
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 10.05.2017 uznesením č.934, účinnosť: 
26.05.2017 

- novelizácia: VZN č.14/2017 schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 20.09.2017 

uznesením č. 1049,  účinnosť: 06.10.2017 

- novelizácia: VZN č.4/2019 schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 13.03.2097 

uznesením č. 92,  účinnosť: 29.03.2019 
 
Mesto Trenčín, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, 
v súlade s § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 ods. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 1 a 2 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 v znení neskorších predpisov.  
 

v y d á v a 
 

všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2017, ktorým sa schvaľuje  Trhový poriadok pre určené 
príležitostné trhy konané  na území mesta Trenčín 

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenie 
 

Mesto Trenčín týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) schvaľuje Trhový poriadok                   
pre určené príležitostné trhy konané na území mesta Trenčín, ktorý tvorí prílohu k tomuto VZN. 
 

Článok 2 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 10.05.2017 a nadobúda 
účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 
 
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší: 
 
a)  VZN č. 11/2014 trhový poriadok pre určené príležitostné trhy konané na území mesta Trenčín, 
b)  VZN č. 9/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.11/2014 trhový poriadok pre určené príležitostné 
trhy konané na území mesta Trenčín. 
 
3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.14/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 7/2017, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre určené príležitostné trhy konané 
na území mesta Trenčín bolo schválené  MsZ v Trenčíne dňa 20.09.2017 a nadobúda účinnosť  
pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 
 
4. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 4/2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 7/2017, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre určené príležitostné trhy konané 
na území mesta Trenčín bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 13.03.2019 
a nadobúda účinnosť  15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 
 
 
 

      Mgr. Richard Rybníček v.r. 
primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Príloha 
Trhový poriadok pre určené príležitostné trhy 

 konané na území mesta Trenčín  
 

Článok 1 
Určenie priestranstva príležitostného trhu  

 
1.  Za trhové miesta určené pre konanie príležitostných trhov sa určuje priestranstvo: 
- Mierové námestie, 
- Farská ulica, 
- Štúrovo námestie,  
- Sládkovičova ulica,  
- Jaselská ulica, 
- Hviezdoslava ulica, 
- areál Trenčianskeho hradu, 
- 1.mája. 
 
2. Na území mesta Trenčín sa konajú  tieto príležitostné trhy:  
 
a.) Veľkonočný jarmok - konaný v týždni pred Veľkonočným týždňom v dňoch od štvrtka do soboty,  
prípadne počas Veľkonočného týždňa, a to od pondelka do stredy; miesto konania: Mierové námestie, 
ulica Farská, Sládkovičova so zameraním na predaj tradičných ľudovo-umeleckých výrobkov 
a poskytovanie služieb občerstvenia.  
  
b.) Trenčiansky majáles – konaný v dňoch 30.04 – 02.05.; miesto konania: Mierové námestie, ulica 
Farská, Sládkovičova so zameraním na predaj tradičných ľudovo-umeleckých výrobkov a poskytovanie 
služieb občerstvenia.    
 
c.) Deň detí – konaný prvú sobotu v mesiaci jún, miesto konania: Mierové námestie, ulica Farská, 
Sládkovičova so zameraním všetko pre deti – hračky, atrakcie pre deti, hry pre deti, balóniky 
a poskytovanie služieb občerstvenia. 
 
d.) Farmársky jarmok - každú prvú sobotu v mesiaci v období od júna až do októbra (vrátane),  
s výnimkou mesiaca máj, kedy sa farmársky trh uskutoční vždy 1.mája bez ohľadu na deň, na ktorý 
1.máj pripadne a s výnimkou mesiaca september, kedy je možné uskutočniť farmársky trh v ten istý deň 
ako trh v rámci podujatia Pri trenčianskej bráne; miesto konania: Mierové námestie, ulica Farská, 
Sládkovičova so zameraním na predaj a prezentáciu farmárskych a slovenských produktov a výrobkov 
a poskytovanie služieb občerstvenia. 
 
