
 Organizačné pokyny mesta Bojnice pre účastníkov  
príležitostných trhov v roku 2023  
 
Termíny konania:  
1.) 26. BOJNICKÝ JARMOK:  
sobota 06.05.2023 od 09.00 do 20.00 h (sprievodné programy od 11.00 do 20.00 h)  
nedeľa 07.05.2023 od 09.00 do 19.00 h (sprievodné programy od 11.00 do 20.00 h)  
 
Správca príležitostného trhu: Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.  
 
Súvisiace predpisy – zákony a VZN: zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 
Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení 
neskorších predpisov; VZN-15-2017 - TRHOVÝ PORIADOK pre príležitostné trhy konané v 
nebytových priestoroch kultúrnych domov na území mesta Bojnice, v okolí budovy 
kultúrneho centra a na Hurbanovom námestí; Všeobecné záväzná nariadenie VZN-05-2019 
o miestnych daniach. Všeobecné záväzná nariadenie č. VZN-1-2012 o regulatívoch 
architektonického riešenia verejných priestorov – Hurbanovo námestie.  
 
DAŇ za užívanie verejného priestranstva:  
V súlade so Všeobecným záväzným nariadením VZN-06-2022 o miestnych daniach je daň 

za užívanie verejného priestranstva určená vo výške 5,50 €/m2/deň (sadzba dane sa počíta 
za každý aj neúplný m2 a za každý aj neúplný deň). Miestna daň sa platí vopred a v plnej 
výške pri preberaní rozhodnutia.  
Prevádzkovateľom stánkov, ktoré budú mať odber elektrickej energie, bude účtovaný paušálny 
poplatok za elektrickú energiu, ktorý uhradia v hotovosti zamestnancovi Kultúrneho centra 
Bojnice, p.o.m.  
 

ÚČASTNÍKOV JARMOKOV PROSÍME O ZACHOVANIE PORIADKU, UPRATANIE, 
ULOŽENIE ODPADU DO VRECA, RESP. KARTÓNU.  
 
VYDÁVANIE ROZHODNUTÍ:  
Na základe doručenej záväznej vzorovej prihlášky, zverejnenej na stránke www.kcbojnice.sk 
(spolu s požadovanými dokladmi) bude organizátorom vystavené rozhodnutie a po zaplatení 
dane za užívanie verejného priestranstva bude vystavené rozhodnutie o súhlase s 
umiestnením predajného zariadenia, ktoré si musí každý záujemca prevziať osobne.  
 

Organizátori jarmoku si vyhradzujú právo výberu predajcov zo žiadateľov 
vzhľadom na obmedzený počet miest.   
 

PRIDEĽOVANIE trhových miest, platenie dane za užívanie verejného priestranstva 
a vydávanie rozhodnutí na predaj výrobkov a poskytovanie služieb sa uskutoční v 
kancelárii Kultúrneho centra Bojnice (Hurbanovo námestie 19/41, Bojnice) podľa 
plánu rozmiestnenia stánkov takto:  

v stredu 12.04.2023 od 8.30 do 11.30 a od 12.30 do 16.00 h,  
alebo po potvrdení výberu konkrétneho predajcu môže prebehnúť 
platba za „miesto“ prostredníctvom platby bankovým 
prevodom/internetbanking. Všetci informácie budú zaslané na 
mailovú adresu uvedenú na prihláške.  
Trhové miesto bude pridelené iba žiadateľom, ktorí predložili všetky požadované 
dokumenty a po preukázaní potvrdenia o zaplatení. Počet miest je obmedzený.  
Predajca, ktorý ukončí účasť na trhoch pred oficiálnym ukončením, nemá nárok na zníženie 
(vrátenie) dane za užívanie verejného priestranstva.  



Nedisciplinovaní účastníci budú príslušníkmi Mestskej polície a poriadkovej služby vykázaní 
a účasť na trhoch im bude zakázaná bez nároku na vrátenie dane za užívanie verejného 
priestranstva.  
V prípade, že ste zaslali záväznú prihlášku a trhu sa nemôžete zúčastniť, informujte o tom 
telefonicky, č.tel. +421910 914 688 !  
 

UPOZORNENIE: Informácie o pridelených číslach predajných miest sa telefonicky 
nepodávajú !  
 
UMIESTNENIE STÁNKU je možné až po obdržaní právoplatného rozhodnutia na predaj 
výrobkov, poskytovanie služieb a umiestnenie prenosných predajných zariadení na trhovom 
mieste - príležitostnom trhu, a to len na predajné miesto určené v rozhodnutí podľa pokynov 
organizátorov a príslušníkov Mestskej polície Bojnice v čase od 06.00 - 08.30 h.  
Pokiaľ budú v záväznej prihláške uvedené nesprávne alebo nepravdivé údaje týkajúce 
sa veľkosti predajného stánku, požadovanej elektrickej prípojky alebo predávaného 
sortimentu, bude účastník z trhov vylúčený (stánok nebude umiestnený) bez nároku 
na vrátenie dane za užívanie verejného priestranstva. Umiestnený stánok nesmie 
presahovať pridelené predajné miesto. Pridelené čísla predajných miest sa nesmú meniť bez 
písomného súhlasu organizátora trhu.  
 
