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Návrh na
UZNESENIE
Mestského zastupiteľstva v Snine:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
ruší
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 135/2017 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach,
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. ..../2021 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA
Dôvodom pre vypracovanie nového VZN je potreba zosúladiť skutkový stav s právnym
stavom a vydať aktuálne všeobecne záväzné nariadenie s prílohami - trhový poriadok pre mestskú
tržnicu a trhové poriadky pre príležitostné trhy, ktoré sú organizované na území mesta Snina.
V doposiaľ platnom VZN Snina č.135/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach na území mesta Snina bola súčasťou nariadenia Príloha č 1. Trhový
poriadok, ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov na trhovom mieste - Mestské trhovisko
Snina a Príloha č. 2 Trhový poriadok, ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania
služieb na príležitostných trhoch v meste Snina, ktorá bola všeobecná pre všetky príležitostné trhy.
Predloženým návrhom VZN sa v prílohách vydávajú Trhový poriadok, ktorým sa určujú
podmienky predaja výrobkov na trhovom mieste – Mestské trhovisko – príloha č. 1; Trhový poriadok
pre príležitostné trhy na území mesta, ktorých správcom je Mesto Snina – Sninský jarmok,
Mikulášske trhy - príloha č. 2; Trhový poriadok pre príležitostné trhy na území mesta, ktorých
správcom je MKOS Snina - príloha č. 3; Trhový poriadok pre príležitostné trhy na území mesta Snina,
ktorých správcom je fyzická osoba, resp. právnická osoba na základe povolenia primátorky mesta –
príloha č. 4 a Trhový poriadok pre príležitostné trhy (burzy) pre nepodnikateľov na území mesta
Snina, ktorých správcom je fyzická osoba, resp. právnická osoba na základe povolenia primátorky
mesta – príloha č. 5.
Podľa § 3 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) okrem obce môže trhové miesto zriadiť aj iná osoba na základe povolenia na
zriadenie trhového miesta, ktoré vydáva obec resp. mesto. Trhový poriadok pre tieto trhy tvorí príloha
č. 4 a budú sa konať na základe povolenia mesta.
Poplatky za predajné stoly na Mestskom trhovisku sa nemenia, ale novým trhovým poriadkom
sa stanovuje cena za používanie WC na Mestskom trhovisku - 0,30 centov.
Poplatky za predajné miesta na Sninskom jarmoku a Mikulášskych trhoch sa zvyšujú o dve eura za
meter za predajnú plochu mimo občerstvenia, t.j. 20 EUR za 1 bm na celý jarmok (dva dni) a o päť
eur za reštauračné služby, t.j. 30 EUR za 1 bm na celý jarmok (dva dni). Poplatok za elektrickú
prípojku pre reštauračné služby ostáva nezmenený 27 EUR a stanovuje sa poplatok za elektrickú
energiu pre zapojenie jednofázového prívodu (predajné stánky so spotrebným tovarom) v sume 10
EUR. Poplatky boli stanovené na základe prieskumov cien a poplatkov na jarmoky v iných mestách
nášho regiónu.
Poplatky za príležitostné trhy, ktorých správcom je Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina sú
zväčšia v rovnakej výške ako poplatky za predajné miesta na Sninský jarmok a Mikulášske trhy.
V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja
a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov na trhových miestach sa môžu predávať iba
potraviny, ktoré ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením po vydaní súhlasného stanoviska
príslušného orgánu úradnej kontroly potravín k návrhu tohto všeobecne záväzného nariadenia. Návrh
VZN bol odoslaný v zmysle vyššie uvedeného na Regionálny úrad verejného zdravotníctva
v Humennom a Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu v Humennom, ich pripomienky boli
zapracované v predkladanom návrhu VZN a stanoviská prikladáme do dôvodovej správy.
Návrh VZN bol predložený na prerokovanie všetkým komisiám pri MsZ. Uznesenia
jednotlivých komisií ku dňu spracovania materiálu:
- Komisia ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy Uznesením zo dňa 18.08.2021
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť VZN mesta Snina o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach bez pripomienok.
- Stanoviská ostatných komisií pri MsZ ku dňu spracovania materiálu nie sú známe.
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EKONOMICKÉ DOPADY NA ROZPOČET MESTA
Predkladané VZN má priaznivé ekonomické dopady na rozpočet mesta z dôvodu vyberania
poplatkov za predajné miesta resp. dane za užívanie verejného priestranstva z príležitostných trhov
na území mesta.
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Mestské zastupiteľstvo v Snine v zmysle § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade
s ustanoveniami 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
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA SNINA
č. ..../2021
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach
Článok I.
Predmet
Predmetom všeobecne záväzného nariadenia je úprava podmienok predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Snina a povinnosti fyzických
a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach.
Článok II.
Trhové miesta
1. Trhovými miestami na území mesta Snina sú:
a) Trhovisko – nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený
predaj výrobkov a poskytovanie služieb.
b) Príležitostné trhy, t.j. predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne
určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a predaj vlastných
použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom
množstve fyzickými osobami medzi sebou.
c) Ambulantný predaj, t.j. predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných
predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni, sezónny predaj na verejnom
priestranstve pred prevádzkarňou.
d) Stánok s trvalým stanovišťom je stánok s celoročnou alebo sezónnou prevádzkou, ktorý
je súčasťou trhoviska alebo verejného priestranstva prenajatý predávajúcemu mestom
alebo správcom trhoviska na časovo neobmedzené obdobie alebo postavený predávajúcim
so súhlasom mesta alebo správcu trhoviska.