e.) Trhy v rámci podujatia Pri trenčianskej bráne - v mesiaci september; miesto konania: Mierové 
námestie, ulica Farská, Sládkovičova so zameraním na prezentáciu a predaj tradičných remeselných 
a ľudovoumeleckých výrobkov a  poskytovanie služieb občerstvenia. 
 
f.) Trhy v rámci podujatia Trenčiansky Biojarmok – konaný v mesiaci september; miesto konania: 
Mierové námestie, so zameraním na prezentáciu a predaj biopotravín, gazdovských produktov a 
výrobkov s označením Tradície Bielych Karpát a poskytovanie služieb občerstvenia. 
 
g.) Trenčianske vianočné trhy v mesiaci december  
- v dňoch od 1.12. do 31.12.; miesto konania: Mierové námestie, Farská ulica, so sortimentom predaja 
ľudovoumeleckých výrobkov, vianočných výrobkov a poskytovanie služieb občerstvenia, 
- v dňoch od 01.12 do 23.12, miesto konania: Štúrovo námestie, Jaselská ulica, Sládkovičova a 
Hviezdoslavova ulica so sortimentom spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, 
domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské 
výrobky, kozmetika, drogériový tovar, hračky a poskytovanie služieb a občerstvenia. 
 
h.) Trhy  v rámci  podujatia Trenčianske historické  slávnosti – konané od pondelka do piatku, 
obvykle v období posledného júlového týždňa – prvého augustového týždňa, miesto konania: Mierové 
námestie, so zameraním na prezentáciu a predaj tradičných ľudovoumeleckých výrobkov a výrobkov 
historických remesiel a poskytovanie služieb občerstvenia.  
 



i.) Iné príležitostné trhy v priebehu roka na území mesta, realizované s podporou mesta v spolupráci 
s príslušným útvarom Mestského úradu v Trenčíne predovšetkým počas festivalov a iných príležitostí, 
ktorých správa je vykonávaná podľa článku 8 ods. 1 tohto VZN. 
 
j.) Iné príležitostné trhy v priebehu roka na území mesta, realizované s podporou mesta v spolupráci      
s príslušným útvarom Mestského úradu v Trenčíne predovšetkým počas festivalov a iných príležitostí, 
ktorých správa je vykonávaná podľa článku 8 ods. 2 tohto VZN. 
 

Článok 2 
Údaje o druhoch predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 

 
1. Druhy povolených predávaných výrobkov, ponúkaných služieb a predvádzaných tradičných 

remeselníckych postupov na trhovom mieste: Mierové námestie, Farská ulica a areál 
Trenčianskeho hradu: 

 
a) tradičné ľudové a remeselnícke výrobky /napr. pletené prútené a lykové náradie a náčinie, 

dekoratívne predmety zo šúpolia a iných materiálov, vianočné ozdoby, veľkonočné ozdoby, ozdoby 
zo suchých kvetov, výrobky z vosku, kože, ľudové hračky, maľby, kresby, autorské textílie, 
keramické a iné výrobky a pod./, 

b) tradičné potravinárske výrobky /napr. medovníky, medovina, mliečne výrobky, trvanlivé pečivo, 
mäsové výrobky, syrárske výrobky, oblátky, bylinkové čaje a pod./, zo schválených 
a registrovaných prevádzkarní – pri dodržaní predpísaných skladovacích teplôt a hygieny predaja 
v zmysle zákona č. 152/1995 Z.z., 

c) príprava a predaj občerstvenia /napr. rybie špeciality, grilované mäsové výrobky, nealkoholické    a 
alkoholické nápoje a pod./, 

d) ovocie a zelenina (musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v súlade s platnými právnymi 
predpismi), orechy, sušené ovocie,  

e) poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí (kvety, priesady, sadenice ozdobné 
kry, semená, ovocné stromčeky a iné produkty súvisiace so sortimentom takýchto trhov), 

