
MESTO PRIEVIDZA 
Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody 14, I. obvod – Staré mesto, 971 01 Prievidza 

číslo: 2.5–13/2018                                                                               Prievidza 22. januára 2018  

                           Pokyny  mesta Prievidza pre účastníkov  

 príležitostného trhu VEĽKONOČNÉ TRHY 
26. - 29. marca 2018 

 
 
Názov príležitostného trhu:                              Veľkonočné trhy 
Dátum konania príležitostného trhu:               26. – 29. marca 2018  
 
Miesto konania príležitostného trhu:               priestranstvo Námestia slobody  
 
Prevádzkový čas príležitostného trhu:              08.00 h – 18.00 h 
 
Charakter trhu:                                                   historicko-tradičný s tematickou skladbou  
                                                                             sortimentu 
Správca príležitostného trhu:                             mesto Prievidza 
 
Súvisiace predpisy – zákony a VZN:                zákon č.178/1998 Z. z. o podmienkach predaja 
                                                                             výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach v  úplnom znení, 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 24.05.2016 a VZN mesta 
Prievidza číslo 145/2013 o zdravom životnom prostredí v meste Prievidza v platnom znení. 
 

Výber účastníkov 
    Záujemcovia  o  predaj  výrobkov a poskytovanie služieb  sa  vyberajú  na základe  písomne  
podaných  záväzných  prihlášok zaslaných  mestu,  prílohou    ktorých  musí byť kópia 
živnostenského oprávnenia – živnostenský list, výpis z obchodného registra, osvedčenie o zápise 
SHR, prípadne potvrdenie obecného úradu o vlastníctve pôdy, lesa, záznam daňového úradu 
o pridelení kódu elektronickej registračnej pokladnice, čestné vyhlásenie v prípade, že nie ste 
povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu. 
 

Vydávanie povolení 
    Vydávanie povolení na predaj výrobkov na príležitostnom trhu Veľkonočné trhy 2018, platenie 
dane za užívanie  verejného priestranstva  za predajné miesto a nájmu za prenájom dreveného 
stánku sa uskutoční na Mestskom úrade Prievidza, Námestie slobody č.14, prízemie číslo dverí 11, 
Ing. Jana Bieliková nasledovne: 
                                                                                                                                    
v dňoch    22. marca 2018 ( štvrtok )   v čase od   08.00 h   do 14.00 h   
                 23. marca 2018 ( piatok )    v čase od   08.00 h   do 12.00 h     
                 26. marca 2018 (pondelok) v čase od   07.00 h   do 09.00 h 
 



Umiestnenie stánku 
    Je možné až po obdržaní  právoplatného povolenia  na  predaj výrobkov a  zaplatení dane za 
užívanie verejného priestranstva, prípadne ceny nájmu za drevený stánok  na predajné  miesto  
určené  organizátorom a  príslušníkom MsP. Stánok nesmie presahovať pridelené   predajné 
miesto. Pridelené  miesta sa nesmú meniť bez súhlasu správcu príležitostného trhu. 

Zásobovanie tovarom 
    Vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta – pešej zóne Námestia slobody 
je povolený motorovými vozidlami ráno iba v čase od 06.00 h do 08.00 h a po skončení času 
predaja  a prevádzkového času príležitostného trhu. 
 
V inom  čase v  priebehu  dňa  je zásobovanie možné len bez použitia vozidla. Parkovanie vozidiel 
na Námestí slobody je zakázané!   
 
Cena nájmu za mestské a drevené stánky: 
Prenajaté miesto v mestských a drevených stánkoch sa prideľuje na celú akciu, t.j. 4 dni. Cena za nájom sa platí 
vopred a v plnej výške pri preberaní povolenia podľa veľkosti prenajatého stánku. 
 
Rozmery stánkov sú:       drevené stánky   2,5  x 1,75 m,      mestské stánky 2,0 x 2,0 m 
O konečnom pridelení a umiestnení predajného miesta je oprávnený rozhodnúť organizátor. 
 
 sortiment/rozsah služieb          výška nájmu     

            m2/deň             
    a) potravinársky tovar v spotrebiteľskom balení                 4,00 € 
    b) alko nápoje - medovina                 5,50 € 
    b) veľkonočné remeselné výrobky a umelecké diela                 2,00 € 
    c) remeselné výrobky a umelecké diela spojené s ukážkou                    - 
    d) cukrovinky                 2,00 € 
    e) ostatný tovar                 3,50 € 

 
V prípade, že sortimentná skladba predaja je zložená z viacerých kategórií, platba za prenájom 
stánku bude určená podľa sortimentu zaradeného do najvyššej kategórie. 
 
Predávajúci je povinný: 
- označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov (zákon č. 455/1994 v platnom znení 
a zákon č. 250/2007 v platnom znení) – menom, priezviskom, obchodným menom a adresou  
predávajúceho, 
- dodržiavať trhový poriadok trhového miesta, 
- používať elektronickú registračnú pokladnicu (zákon č. 289/2008 Z. z. v platnom znení) 
- udržiavať miesto predaja v čistote, po skončení predaja miesto zanechať čisté a upravené, 
- zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenovkou (zákon č. 18/1996 v platnom  
znení, zákon č. 250/2007 v platnom znení) 
 
Predávajúci je povinný pri kontrole predložiť: 
- doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov na trhovom mieste a preukaz 
totožnosti,    - doklad o zaplatení dane za užívanie verejného priestranstva na pridelené predajné miesto, - 
zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak si to vyžaduje charakter    
predávaného  tovaru a poskytovaných služieb,  - doklad o nadobudnutí  tovaru a o používaní elektronickej 
registračnej pokladnice. Za porušenie ustanovení zákona č.178/1998 Z. z. o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb -na  trhových  miestach v platnom  znení  môžu  kontrolné orgány  
uložiť pokutu. V prípade  porušenia VZN mesta Prievidza môže byť udelená pokuta podľa zákona č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení. 
 
                                                                                           JUDr. Katarína Macháčková  v.r. 
                                                                                                 primátorka mesta 