2. Za trhové miesto sa považuje aj priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je
prevádzkarňou, ale fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho
prenajala na ambulantný predaj.
3. Predaj výrobkov na trhovom mieste musí vyhovovať všeobecným, technickým, hygienickým
a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov.
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Článok III.
Druh predávaných výrobkov na trhových miestach
1. Na trhoviskách, príležitostných trhoch a v tržniciach je povolené predávať len také výrobky,
ktoré sú uvedené v príslušnom trhovom poriadku vydanom po schválení v mestskom
zastupiteľstve všeobecne záväzným nariadením.
2. Na trhových miestach 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) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, zákaz sa nevzťahuje na
predaj alkoholických nápojov na príležitostných trhoch,
f) jedy, omamné a psychotropné látky,
g) lieky,
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
i) chránené druhy živočíchov, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy
živočíchov,
j) živé zvieratá; zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb a na predaj
domácej vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, mačiek
a drobných hlodavcov a na propagačné predajné podujatia organizované zväzmi
a združeniami chovateľov zvierat na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu
veterinárnej správy,
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín.
l) huby, okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľský balených sušených húb, ktoré boli
spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.
3. Na trhových miestach je povolené predávať tieto výrobky a poskytovať služby:
3.1.Na mestskom trhovisku je povolené predávať:
a) ovocie a zeleninu ak je celá, zdravá, bez napadnutia hnilobou, čistá, bez škodcov, bez
poškodenia spôsobeného škodcami, bez nadmernej povrchovej vlhkosti a bez cudzieho
pachu alebo chuti,
b) kvety, semená, osivá, sadivá a priesady,
c) sezónne úžitkové predmety a výroby k sviatkom (Vianoce, Veľká noc, Pamiatka
zosnulých a pod.),
d) slepačie vajcia pochádzajúce z vlastného chovu, ktorý je na dodávanie malých množstiev
osobitne zaregistrovaný za podmienok stanovených Nariadením vlády č. 360/2011 Z.z.,
ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na predaj a dodávanie malého množstva
prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu, najviac 60 ks netriedených vajec
priamo predaných prvovýrobcom jednému konečnému spotrebiteľovi počas jedného
týždňa; označiť štítkom, že ide o netriedené vajcia priamo z prvovýroby, meno
a priezvisko prvovýrobcu, adresa zaregistrovanej prevádzkarne, dátum alebo obdobie
znášky vajec a minimálnej trvanlivosti, údaj o spôsobe skladovania formou odporúčania
spotrebiteľovi držať s uchovať vajcia po nákupe v chlade,
e) včelí med pochádzajúci z vlastnej produkcie, prvovýrobca je držiteľom včelstiev a je na
dodávanie alebo priamy predaj osobitne zaregistrovaný za podmienok stanovených
Nariadením vlády č. 360/2011 Z.z. množstvo medu priamo predané konečnému
spotrebiteľovi má zodpovedať obvyklej spotrebe medu v domácnosti konečného
spotrebiteľa, med nesmie byť vystavený pôsobeniu priameho slnečného žiarenia,
prvovýrobca v označení medu uvedie údaje: meno a priezvisko prvovýrobcu, adresa
zaregistrovanej prevádzkarne, označenie pôvodu medu, dátum balenia,
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f) predaj malých množstiev prvotných produktov rastlinného pôvodu za rok za dodržania
podmienok stanovených Nariadením vlády SR č. 360/2011 Z.z.. Pod prvotnými
produktmi rastlinného pôvodu a predajom malých množstiev sa rozumie predaj:
konzumné zemiaky do 2000 kg, hlúbová zelenina do 2000 kg, plodová zelenina z každého
druhu do 500 kg, koreňová zelenina z každého druhu do 500 kg, cibuľová zelenina do 200
kg, listová zelenina do 150 kg, jadrové ovocie do 2000 kg, kôstkové ovocie do 1000 kg,
bobuľové ovocie do 250 kg, byliny do 50 kg, struková zelenina do 300 kg, škrupinové
ovocie nelúpané do 700 kg, pestované huby do 50 kg; lesné ovocie (čučoriedky, brusnice,
lesné jahody, maliny, borievky); predaj malých množstiev spracovaných produktov
rastlinného pôvodu konečnému spotrebiteľovi podľa § 7a Nariadenie vlády SR č.