f) včelie produkty od prvovýrobcov zaregistrovaných na regionálnej veterinárnej a potravinovej 
správe, 

g) huby, možno predávať len na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti, 
h) pletenie košíkov a iných predmetov, tkanie, portrétovanie, maľovanie na tvár, kováčstvo, 

drevorezbárstvo, kovolejárstvo, výroba výrobkov a pod., 
i) včelí med – musí byť zmyslovo bezchybný, uvádzaný do predaja v originálnom balení z hygienicky 

nezávadného materiálu, s označením výrobcu, názvu výrobku, hmotnosti, dátumu plnenia a doby 

použiteľnosti. prvovýrobca musí byť registrovaný na príslušnej RVPS/, predkladá Potvrdenie                 

o registrácii vydanom príslušnou RVPS, 

j) mliečne výrobky zo schválených a registrovaných prevádzkarní /predloženie „Potvrdenia o 

registrácii“, alebo „Rozhodnutia o schválení“ vydanom príslušnou RVPS/ – pri dodržaní 

predpísaných skladovacích teplôt a hygieny predaja v zmysle zákona č. 152/1995 Z.z., 

k) mäsové výrobky zo schválených a registrovaných prevádzkarní /predloženie „Potvrdenia o 

registrácii“, alebo „Rozhodnutia o schválení“ vydanom príslušnou RVPS/ - pri dodržaní 

predpísaných skladovacích teplôt a hygieny predaja a hygieny predaja v zmysle zákona č. 

152/1995 Z.z., 

l) ovocné šťavy, domáce sirupy, domáce zaváraniny, domáce džemy a bioprodukty z vlastnej výroby, 
tzv. prebytkov (predávajúci musí dodržať všetky povinnosti podľa Nariadenia vlády SR č. 360/2011 
Z.z., prvovýrobca musí byť registrovaný na regionálnej veterinárnej a potravinovej  správe),  

m) byliny a sušené kuchynské byliny je možné predávať v súlade s Nariadením Vlády SR   č. 360/2011 
Z.z., 

 
2. Ostatné druhy výrobkov a služieb, neuvedené v tomto poriadku, možno predávať a ponúkať iba    so 
súhlasom správcu trhu, pokiaľ svojím charakterom súvisia s charakterom programového celku,  v rámci 
ktorého sa trh koná. 
 
3. Druhy povolených predávaných výrobkov na trhových miestach: Štúrovo námestie, Sládkovičova, 
Jaselská, Hviezdoslavova, 1.mája 
 
a) spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, drobný tovar, 

papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar a hračky, 



b) knihy, 
c) vianočné stromčeky na základe dokladu o nadobudnutí, 
d) trhové sladkovodné ryby zo schválených a registrovaných prevádzkarní, po predložení „Potvrdenia 

o registrácii“, alebo „Rozhodnutia o schválení“ vydanom príslušnou RVPS, 
e) vianočný potravinársky tovar (napr. vianočné oblátky, med, sušené ovocie a pod.), 
f) ostatné výrobky, pokiaľ svojím charakterom súvisia s charakterom konania príležitostného trhu, 
g)  príprava a predaj jedla a nápojov. 
 

Článok 3 
Podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať 

 
1. Na trhových miestach môžu predávať výrobky a poskytovať služby na základe povolenia mesta:  
 
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,  
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej 
činnosti alebo lesné plodiny, 
c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou, 
d) fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho 
rozmnoženinou. 
 
Mesto vydá povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste osobe, ktorá 
preukáže splnenie podmienok podľa § 10 a predloží doklady podľa § 3 ods. 5 zákona č. 178/1998 Z.z.. 
 
2. Právnické a fyzické osoby, ktoré predávajú poľnohospodárske výrobky, zodpovedajú za zdravotnú 
bezpečnosť predávaného tovaru a sú povinné dodržiavať príslušné hygienické a ostatné predpisy. 
 
