
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta BOJNICE č. VZN-15-2017 

T R H O V Ý P O R I A D O K 

pre príležitostné trhy konané v nebytových priestoroch kultúrnych domov na území 

mesta Bojnice, v okolí budovy kultúrneho centra a na Hurbanovom námestí 

 

Článok 1 

Príležitostné trhy 
a) Bojnický jarmok – Hurbanovo námestie (predvestibulie KCB, pešia zóna a miestne komunikácie);  

b) Jarmok pri príležitosti Medzinárodného festivalu duchov a strašidiel – Hurbanovo námestie 

(predvestibulie KCB, pešia zóna a miestne komunikácie);  

c) Dni majstrov – Hurbanovo námestie (predvestibulie KCB, pešia zóna a miestne komunikácie);  

d) Medové leto – Hurbanovo námestie (predvestibulie KCB, pešia zóna a miestne komunikácie);´  

e) Martinský jarmok – Hurbanovo námestie (predvestibulie KCB, pešia zóna a miestne komunikácie);  

f) Príležitostné trhy spojené s prezentáciou rôznych regiónov Slovenska i zahraničia – Hurbanovo námestie 

(predvestibulie KCB, pešia zóna a miestne komunikácie);  

g) Príležitostné trhy pri rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach, oslavách a výročiach mesta – 

Hurbanovo námestie (predvestibulie KCB, pešia zóna);  

h) Príležitostné trhy v budove KCB – predšatňový priestor, vestibul a predvestibulie KCB – správcom 

príležitostného trhu je KC Bojnice, p. o. m.;  

i) Príležitostné trhy v Kultúrnom dome – DML na Moyzesovej ulici – správcom je KC Bojnice, p.o.m.;  

 

Článok 2 

Správca príležitostného trhu 
1. Kultúrne centrum Bojnice, príspevková organizácia mesta (ďalej len KC Bojnice), so sídlom: 972 01 

Bojnice, Hurbanovo námestie č. 19/41  

IČO: 42024960, DIČ: 2022471330, IČ DPH: SK 2022471330  

Oprávnenie na organizovanie príležitostných trhov v zmysle Živnostenského listu vydaného dňa 12.11.2007 

Obvodným úradom Prievidzi č. OŽP – A/2007/06514-2/CRI, č. živnostenského registra 340-25243. 

2. Správca si vyhradzuje právo pridelenia predajnej plochy podľa sortimentu predávaného tovaru a podľa 

veľkosti požadovanej plochy predajného miesta. Správca rozhoduje o definitívnom pridelení predajného 

miesta.  

 

Článok 3 

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas 
1. Trhové dni:  
a) v interiéroch – pondelok – nedeľa  

b) v exteriéroch – piatok – nedeľa, resp. podľa termínov príležitostných trhov a sprievodných podujatí;  

2. Predajný a prevádzkový čas:  
a) v interiéroch - predajný čas v rozpätí od 8.00 do 18.00 h  

- prevádzkový čas v rozpätí od 7.00 do 21.00 h  

b) v exteriéroch - predajný čas v rozpätí od 8.00 do 22.00 h  

- prevádzkový čas v rozpätí od 6.00 do 23.00 h  

 

Článok 4 

Predaj výrobkov a poskytovanie služieb 
1. Na trhových miestach a príležitostných trhoch je povolený predaj výrobkov:  

a) potravinárske výrobky – za podmienok dodržiavania všeobecných, technických, hygienických                    

a prevádzkových podmienok podľa osobitného predpisu;  

b) rastlinné produkty z vlastnej pestovateľskej činnosti (ovocie, zelenina, kvety, ...);  



c) osivá, sadenice, priesady, okrasné rastliny a dreviny (s podmienkou dodržiavania platných právnych 

predpisov);  

e) lesné plodiny len v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách;  

f) včelie produkty (s podmienkou dodržania platných právnych predpisov), pričom predávajúci musí mať 

doklad od RVPS z miesta ich pôvodu;  

g) spotrebné výrobky (textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, 

výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové 

potreby a hračky) s obmedzeniami v zmysle § 7 zákona č. 178/1998 Z.z.;  

h) remeselné, ľudovoumelecké a umelecké výrobky.  

2. Na trhových miestach a príležitostných trhoch je povolené poskytovanie služieb:  

a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie, pričom sortiment určí mesto v povolení na 

poskytovanie služieb;  

b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov;  

c) oprava dáždnikov;  

d) oprava a čistenie obuvi;  

e) kľúčové služby;  

f) fotografické a reprografické služby;  

g) tetovanie umývateľnými prostriedkami;  

h) maľovanie portrétov;  

i) maľovanie na tvár;  

j) ďalšie služby, ktoré určí mesto všeobecne záväzným nariadením. 

 

Článok 5 

Zákaz predaja výrobkov na trhových miestach 
1. Na trhových miestach a príležitostných trhoch sa zakazuje predávať:  

a) zbrane a strelivo;  

b) výbušniny a výbušné predmety;  

c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť;  

d) tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak;  

e) alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje na predaj alkoholických nápojov na príležitostných trhoch;  

f) jedy, omamné a psychotronické látky;  

g) lieky;  

h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo;  

i) chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy živočíchov; j) živé 

zvieratá;  

k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín;  

l) huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli spracované               

v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov;  

m) surové kravské, kozie a ovčie mlieko;  

n) domácky vyrobené potravinové produkty (napr. sirupy, kompóty ...).  

 

Článok 6 

Povinnosti predávajúcich na trhovom mieste 
1) Predávajúci je na trhovom mieste povinný:  
a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov;  

b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice a 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.  

 

Článok 7 

Poplatky za užívanie verejného priestranstva a priestorov 
1) Poplatok – sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je stanovená v zmysle platného VZN mesta 

Bojnice o miestnych daniach;  

2) Cena za užívanie priestoru počas príležitostného trhu v budovách v správe KC Bojnice je stanovená            

v zmysle platného cenníka za prenájom priestorov a zariadení;  

3) Účastníci jarmoku, ktorí budú žiadať o pripojenie elektriny predložia zoznam spotrebičov s udaním 

inštalovaného výkonu a musia predložiť doklad o revízii a kontrole elektrických spotrebičov podľa STN 33 

1610. Za odber elektrickej energie na predajnom mieste je stanovený poplatok 5,00 – 15,00 € / deň.  

 

Článok 8 

Orgány dozoru 
a) Slovenská obchodná inšpekcia;  

b) orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín;  

c) mesto Bojnice:  

- poverení pracovníci MsÚ Bojnice;  

- Mestská polícia v Bojniciach v rozsahu vlastných kompetencií.  

  

 
VZN-15-2017 bolo schválené uznesením MsZ č. 94/2017 12.04.2017 

 

 

 
 