100/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 360/2011: spracované ovocie
do 1250kg hmotnosti suroviny, najmä lekvár, džem, kompót, spracovaná zelenina do
1250kg hmotnosti suroviny, najmä nakladaná zelenina a sterilizovaná zelenina, kvasená
kapusta do 500 kg hmotnosti suroviny, pestované konzervované huby do 50kg hmotnosti
suroviny, pestované sušené huby do 50 kg hmotnosti suroviny, sirupy, ovocné šťavy
a zeleninové šťavy do 1205 kg hmotnosti suroviny, sušené kuchynské byliny do 50kg
hmotnosti suroviny, spracované produkty z obilia a zemiakov do 400kg hmotnosti
suroviny, najmä lokše, pagáče a cestoviny, pochutiny na báze spracovaného ovocia
a zeleniny do 100kg hmotnosti hotového výrobku, najmä sušené ochutené semená olejnín,
ovocné čaje a ovocné octy do 200 litrov,
g) celé (nekrájané) jedlé huby čerstvé voľne rastúce - hríby, kozáky, masliaky, kuriatka,
bedle, rýdziky, suchohríby a ďalšie voľne rastúce jedlé huby podľa prílohy č. 1a)
k vyhláške MPRV SR č. 132/2014 Z.z., ich predajca musí mať „Osvedčenie o odbornej
spôsobilosti na predaj húb“ vydané regionálnym úradom verejného zdravotníctva v sídle
kraja a spotrebiteľsky balené sušené huby, ktoré boli spracované v prevádzkarni, ktorá
spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov,
h) šišky, čečinu, chvoje, vianočné stromčeky,
i) mliečne výrobky formou priameho predaja konečnému spotrebiteľovi za dodržania
podmienok stanovených nariadením vlády č. 360/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú
hygienické požiadavky na priamy predaj konečnému spotrebiteľovi.
3.2. Na príležitostných trhoch je povolené predávať tieto výrobky a poskytovať tieto služby:
3.2.1. Na príležitostných trhoch je povolené predávať tieto výrobky:
a) potravinárske výrobky,
b) cukrovinky,
c) nealkoholické nápoje,
d) čokoládové výrobky,
e) perníky,
f) oplátky,
g) chlieb a pečivo,
h) med a výrobky z medu,
ch) alkoholické nápoje (napr. liehoviny a destiláty) a spotrebiteľsky balené
alkoholické nápoje,
i) mäso a mäsové výrobky,
j) mlieko a mliečne výrobky,
k) ovocie a zelenina,
l) balené potraviny,
m) spotrebný tovar,
n) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
o) kvetiny,
p) vianočné stromčeky.
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3.2.2. Na príležitostných trhoch je povolené poskytovať tieto služby:
a) pohostinské a reštauračné služby,
b) rýchleho občerstvenia - predaj nápojov, jedál a pokrmov rýchleho občerstvenia
v stánkoch na krátkodobý predaj a z iných zariadení s ambulantným predajom
pokrmov a nápojov, ktorých prevádzkovatelia majú súhlasné rozhodnutie príslušného
regionálneho úradu verejného zdravotníctva, príp. oznámenie o začatí
prevádzkovania,
c) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
d) oprava dáždnikov,
e) oprava a čistenie obuvi,
f) kľúčové služby,
g) brašnárstvo
h) čistenie peria,
i) maľovanie portrétov,
j) detské zábavné hry,
k) prezentácia výrobkov a služieb,
l) predvádzanie umeleckých remesiel.
3.3 V meste sa ambulantne môžu predávať:
a) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných
diel,
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
d) potraviny v súlade s predmetným VZN vrátane balených mrazených krémov a balenej
zmrzliny,
e) ovocie a zelenina,
f) kvetiny,
g) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií,
h) sladkovodné trhové ryby.
3.4 Ambulantný predaj pri cestách a diaľniciach mimo mesta sa zakazuje.
Článok IV.
Druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov
Na území mesta Snina sa môžu konať tieto príležitostné trhy:
1. Sninský jarmok, ktorých správcom je mesto Snina - každoročne v mesiaci september.
Na jarmoku podnikateľské subjekty uskutočňujú predaj najmä spotrebných výrobkov
a poskytujú občerstvovacie a iné služby, na základe živnostenských oprávnení a trhového
poriadku.
2. Mikulášske trhy, ktorých správcom je Mesto Snina - každoročne v mesiacoch november –
december. Na trhoch podnikateľské subjekty uskutočňujú predaj najmä spotrebných
výrobkov a poskytujú občerstvovacie a iné služby, na základe živnostenských oprávnení
a trhového poriadku.
3. Príležitostné trhy, ktorých správu zveruje Mesto Snina Mestskému kultúrnemu a osvetovému
stredisku Snina (MKOS Snina) a sú organizované v rôznych termínoch počas roka pri
podujatiach MKOS Snina. Na týchto trhoch sa uskutočňuje hlavne predaj hračiek,
cukroviniek, darčekových predmetov, poskytujú sa občerstvovacie služby a detské zábavné
hry osobami na základe živnostenských oprávnení v súlade s trhovým poriadkom.
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4. Príležitostné trhy pre fyzické popr. právnické osoby na verejnom priestranstve dočasne
určenom na príležitostný trh na základe žiadosti fyzickej, popr. právnickej osoby, ktorá má
oprávnenie na správu príležitostného trhu, na základe povolenia primátorky mesta.
5. Rock pod kameňom, konaný júl - august, ktorých správcom je fyzická osoba, resp. právnická
osoba na základe povolenia primátorky mesta.
6. Príležitostné trhy pre nepodnikateľov môže mesto zriadiť a spravovať podľa oprávnených
potrieb a požiadaviek občanov. Na takýchto trhoch (burzách) sa uskutoční predaj vlastných
použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom
množstve občanmi medzi sebou v súlade s trhovým poriadkom.
7. V čase konania príležitostných trhov je zakázané propagovať politické strany a hnutia na
verejných priestranstvách.
Článok V.
Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
1. Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhovom mieste vydáva Mesto Snina.