3. Tovar predávaný občanovi, ako zelenina, ovocie, zemiaky a lesné plody musí byť očistený, zbavený 
hliny a zvädnutých častí a ovocie musí byť akostne roztriedené. Orgány úradnej kontroly potravín môžu 
obmedziť alebo zakázať predaj niektorých poľnohospodárskych výrobkov vzhľadom na podmienky 
predaja, akosť tovaru a nákazovú situáciu. 
 
4. Fyzická osoba alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie, ak má právoplatné rozhodnutie    pre 
ambulantný predaj pre určitý sortiment s tomu prislúchajúcim vybavením, je povinná podľa § 6 ods. 1 
zákona č. 152/1995 Z.z. ohlásiť podnikateľskú činnosť podľa miesta konania akcie v deň začatia 
konania orgánu úradnej kontroly potravín (v prípade prípravy a predaja pokrmov alebo nápojov RÚVZ 
v Trenčíne, v prípade predaja potravín RVPS Trenčín).  
 
5. Predávajúci je povinný: 
 
a) označiť svoje predajné zariadenie svojím menom, priezviskom  a  adresou alebo názvom a sídlom 

firmy,   
b) dodržiavať trhový poriadok príležitostného trhu, 
c) predávať zdravotne bezpečné a kvalitné výrobky, 
d) dodržiavať osobnú hygienu a hygienu predaja, 
e) udržiavať miesto predaja a poskytovania služieb a jeho okolie v čistote, po skončení predaja 

zanechať miesto predaja čisté a upratané, 
f) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou, 
g) predávať výrobky správnej hmotnosti, miere alebo množstve, 
h) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu 

správnosti váženia,  
i) správne účtovať ceny pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní služieb, 
j) používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu podľa 

osobitných predpisov, 
k) riadiť sa pokynmi organizátorov, 
l) dodržiavať platné predpisy bezpečnosti ochrany zdravia pri práci a platné predpisy požiarnej 

ochrany. V prípade, že predaj povolených potravinárskych výrobkov realizujú fyzické a právnické 
osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov, zo stánkov a pojazdných predajní, 
musia sa preukázať súhlasným rozhodnutím orgánu verejného zdravotníctva na takýto typ predaja 
podľa zákona č. 355/2007 Z.z. v znení zmien a doplnkov. 

 



6. Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok     pri 
predaji výrobkov a poskytovaní služieb. 
 
7. Organizátor príležitostného trhu zabezpečí pri mieste predaja dostatočné zásobovanie vodou 
z vodovodu alebo sledovaného vodného zdroja. Ďalej pre všetkých predávajúcich musia byť 
zabezpečené WC vo vzdialenosti do 100 metrov s možnosťou hygieny rúk po použití WC. V prípade 
predaja pokrmov a nápojov na priamu konzumáciu musia byť zabezpečené WC pre kupujúcich (rovnako 
vo vzdialenosti do 100 metrov), oddelené od WC pre predávajúcich, s možnosťou hygieny rúk po použití 
WC. 
  
8. Správca príležitostného trhu kontroluje u predávajúceho: 
 
a) doklad o oprávnení na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov, povolenie na predaj 

výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, 
b) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za prenájom 

predajného zariadenia,  
c) pri predaji potravín a poskytovaní občerstvenia doklad o zdravotnej a odbornej spôsobilosti           na 

výrobu, manipuláciu a uvádzanie  potravín/pokrmov na trh,  
d) doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov 

medzi fyzickými osobami v primeranom množstve, 
e) používanie elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice podľa 

osobitných predpisov, 
f) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a po jeho skončení, 
g) dodržiavanie trhového poriadku, 
h) súhlasné rozhodnutie orgánu verejného zdravotníctva na takýto typ predaja podľa zákona             č. 

355/2007 Z.z. v znení zmien a doplnkov v prípade, že predaj povolených potravinárskych výrobkov 
realizujú fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov, zo 
stánkov a pojazdných predajní.  

