
MESTO PRIEVIDZA
Mestský úrad Prievidza

Námestie slobodili.,_ 971 01 Prievidza
č.2.5-16-2018 Prievidza 04.lO.2018

Pokyny mesta Prievidza pre účastníkov~ __
v ,

príležitostného trhu VIANOCNE TRHY 
13. - 23. decembra 2018 

Názov príležitostného trhu: VIANOČNÉ TRHY 2018
Dátum konania: 13. - 23. decembra 2018

Trhové miesto konania trhu: Námestie slobody v Prievidzi
Prevádzkový čas príležitostného trhu: 13. - 22. decembra: 8.00 - 19.00 h

občerstvenie 8.00 - 21.00 h
23. decembra: 8.00 - 18.00 h
občerstvenie 8.00 - 18.00 h

Charakter trhu: sezónny trh vrátane poskytovania
služieb občerstvenia
mesto PrievidzaSprávca príležitostného trhu:

Súvisiace predpisy - zákony a VZN: zákon Č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových

miestach v znení neskorších predpisov, VZN mesta Prievidza Č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza, VZN mesta Prievidza Č. 157/2014
o miestnych daniach, uznesenie MsR Č. 242/2016 zo dňa 24.5.2016 a VZN mesta Prievidza Č. 145/2013 o zdravom
životnom prostredí, v meste Prievidza v platnom znení.

Záujemcovia o predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste (ďalej len predávajúci)
sa vyberajú na základe písomne podaných žiadostí a záväzných prihlášok, na prenájom mestského
stánku, ktorej prílohu tvorí živnostenské oprávnenie, výpis z obchodného registra, potvrdenie obecného
úradu o vlastníctve pôdy, lesa, rozhodnutie hygieny, záznam daňového úradu o pridelení daňového kódu
elektronickej registračnej pokladnice, čestné vyhlásenie onepoužívaní elektr.reg.pokladnice. Mesto
Prievidza POSKYTUJE MESTSKÉ STÁNKY a zároveň si VYHRADZUJE PRÁVO VÝBERU
SORTIMENTU.

VYDÁVANIE POVOLENÍ

Povolenia na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb na príležitostnom trhu VIANOčNÉ
TRHY 2018:
- vydáva a zároveň prideľuje predajné miesto, referát obchodu a cestovného ruchu (ďalej len

organizátor), telefonicky kontakt: 046/5179 161, 5179 156, mobilné Č. 0904 752694, e-mail:
janka.bielikova@prievidza.sk.
-si môže prevziať žiadateľ na základe predloženia platného občianskeho preukazu. V prípade

zastupovania je takáto osoba povinná predložiť plnomocenstvok zastupovaniu.

Vydávanie povolení na Vianočné trhy 2018 a platenie nájmu za mestské stánky sa
uskutoční:



na Mestskom úrade v Prievidzi, zasadačka I. poschodie, Námestie slobody č.14, takto:

11. - 13. decembra (utorok, streda, štvrtok) v čase 08.00 h do 14.00 h

Cena nájmu za mestské a drevené stánky sa stanovuje takto:
Prenajaté miesto v mestských a drevených stánkoch sa prideľuje na celú akciu, t.j. 11 dní.
Cena za nájom sa platí vopred a v plnej výške pri preberaní povolenia podľa veľkosti
prenajatého stánku.
Rozmery stánkov sú:

drevené stánky 3 m x 3 m, 2,5 m x 1,75 m
mestské stánky 3 m x 2 m , 2,5 m x 2 m

Sortiment / rozsah služieb Výška nájmu

a) občerstvenie vrátane alkoholických nápojov, 5,50 €/m2/deň
aj medovina

b) tradičné vianočné výrobky a cukrovinky 2,00 €/m2/deň

c) ostatný tovar 3,50 €/m2/deň

d) potravinársky tovar v spotrebiteľskom balení 4,00 €/m2/deň

e) prezentácia remeselných výrobkov a umeleckých bezplatne
diel výrobcami a autormi