2. Pre vydanie povolenia právnickej alebo fyzickej osobe na zriadenie trhoviska, tržnice je nutný
súhlas Mestského zastupiteľstva v Snine a na príležitostný trh na verejnom priestranstve
dočasne určenom na príležitostný trh na základe žiadosti fyzickej, popr. právnickej osoby,
ktorá má oprávnenie na správu príležitostného trhu je nutné povolenie primátorky. Pri
povoľovaní zriadenia trhového miesta mesto prihliada na ochranu verejného poriadku,
verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania služieb.
3. Povolenie na predaj výrobkov a na poskytovanie služieb sa vyžaduje pre všetky trhové miesta
na území Mesta Snina. Na príležitostných trhoch sa za predmetné povolenie považuje doklad
o zaplatení za trhové miesto alebo o zaplatení nájomného za predajné zariadenie.
Článok VI.
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas
1. Na mestskom trhovisku sú údaje o trhových dňoch a predajnom a prevádzkovom čase
uvedené v platnom trhovom poriadku, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN vo forme
prílohy.
2. Na príležitostných trhoch sú údaje o trhových dňoch a predajnom a prevádzkovom čase
uvedené v platných trhových poriadkoch, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto VZN vo
forme príloh.
3. Pre príležitostné trhy, ktorých správcom je MKOS Snina a sú organizované pri podujatiach
MKOS Snina platia podmienky uvedené v trhovom poriadku, ktorý tvorí neoddeliteľnú
súčasť tohto VZN vo forme prílohy. Konanie príležitostného trhu a predajný čas určený
správcom pre konkrétny príležitostný trh oznámi MKOS Snina v časovom predstihu Mestu
Snina.
4. Pre iné trhové miesta sú údaje o dňoch predaja výrobkov a poskytovania služieb
a o predajnom a prevádzkovom čase uvedené v povolení na zriadenie trhového miesta, alebo
na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.
Článok VII.
Trhového miesta na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
Mesto Snina zriaďuje tieto trhové miesta:
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1. Mestské trhovisko, ktoré je umiestnené na Ul. partizánskej, správcom sú Verejnoprospešné
služby Snina, s.r.o.
2. Verejné priestranstva a budovy určené na príležitostný trh:
a) Námestie Centrum, na Ul. strojárskej, pešia zóna, správcom je Mesto Snina,
b) Námestie Jána Pavla II, správcom je Rímskokatolícka farnosť Svätého Kríža Snina,
c) Námestie Božieho milosrdenstva, správcom je Rímskokatolícka farnosť Božieho
milosrdenstva Snina,
d) Areál kaštieľa na Ul. Kpt. Nálepku 71/6, správcom je Mestské kultúrne a osvetové
stredisko Snina,
e) Sninské rybníky, správcom je Mesto Snina,
f) Historický park, správcom je Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina,
g) Areál futbalového štadióna, správcom sú Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.,
h) Budova Domu kultúry, správcom je Mestské a kultúrne osvetové stredisko Snina,
i) Budova kaštieľa na Ul. Kpt. Nálepku č. 71/6, správcom je Mestské kultúrne a osvetové
stredisko Snina,
j) Parcela CKN 142/2 pri Starej lekárni, správcom je Mesto Snina.
3. Verejné priestranstva určené na ambulantný predaj:
a) Námestie Centrum na Ul. strojárskej, pešia zóna, správcom je Mesto Snina,
b) Parcela CKN 1121/401, Ul. stakčínska, pred HP TESCO, správcom je Tesco,
c) Parcela CKN 1121/369, Ul. Komenského, pred Billa, správcom je BILLA REALITY
SLOVENSKO, spol. s.r.o.,
d) Parcela CKN 1121/392, Ul. Komenského, pred Lidl, správcom LIDL SR v.o.s.,
e) Parcely CKN 5066/179, 5066/180, 5066/91, 5066/138, 5066/137, 5066/7 na Ul.
študentskej, správcom je Mesto Snina,
f) Parcely CKN 5066/182, 5066/184, 5066/183, 5066/89 na Ul. Palárikovej, správcom je
Mesto Snina,
g) Parcela CKN 3958/750 (Kostrubaň), správcom je Mesto Snina,
h) Parcela CKN 5066/137 Ul. študentská, správcom je Mesto Snina,
i) Parcely č. CKN 37/157, CKN 37/1, CKN 37/145 a 37/131 pri trhovisku, správcom je
Mesto Snina.
4. Na iných miestach je predaj akýchkoľvek výrobkov a poskytovanie služieb zakázaný.
Článok VIII.
Správa trhoviska a príležitostného trhu
1. Správu trhoviska a príležitostného trhu vykonáva mesto. Túto správu môže mesto zveriť
právnickej osobe alebo fyzickej osobe – správca trhoviska alebo príležitostného trhu.
2. Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva mesto. Ak je trhovým miestom
priestranstvo alebo nebytový priestor, za správcu trhového miesta sa považuje ich vlastník.
3. Správca je v plnej miere zodpovedný za organizovanie trhov, za dodržiavanie právnych
predpisov súvisiacich s realizáciou príležitostných trhov.
Článok IX.
Práva a povinnosti správcu trhoviska a príležitostného trhu
1. Pre trhovisko a príležitostné trhy je správca trhoviska a príležitostných trhov povinný
vypracovať trhový poriadok, ktorý mesto po schválení vydá všeobecne záväzným nariadením.