 
9. Pri predaji húb správca trhoviska kontroluje osvedčenie o odbornej spôsobilosti predávajúceho. 
Správca trhoviska bezodkladne informuje orgány dozoru, ak predávajúci nepredloží osvedčenie           o 
odbornej spôsobilosti alebo ak predáva huby, ktorých predaj je zakázaný. 
  
10. Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú, ak ide o predaj vlastných 
použitých výrobkov fyzickými osobami medzi sebou v primeranom množstve a o predaj rastlinných  a 
živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín 
fyzickými osobami. 
 

11. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska, správcovi trhového miesta 
s ambulantným predajom 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 verejného zdravotníctva ak to vyžaduje charakter 
predávaného tovaru a poskytovaných služieb (napr. predaj potravín, poskytovanie občerstvenia a pod.), 
d) pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti na nákup, predaj a spracúvanie húb,  
e) doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov 
medzi fyzickými osobami v primeranom množstve. 
 

Článok 4 
Údaje o trhových dňoch, predajnom a prevádzkovom čase 

 
Príležitostné trhy podľa článku 1 ods. 2 sa konajú v uvedených termínoch s prevádzkovým časom: 
 
a.) Veľkonočný jarmok – od 10,00 hod. do 18,00 hod., 
b.) Trenčiansky majáles – od 10,00 hod. do 22,00 hod., 
c.) Deň detí – od 10,00 hod. do 20,00 hod., 
 



d.) Farmársky jarmok – od 08,00 hod. do 13,00 hod. – jún, júl, august, september, 
        od 08,00 hod. do 18.00 hod. – október, 
e.) Trhy v rámci podujatia Pri trenčianskej bráne – od 10,00 hod. do 22,00 hod., 
f.) Trhy v rámci podujatia Trenčiansky Biojarmok – od 10,00 hod. do 20,00 hod.,   
g.) Trenčianske vianočné trhy – od 10,00 hod. do 22,00 hod. – Mierové námestie, Farská ulica, 

          – od 10,00 hod. do 18,00 hod. – Štúrovo námestie, Jaselská ulica, 
                                                              Sládkovičova a Hviezdoslavova ulica,  

h.) Trh v rámci podujatia Trenčianske historické slávnosti – od 08,00 hod. do 22,00 hod., 
i.) Iné príležitostné trhy uvedené v článku 1 ods. 2 písm. i.) – trhové dni sa stanovujú v dňoch pondelok 
– nedeľa, predajný a prevádzkový čas v časovom rozmedzí od 08.00 – 22.00 hod., 
j.) Iné príležitostné trhy uvedené v článku 1 ods. 2 písm. j.) – trhové dni sa stanovujú v dňoch pondelok 
– nedeľa, predajný a prevádzkový čas v časovom rozmedzí od 08.00 do 22.00 hod. 
 

Článok 5 
Pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení 

 
1.Predajné zariadenie sa prenajíma na dobu, na ktorú má predávajúci povolenie predávať svoje výrobky 
počas konania príležitostných trhov. 
 
2. Pre predajné zariadenie je vyčlenené predajné miesto 3x3 m. V prípade, ak plocha predajného 
zariadenia presahuje v niektorom smere stanovený rozmer predajného zariadenia, predávajúci je 
povinný uhradiť poplatok za prenájom ďalšieho predajného zariadenia so stanoveným rozmerom (t.j. 
3x3 m).  
 
3. Poplatok za prenájom predajného zariadenia je poplatok za predajné zariadenie poskytnuté 
správcom trhu, alebo v osobitných prípadoch za použitie predajného miesta na umiestnenie vlastného 
predajného zariadenia.  
 
4. Poplatok za prenájom predajného zariadenia uhradí nájomca vopred na účet prenajímateľa 
bankovým prevodom v určenom termíne. Pri jednodňových príležitostných trhoch a vo výnimočných 
prípadoch nájomca uhradí nájomné v hotovosti v deň nástupu predajcu na príležitostný trh na základe 
dokladu z elektronickej registračnej pokladnice.  
 