Organizátori jarmokov si vyhradzujú právo určenia miesta pre jednotlivých 
prihlásených a zúčastnených predávajúcich !  
 
ZÁSOBOVANIE TOVAROM: Je povolené autami ráno iba v čase od 06.00 h do 08.00 h. V 
priebehu dňa je zásobovanie možné len bez použitia auta.  
 
PARKOVANIE: Parkovanie motorových vozidiel je možné na odstavných plochách za KC 
Bojnice, v správe Technických služieb, p.o.m. Cena za parkovanie podľa platného cenníka.  

Parkovanie osobných motorových vozidiel za stánkom nie je povolené.  
 
OSOBITNÉ POKYNY PRE PREDAJCOV OBČERSTVENIA:  

Stánky, ktoré majú v sortimente jedlá a nápoje (ďalej len občerstvenie), budú umiestnené 
na miestnej komunikácii oproti Hotelu Pod zámkom (bližšie ku zámku);  

Majitelia stánkov s občerstvením majú zákaz predávať destiláty a spotrebiteľsky balené 
alkoholické nápoje, používať a umiestňovať samostatne stojaci gril na verejnom priestranstve 
mimo predajného stánku (mimo zabratej plochy uvedenej v prihláške);  

Majitelia stánkov, ktorí majú v sortimente jedlá a nápoje, musia zabezpečiť priestor pred 
znečistením a zamastením dlažby. V prípade znečistenia ho musia na vlastné náklady 
očistiť, a to tak, aby nepoškodili dlažbu;  

Majitelia stánkov s občerstvením musia mať stojany s odpadovými košmi.  
 

U P O Z O R N E N I E  
O vydanie rozhodnutia k predaju potravín (okrem ovocia a zeleniny) a poskytovania 
občerstvenia na hromadných akciách mimo trvalého bydliska a miesta podnikania je trhovník 
povinný požiadať príslušný orgán na ochranu zdravia - REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO 
ZDRAVOTNÍCTVA v mieste svojho bydliska.  
Všetky stánky s občerstvením (predávajúci) sú povinní dodržiavať rozhodnutie - pokyny 
REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA.  
Zakazuje sa vylievanie použitých olejov do verejných vpustí, ako i vylievanie iných nečistôt 
pri stánkoch a v ich okolí! Predávajúci sú povinní si zabezpečiť samostatné nádoby na 
zachytávanie použitých olejov a po skončení akcie si ich odvezú. Povrch verejného 
priestranstva musí zostať nepoškodený a čistý.  

Predajcovia, ktorí majú záujem o napojenie na elektrickú energiu, musia mať: 
technické zariadenia na zaistenie ochrany pred úrazom elektrickým prúdom, ktoré 
riešia STN č. 33 2000-4-41 a STN č. 33 2000-4-47 a platnú revíznu správu. V opačnom 
prípade nebudú ich zariadenia zapojené! Napájanie na elektrickú energiu je zabezpečené 
každý deň ráno v čase od 07.00 h do 09.00 h, ale len v prípade dodržania uvedených STN a 
platnej revíznej správy.  
 



POVINNOSTI PREDÁVAJÚCICH NA PREDAJNOM MIESTE:  
 
1) Predávajúci je na trhovom mieste povinný:  
a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov (vlastniť oprávnenie 
na podnikanie v danej oblasti a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 
trhových miestach, pričom sa táto povinnosť nevzťahuje na výrobcov ľudovoumeleckých 
predmetov, majstrov ľudovej umeleckej výroby a umelcov, ktorých výsledkom autorskej 
tvorby sú výtvarné diela, fotografické diela a diela úžitkového umenia, ktorí vykonávajú túto 
činnosť v zmysle autorského zákona v platnom znení);  
b) dodržiavať trhový poriadok príležitostného trhu;  
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu podľa 
osobitných predpisov;  
d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja 
zanechať predajné miesto čisté a upratané;  
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou;  
f) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitných predpisov;  
g) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi 
kontrolu správnosti váženia;  
h) dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa osobitných 
predpisov;  
i) uhradiť stanovené poplatky v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, resp. 
príslušného VZN mesta alebo nájomné v interiéroch prenajímateľa;  
j) dodržiavať povinnosti predávajúcich na trhových miestach v zmysle platného VZN mesta 
Bojnice o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.  
 
2) Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi príležitostného trhu a 
orgánu dozoru:  
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb 
na trhovom mieste a preukaz totožnosti;  
b) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné 
zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení vstupného na príležitostných 
trhoch; c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to 
vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb;  
d) pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti;  
e) doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých 
výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve.  
 
3) Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach je povinná poskytnúť orgánom 
dozoru na ich požiadanie vysvetlenie o pôvode tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že 
predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti.  
4) Predaj na trhovom mieste môžu zabezpečovať len predávajúci, resp. osoby uvedené v 
povolení na predaj (ďalej len oprávnená osoba), resp. musí byť medzi predávajúcim a 
oprávnenou osobou uzatvorená zmluva o pracovnom pomere.  
 
 
 
 
 
Bojnice   24. februára 2023       Mgr. Zlatica Sedláková 

poverená vedením KC Bojnice, p.o.m. 
správca príležitostných trhov a trhových miest 