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2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Trhový poriadok je správca trhoviska a príležitostných trhov povinný zverejniť na viditeľnom
mieste.
Správca trhoviska a príležitostných trhov je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového
poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.
Správca trhoviska a príležitostných trhov kontroluje u predávajúceho:
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie na
predaj výrobkov na trhových miestach,
b) doklad o nadobudnutí tovaru, príp. „čestné vyhlásenie o tom, že všetky predávané
výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide
o lesné plodiny“,
c) používanie e-kasy (VRP, ORP) podľa osobitných predpisov,
d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a po skončení predaja,
e) dodržiavanie trhového poriadku,
f) pri predaji húb „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na predaj húb“ vydané regionálnym
úradom verejného zdravotníctva v sídle kraja“.
Pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti na predaj húb a bezodkladne informuje
orgány dozoru, ak predávajúci nepredloží osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo ak
predáva huby, ktorých predaj je zakázaný.
Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú, ak ide o predaj
rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti,
alebo lesných plodín fyzickými osobami.
Správca zabezpečí pre umiestnenie predajných stánkov a iných zariadení na ambulantný
predaj potravín, pokrmov a nápojov spevnenú plochu s možnosťou pripojenia sa na tečúcu
pitnú vodu,
Správca vyčlení dostupné osobitné záchody s možnosťou umytia rúk s prívodom teplej
tečúcej vody pre predávajúcich (potravinárov),
Správca zabezpečí dostupné záchody s možnosťou umytia rúk s prívodom vody pre
návštevníkov príležitostných trhov, v mieste ktorých sa podávajú pokrmy a nápoje na priamu
konzumáciu.
Správca trhoviska a príležitostných trhov plní aj ostatné povinnosti, ak to ustanovuje osobitný
prepis.
Článok X.
Osoby oprávnené predávať výrobky na trhových miestach

1. Na trhových miestach môžu predávať výrobky a poskytovať služby na základe povolenia
mesta:
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikania podľa osobitných predpisov,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny a spracované ovocie a zeleninu z vlastnej
pestovateľskej činnosti na území Slovenskej republiky a sú zaregistrovaní na príslušnej
RVPS, občan z iného členského štátu Európskej únie nemôže predávať malé množstvá
výrobkov rastlinného a živočíšneho pôvodu pochádzajúcich z vlastnej pestovateľskej
činnosti,
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,
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e) predávať výrobky rastlinného a živočíšneho pôvodu môžu i občania iných členských
štátov Európskej únie ak majú legálne podnikateľské oprávnenie v štáte EÚ a to po
ohlásení na miestnom príslušnom daňovom úrade a musia používať registračnú pokladňu.
2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska a príležitostného trhu,
c) používať e-kasu (VPR, ORP) podľa osobitných predpisov,
d) udržiavať miesto predaja výrobkov v čistote a po skončení predaja zanechať predajné
miesto čisté a upratané,
e) zreteľne označiť predávané výrobky cenou platnou v čase ponuky,
f) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia.
3. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhového miesta a orgánu
dozoru:
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a preukaz totožnosti,
b) doklady o zaplatení poplatku za predajné miesto,
c) zdravotný preukaz a súhlasné rozhodnutie na ambulantný predaj vydané príslušným
orgánom verejného zdravotníctva, príp. oznámenie o začatí prevádzkovania, ak to
vyžaduje charakter predávaného tovaru,
d) pri predaji húb – „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na predaj húb“,
e) doklad o nadobudnutí tovaru (s výnimkou, že sa jedná o predaj vlastných použitých
výrobkov v primeranom množstve občanmi medzi sebou), príp. „čestné vyhlásenie o tom,
že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny“.
Článok XI.
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním zákona NR SR č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb, v znení neskorších predpisov vykonáva:
a) Slovenská obchodná inšpekcia,
b) orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín,
c) príslušníci Mestskej polície v Snine,
d) poverení zamestnanci mesta.
2. Prípadné sankcie za porušenie povinností sú riešené v Zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení a v Zákone č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a v Zákone č. 178/1998 Z.z.
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.
Článok XII.
Záverečné a osobitné ustanovenia
1. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie mesta Snina č.
135/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.
2. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Snine dňa .............. a účinnosť
nadobúda dňa ........... .
Snina ....................
Ing. Daniela Galandová
primátorka
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Príloha č. 1

Trhový poriadok, ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov na
trhovom mieste – Mestské trhovisko, Partizánska ulica v Snine
Článok I.
Správa trhoviska, trhové dni, osoby oprávnené na predaj
1. Správu Mestského trhoviska na Partizánskej ulici v Snine vykonávajú Verejnoprospešné
služby Snina, s.r.o. Snina, so sídlom Budovateľská ulica 2202/10, 069 01 Snina.
2. Trhovými dňami sú každý pondelok – sobota s výnimkou štátnych sviatkov a dní pracovného
pokoja.
Predajný čas je stanovený takto:
Pondelok – piatok
od 06,00 hod. – do 14,00 hod.
Sobota
od 06,00 hod. – do 12,00 hod.