Umiestnenie do mestských a drevených stánkov

je možné až po obdržaní právoplatného povolenia na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb
a zaplatení nájmu a to len na stánok určený v povolení, podľa pokynov organizátorov a príslušníkov
Mestskej polície Prievidza. Bez písomného súhlasu organizátora trhu sa pridelené mestské stánky nesmú
zamieňať aje zakázané užívanie priestranstva mimo prenajatého stánku. Námestie slobody je
monitorované kamerovým systémom napojeným na MsP Prievidza. Organizátor trhu nezodpovedá za
prípadné vzniknuté škody na súkromnom majetku nájomcu.
Mesto poskytuje dva druhy stánkov. Uzamykateľné drevené stánky, a neuzamykateľné mestské stánky.
Pri drevenom uzamykateľnom stánku, predávajúci dostane k dispozícií 2 ks zámkov na uzavretie stánku.
Za poskytnuté zámky zaplatí kauciu 5,0 €, ktorá mu bude vrátená po skončení príležitostného trhu
a odovzdaní zámkov organizátorovi.

Zásobovanie tovarom

je povolené motorovými vozidlami ráno iba v čase od 06.00 h do 09.00 h a po skončení
prevádzkového času príležitostného trhu iba jednu hodinu.
V inom čase v priebehu dňa je zásobovanie možné len bez použitia motorového vozidla. Parkovanie
motorových vozidiel na Námestí slobodyje zakázané!

UPOZORNENIE

Podnikateľské subjekty predávajúce občerstvenie sú povinné dodržiavať rozhodnutie - pokyny
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza.



Zakazuje sa vylievanie použitých olejov do verejných vpústí ako i vylievanie iných nečistôt pri
stánkoch a v ich okolí. Predávajúci sú povinní si zabezpečiť samostatné nádoby na zachytávanie
použitých olejov. V prípade znečistenia verejného priestranstva predávajúcim, je tento povinný vykonať
nápravu na vlastné náklady!

Trhovníci, ktorí majú záujem o napojenie na elektrickú energiu musia mať technické zariadenia na
zaistenie ochrany pred úrazom elektrickým prúdom, ktoré riešia STN č. 332000-4-41 a STN č. 332000-
4-47 a platnú revíznu správu, t.j. nie staršiu ako 6 mesiacov. V opačnom prípade nebudú zapojení!
Napájanie je zabezpečené každý deň ráno v čase od 08.00 h do 09.00 h, ale len v prípade dodržania
uvedených STN a platnej revíznej správy a pokiaľ trhovník požiadal v prihláške o napojenie na
elektrickú energiu. Poruchy napojenia sa hlásia na č.tel.:0915 496622 - Ing. Fábik. Je zakázané
používať elektrické ohrievacie prístroje na vykurovanie stánku, v opačnom prípade bude takýto stánok
od elektrickej energie odpojený.

Upozorňujeme účastníkov Vianočných trhov 2018, že každý stánok musí mať na viditeľnom
mieste umiestnené označenie predajného miesta.

Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov (zák. č. 455/1991 Zb. a č.

250/2007 Z.z.),
b) dodržiavať trhový poriadok trhového miesta - príležitostného trhu,
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov (zák. č.

511/1992 Zb. a zákon č. 289/2008 Z.z) a pri predaji vydávať potvrdenie o zakúpení tovaru
d) udržiavať predajné miesto v čistote, po skončení predaja zanechať miesto čisté a upratané
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou (zák. č. 18/1996 Z.z.,

č. 250/2007 Z.z)
f) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi

kontrolu správnosti váženia (pričom je povinný používať úradné miery, váhy a závažia),
Predaj môžu zabezpečovať len osoby uvedené v živnostenskom oprávnení, v opačnom prípade musí byť

medzi majiteľom živ. oprávnenia a poverenou osobou k predaju a poskytovania služieb uzatvorená zmluva
o pracovnom pomere (vykonaní práce, dohoda.. )

Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhového miesta
a orgánu dozoru:
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb

na trhovom mieste a preukaz totožnosti
b) doklad o zaplatení za pridelené predajné miesto
c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje

charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb
d) pri predaji húb doklad o ich znalosti - osvedčenie o odbornej spôsobilosti (vydáva

Obvodný úrad v BB)
e) doklad o nadobudnutí tovaru (doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých

výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve).
Za porušenie ustanovení zákona č. 178/1998 Z. z. v platnom znení, môžu orgány dozoru - mesto Prievidza uložiť
pokutu do výšky16 596 E, v prípade porušenia VZN mesta Prievidza podľa § 13, ods. 9 a zákona č. 369/1990 Zb.
osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6 638 E a v blokovom konaní m~delená pokuta podľa
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.