5. Predávajúci je povinný uschovať si potvrdenie o zaplatení poplatku na kontrolné účely. 
 
6. Ak bude uchádzačovi o predaj v oboznamovacom liste oznámené, že je potrebné poukázať na účet 
prenajímateľa zábezpeku za uzamykateľný, drevený stánok, vloží uchádzač o predaj na uvedený účet 
prenajímateľa zábezpeku vo výške 150,- € pre prípad vzniku škody na predajnom zariadení. Ak bude 
predajné zariadenie po ukončení prenájmu odovzdané prenajímateľovi bez poškodenia, zábezpeka 
bude vrátená v plnej výške. Pri prevzatí predajného zariadenia - uzamykateľného, rozoberateľného 
dreveného stánku bude s predávajúcim uzatvorená nájomná zmluva. 
Pri príležitostných trhoch konaných do 31.12. kalendárneho roku si prenajímateľ vyhradzuje právo vrátiť 
zábezpeku v nasledujúcom rozpočtovom roku.  
 
7. Prenajaté predajné zariadenie je predávajúci povinný obsadiť v deň predaja najneskôr 30 minút pred 
stanoveným časom predaja na jednotlivých príležitostných trhoch v zmysle čl. 1 ods. 2 tohto trhového 
poriadku. V prípade neobsadenia predajného zariadenia najneskôr 30 minút pred stanoveným časom 
predaja na jednotlivých príležitostných trhoch, správca si vyhradzuje právo disponovať v tento deň s 
predajným zariadením v prospech iného predajcu. 
 
8. Zásobovanie a odvoz tovaru motorovými vozidlami na trhové miesto sa končí najneskôr 15 minút 
pred stanoveným časom predaja na jednotlivých príležitostných trhoch v zmysle čl. 1 ods. 2 tohto 
trhového poriadku a po ukončení predaja, pričom každý účastník je povinný rešpektovať pokyny 
a nariadenia správcu trhu a príslušníkov mestskej polície. Pri vjazde na trhové miesto motorovými 
vozidlami je nutné sa riadiť platným dopravným značením. 
 
9. Okrem ostatných podmienok vyplývajúcich z osobitných predpisov určených zákonom č. 178/1998 
Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach sú predávajúci 
povinní  
a) používať na predaj len správcom trhu určenú predajnú plochu, 



b) predávať len v správcom trhu schválenom predajnom zariadení na určenom mieste. 
 
10. Premiestňovanie predajného zariadenia a zmena predajnej plochy v rozpore s vydaným povolením 
počas príležitostných trhov je zakázané. 
 
11. Predaj z vlastných predajných zariadení je zakázaný, okrem predajných zariadení určených na 
predaj mliečnych a mäsových výrobkov v súlade s platnými právnymi predpismi. Iné výnimky ako vyššie 
uvedené umožní na základe písomnej žiadosti predajcu správca príležitostných trhov. 
 
12. Parkovanie motorových vozidiel a prívesov pri predajných zariadeniach (ktoré nie sú používané 
priamo na predaj) je zakázané. 

 
Článok 6 

Cenník vstupného na príležitostných trhoch 
 

1. Predávajúci je povinný zaplatiť poplatok za prenájom predajného zariadenia najmenej vo výške 
určenej podľa nasledujúcich cenníkov: 
 