3. Osoby oprávnené predávať výrobky na zeleninovom trhovisku:
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 (poľnohospodárskej prebytky) alebo lesné plodiny a spracované
ovocie a zeleninu z vlastnej pestovateľskej činnosti a sú zaregistrovaní na príslušnej
RVPS,
c) fyzické osoby, predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi
sebou,
d) predávať výrobky rastlinného a živočíšneho pôvodu môžu i občania iných členských
štátov Európskej únie ak majú legálne podnikateľské oprávnenie v štáte EU a to po
ohlásení na miestnom príslušnom daňovom úrade a musia používať registračnú pokladňu.
Článok II.
Druhy predávaných výrobkov
1. Na mestskom trhovisku je povolené predávať
a) ovocie a zeleninu ak je celá zdravá, bez napadnutia hnilobou, čistá, bez škodcov, bez
poškodenia spôsobeného škodcami, bez nadmernej povrchovej vlhkosti a bez cudzieho
pachu alebo chuti,
b) kvety, semená, osivá, sadivá a priesady,
c) sezónne úžitkové premety a výroby k sviatkom (Vianoce, Veľká noc, Pamiatka zosnulých
a pod.),
d) slepačie vajcia pochádzajúce z vlastného chovu, ktorý je na dodávanie malých množstiev
osobitne zaregistrovaný za podmienok stanovených Nariadením vlády č. 360/2011 Z.z.,
ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na predaj a dodávanie malého množstva
prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu, najviac 60 ks netriedených vajec
priamo predaných prvovýrobcom jednému konečnému spotrebiteľovi počas jedného
týždňa; označiť štítkom, že ide o netriedené vajcia priamo z prvovýroby, meno
a priezvisko prvovýrobcu, adresa zaregistrovanej prevádzkarne, dátum alebo obdobie
znášky vajec a minimálnej trvanlivosti, údaj o uchovaní vajec po nákupe v chlade,
e) včelí med pochádzajúci z vlastnej produkcie, prvovýrobca je držiteľom včelstiev a je na
dodávanie alebo priamy predaj osobitne zaregistrovaný za podmienok stanovených
Nariadením vlády č. 360/2011 Z.z. med nesmie byť vystavený pôsobeniu priameho
slnečného žiarenia, prvovýrobca v označení medu uvedie údaje: meno a priezvisko
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f)

g)

h)
i)
j)

prvovýrobcu, adresa zaregistrovanej prevádzkarne, označenie pôvodu medu, dátum
balenia,
predaj malých množstiev prvotných produktov rastlinného pôvodu za rok za dodržania
podmienok stanovených Nariadením vlády č. 360/2011 Z.z. pod prvotnými produktmi
rastlinného pôvodu a predajom malých množstiev sa rozumie predaj: konzumné zemiaky
do 2000 kg, hlúbová zelenina do 2000 kg, plodová zelenina z každého druhu do 500 kg,
koreňová zelenina z každého druhu do 500 kg, cibuľová zelenina do 200 kg, listová
zelenina do 150 kg, jadrové ovocie do 2000 kg, kôstkové ovocie do 1000 kg bobuľové
ovocie do 250 kg, byliny do 50 kg, struková zelenina do 300 kg, škrupinové ovocie
nelúpané do 700 kg, pestované huby do 50 kg; kvasená kapusta do 500 kg hmotnosti
suroviny.
celé (nekrájané) jedlé huby čerstvé voľne rastúce (hríby, kozáky, masliaky, bedle, rýdziky,
suchohríby a iné), ich predajca musí mať „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na predaj
húb“ vydaný Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a spotrebiteľsky balené
sušené huby, ktoré boli spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa
osobitných predpisov,
šišky, čečinu,
šišky, čečinu, chvoje, vianočné stromčeky,
mliečne výrobky formou priameho predaja konečnému spotrebiteľovi za dodržania
podmienok stanovených nariadením vlády č. 360/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú
hygienické požiadavky na priamy predaj konečnému spotrebiteľovi.
Článok III.
Zákaz predaja niektorých výrobkov

1. Na mestskom trhovisku sa zakazuje predávať.
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d) tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,
e) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,
f) jedy, omamné a psychotropné látky,
g) lieky,
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
i) chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné živočíchy,
invázne druhy živočíchov,
j) živé zvieratá, zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb,
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,
l) huby, okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených húb, ktoré boli spracované
v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.
Článok IV.
Práva a povinnosti správcu trhoviska
1. Správca trhoviska je povinný
a) zabezpečiť zverejnenie trhového poriadku na viditeľnom mieste na mestskom trhovisku,
b) dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov,
c) zabezpečiť pre predávajúcich a kupujúcich tečúcu pitnú vodu a WC (použitie WC je
spoplatnené sumou 0,30 centov).
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2.

3.

4.

5.
6.

d) udržiavať čistotu a poriadok na trhovisku
e) zabezpečiť pravidelné vyprázdňovanie nádob na odpadky a ich odvoz,
f) v prípade porušovania trhového poriadku predávajúcim daný problém riešiť v súčinnosti
s mestskou políciou.
Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie na
predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach,
b) doklad o nadobudnutí tovaru, prípadne „čestné vyhlásenie o tom, že všetky predávané
výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide
o lesné plodiny“,
c) používanie e-kasy ( VRP, ORP) podľa osobitných predpisov,
d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a po ich skončení,
e) dodržiavanie trhového poriadku,
f) pri predaji húb, správca trhoviska kontroluje „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na
predaj húb“, vydané regionálnym úradom verejného zdravotníctva v sídle kraja.
Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú, ak ide o predaj
rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej
činnosti alebo lesných plodín fyzickými osobami.
Správca zabezpečí pre umiestnenie predajných stánkov a iných zariadení na ambulantný
predaj ovocia, zeleniny a potravín spevnenú plochu s možnosťou pripojenia sa na tečúcu pitnú
vodu,
Správca vyčlení dostupné osobitné záchody s možnosťou umytia rúk s prívodom teplej
tečúcej vody pre predávajúcich (potravinárov).
Správca trhoviska plní aj ďalšie povinnosti, ak tak ustanovuje osobitný predpis.
Článok V.
Povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci na zeleninovom trhovisku je povinný:
a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,
b) dodržiavať trhový poriadok na trhovisku,
c) používať e-kasu (VRP, ORP) podľa osobitných predpisov,
d) udržiavať miesto predaja výrobkov v čistote, po skončení predaja zanechať predajné
miesto čisté a upratané,
e) je povinný spracované produkty označiť údajmi o názve produktu a jeho cene, menom
a priezviskom výrobcu, registračným číslom a rokom výroby produktu; na požiadanie
podáva ústnu informáciu o ostatných údajoch: zloženie, dátum minimálnej trvanlivosti,
údaj o alergénoch; predávané čerstvé ovocie a zeleninu označiť názvom, cenou, krajinou
pôvodu; predávané spotrebiteľský balené výrobky musia byť označené na etikete
spotrebiteľského balenia požadovanými údajmi v súlade s požiadavkami nariadenia
Európskeho parlamentu a rady č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií
o potravinách spotrebiteľom (ďalej len nariadenie (EP) č. 1169/2011), predávané nebalené
výrobky musia byť označené v súlade s požiadavkami nariadenia (EP) č. 1169/2011,
predávané nebalené výrobky musia byť označené v súlade požiadavkami Vyhlášky MP
RV SR č. 243/2015 Z.z. o požiadavkách na označovanie potravín (ďalej len vyhláška MP
a RV SR č. 234/2015 Z.z.) ., hlavne musia byť na výveske označené údajom o alergénoch,
cenou a poskytované služby označené cenou,
f) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia,
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g) dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa osobitných
predpisov,
h) neuskutočňovať predaj zo zeme.
2. Predávajúci na zeleninovom trhovisku je ďalej povinný predložiť:
a) správcovi trhoviska a orgánu dozoru doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na
predaj výrobkov a preukaz totožnosti,
b) doklad o zaplatení poplatku za predajné miesto,
c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu za ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru,
d) pri predaji húb – ich predajca musí mať „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na predaj
húb“ vydané regionálnym úradom verejného zdravotníctva v sídle kraja,
e) doklad o nadobudnutí tovaru, príp. „čestné vyhlásenie o tom, že všetky predávané
výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide
o lesné plody; doklad sa nevyžaduje ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi
fyzickými osobami v primeranom množstve,
f) fyzické osoby predávajúce ovocie a zeleninu z vlastnej pestovateľskej činnosti v režime
malé množstva, sú povinné predložiť orgánom dozoru evidenciu o dátume, druhu
a množstve vypestovaných prvotných produktov rastlinného pôvodu a prvotných
produktov rastlinného pôvodu priamo predaných konečnému spotrebiteľovi na miestnom
trhovisku.
3. Osoba oprávnená predávať výrobky na mestskom trhovisku je povinná predložiť orgánom
dozoru na ich požiadanie doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak tie nadobudnú
podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti, príp. „čestné vyhlásenie o tom, že všetky predávané výrobky
pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné
plody“.
Článok VI.
Povinnosti kupujúcich
1. Občan – kupujúci je povinný:
a) dodržiavať trhový poriadok,
b) dodržiavať pokyny správcu trhoviska,
c) uvedomiť si, že nákupom potvrdzuje cenu tovaru – dochádza k uzavretiu kúpnej
zmluvy,
d) prevziať si doklad o kúpe (zaplatenie tovaru), ktorý je potrebný pri reklamácii
tovaru.
Článok VII.
Výška nájmu za predajné miesto na mestskom trhovisku
1.
2.
3.
4.

Sadzba za predajný stôl je 10,- €/deň
Sadzba za prenájom mimo predajných stolov je určená vo výške 1,00 €/m2.
Správca trhoviska vyhradí a vyznačí predávajúcim predajné miesta, ktoré sú menšie ako 1 m2.
Všetky sadzby sú vrátene DPH.
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Článok VIII.
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním zákona NR SR č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb, v znení neskorších predpisov vykonáva:
a) Slovenská obchodná inšpekcia,
b) Mesto Snina a ním poverené osoby
c) Regionálna veterinárna a potravinová správa,
d) Regionálny úrad verejného zdravotníctva.
2. Organ dozoru uloží pokutu do 17000 EUR podľa Zákona č. 178/1998 Z.z.: fyzickej osobe –
podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá
a) zriadila trhové miesto bez povolenia (§3 ods. 1) alebo správcovi trhoviska za porušenie
povinnosti (§5 ods. 1 a 3),
b) predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia (§3 ods 3) alebo
ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný (§ 6) alebo, ktoré
nie sú určené mestom na predaj (§7 ods. 1).