 
A. Všeobecný cenník (platí pre všetky trhy s výnimkou trhov B a C): 
 

mestský stánok otvorený (€/deň) uzamykateľný (€/deň) 

predaj výrobkov, tovarov a poskytovanie 
služieb 

10,- 20,- 

predaj občerstvenia 40,- 40,- 

 

vlastné predajné zariadenie (do rozmeru max. 3x3 m)  (€/deň) 

predaj výrobkov, tovarov a poskytovanie služieb 20,- 

predaj občerstvenia 40,- 

 
B. Farmárske trhy, Biojarmok, Historické slávnosti: 
 

mestský stánok otvorený (€/deň) uzamykateľný (€/deň) 

predaj výrobkov, tovarov a poskytovanie 
služieb 

10,- 15,- 

predaj občerstvenia 15,- 20,- 

 

vlastné predajné zariadenie (do rozmeru max. 3x3 m)  (€/deň) 

predaj výrobkov, tovarov a poskytovanie služieb 10,- 

predaj občerstvenia 15,- 

 

C 1. Vianočné trhy – ľudové a remeselnícke výrobky (Mierové nám. a Farská ulica): 

  otvorený (€/deň) uzamykateľný (€/deň) 

predaj výrobkov, tovarov a poskytovanie 
služieb 

10,- 20,- 

predaj občerstvenia 50,-  50,-  

 

vlastné predajné zariadenie (do rozmeru max. 3x3 m)  (€/deň) 

predaj výrobkov, tovarov a poskytovanie služieb 20,- 

predaj občerstvenia  50,- 

   

 

 

 



C 2. Vianočné trhy – spotrebný tovar (Štúrovo nám., Sládkovičova, Hviezdoslavova, Jaselská): 

mestský stánok otvorený (€/deň) uzamykateľný (€/deň) 

predaj výrobkov, tovarov a poskytovanie 
služieb 

15,- ---- 

 

vlastné predajné zariadenie (do rozmeru max. 3x3 m)  (€/deň) 

predaj výrobkov, tovarov a poskytovanie služieb 20,- 

 
2. V prípade prenájmu uzamykateľného stánku za účelom predaja občerstvenia je predávajúci povinný 
zložiť zábezpeku vo výške 150,- €. 
 
3. V prípade ponuky nových trhov je správca oprávnený rozhodnúť o ich zaradení do cenníkovej 
kategórie A. alebo B. 
 
4. Predávajúci je povinný uschovať si potvrdenie o zaplatení poplatku na kontrolné účely.  
 
5. Od zaplatenia poplatkov za prenájom predajného zariadenia sú oslobodené Mestské rozpočtové 
organizácie. 
 

Článok 7 
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb 

a po skončení prevádzky 
 
1. Účastníci trhu sú povinní dodržiavať čistotu a poriadok, dodržiavať predpisy vzťahujúce  sa na predaj 
uskutočňovaný na trhu a správať sa tak, aby svojim konaním nespôsobili ujmu sebe alebo iným osobám. 
Za straty finančných hotovostí alebo iných vecí účastníkov trhu správca príležitostných trhov 
nezodpovedá. 
 
2. Predávajúci je povinný udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovanie služieb v čistote, vzniknutý 
odpad odkladať na určené miesto a po skončení prevádzky zanechať predajné miesto čisté a upratané. 
 
3. Po predajnom čase nie je možné na trhovom mieste skladovať akékoľvek obaly (vrecia, prepravky, 
debny, sudy, koše a pod.). 
 

Článok 8 
Správca príležitostných trhov 

 
1. Správu príležitostných trhov podľa článku 1 ods. 2 písm. a.) až i.) vykonáva Mestské hospodárstvo 
a správa lesov, m.r.o. Trenčín, Soblahovská  65, 912 50 Trenčín v spolupráci s príslušným útvarom 
Mestského úradu v Trenčíne. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostnom 
trhu vydáva Mesto Trenčín prostredníctvom ekonomického útvaru Mestského úradu v Trenčíne.  
 
2. Správu trhoviska, tržnice alebo príležitostného trhu môže vykonávať iná osoba, ktorá má 
živnostenské oprávnenie na správu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu a ktorej bola správa 
trhoviska, tržnice alebo príležitostného trhu zverená Mestom Trenčín. Takýto správca je povinný 
vypracovať trhový poriadok, ktorý schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. 
 

 