3. Orgán dozoru uloží pokutu do 8000 EUR alebo v blokovom konaní do 4000 EUR fyzickej
osobe, ktorá
a) zriadila trhové miesto bez povolenia (§3 ods. 1),
b) predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia (§3 ods. 3),
c) predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný (§ 6) alebo ktoré nie sú
určené obcou na predaj (§ 7 ods. 1).
4. Orgán dozoru opatrením na mieste zakáže predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhových miestach fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové
miesto alebo bez povolenia predáva výrobky alebo poskytuje služby na trhovom mieste alebo
porušuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach podľa § 12 zákona 178/1998 Z.z. .
5. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgány dozoru zistili porušenie
povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
6. Podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, možno za porušenie
povinností ustanovených týmto všeobecným záväzným nariadením uložiť pokutu do 33 EUR.
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Príloha č. 2

Trhový poriadok pre príležitostné trhy na území mesta, ktorých
správcom je Mesto Snina - Sninský jarmok, Mikulášske trhy
Článok I.
Správa Sninského jarmoku a Mikulášskych trhov, predajný čas, osoby oprávnené na predaj
1. Správu príležitostných trhov – Sninského jarmoku a Mikulášskych trhov vykonáva Mesto
Snina, so sídlom Strojárska 2060, 069 01 Snina.
2. Sninský jarmok sa koná v septembri, v rozsahu dva dni.
Mikulášske trhy sa konajú koncom novembra – začiatkom decembra, v rozsahu dva dni.
Predajný čas pre Sninský jarmok a Mikulášske trhy je stanovený takto:
Piatok
od 08,00 hod. – do 18,00 hod.
Sobota
od 08,00 hod. – do 14,00 hod.
3. Osoby oprávnené predávať výrobky
a poskytovať služby na Sninskom jarmoku
a Mikulášskych trhoch:
e) fyzické osoby a právnické osoby, oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
f) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti (poľnohospodárskej prebytky) a spracované ovocie a zeleninu
z vlastnej pestovateľskej činnosti a sú zaregistrovaní na príslušnej RVPS,
g) fyzické osoby, predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi
sebou,
h) fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho
rozmnoženinou.
Článok II.
Druhy predávaných výrobkov a služieb
1. Na Sninskom jarmoku a Mikulášskych trhoch sa môžu predávať:
a) vlastné po domácky vyrábané alebo spracované výrobky z dreva, košikárske výrobky,
ostatné výrobky z prútia, peria, ľanu, vlny a kože,
b) kvetiny, okrasná keramika a umelé kvety,
c) potravinárske výrobky ako sú: pečivo, perníky, syry, včelí med a výrobky z medu, mäsové
výrobky za podmienok stanovených osobitnými predpismi,
d) včelí med a výrobky z medu; včelí med je povolené predávať len na základe platného
súhlasu príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o registrácií činnosti na
predaj medu, nádoba na med musí byť zo zdravotne vyhovujúceho materiálu
a schváleného obalu, označená etiketou s názvom medu, názvom výrobcu, dátumom
plnenia, hmotnosťou a záručnou dobou; medovina musí spĺňať fyzikálne a chemické
požiadavky, ktoré na jej výrobu stanovuje osobitný právny predpis,
e) ľudovoumelecké, umelecké, úžitkové predmety a kreatívne potreby,
f) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, ktoré vyhovujú hygienickým
požiadavkám stanovených v osobitných právnych predpisoch,
g) ovocie, zelenina, ktoré vyhovujú hygienickým požiadavkám stanovených v osobitných
právnych predpisoch; ovocie a zelenina musí byť očistená, zbavená hliny a zvädnutých
častí, akostne triedená a počas predaja uložená v debničkách, či košíkoch na stole,
h) spotrebné výrobky, najmä: obuv, textil, športové potreby, galantéria, drogériový tovar,
potreby pre domácnosť, papier, školské potreby, hračky, nábytok a bytové doplnky,
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2.

3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)

výrobky bielej a čiernej elektroniky, knihy a obrazy, mince, známky, keramika, sklo,
hračky,
i) celé (nekrájané) jedlé huby čerstvé voľne rastúce (hríby, kozáky, masliaky, bedle, rýdziky,
suchohríby a iné), ich predajca musí mať „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na predaj
húb“ vydaný Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a spotrebiteľsky balené
sušené huby, ktoré boli spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa
osobitných predpisov.
Na Sninskom jarmoku a Mikulášskych trhoch možno poskytovať tieto služby:
a) pohostinské a reštauračné služby,
b) rýchleho občerstvenia – predaj nápojov, jedál a pokrmov rýchleho občerstvenia
v stánkoch na krátkodobý predaj a z iných zariadení s ambulantným predajom pokrmov
a nápojov, ktorých prevádzkovatelia majú súhlasné rozhodnutie príslušného regionálneho
úradu verejného zdravotníctva, príp. oznámenie o začatí prevádzkovania,
c) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov, kovanie domáceho náradia,
d) predvádzanie ľudových remesiel.
Na Sninskom jarmoku a Mikulášskych trhoch sa zakazuje predávať výrobky:
zbrane a strelivo,
výbušniny a pyrotechnické výrobky,
tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,
jedy, omamné a psychotropné látky,
lieky,
automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné živočíchy,
invázne druhy živočíchov,
živé zvieratá, zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb a na predaj domácej
vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, mačiek a drobných
hlodavcov a na propagačné predajné podujatia organizované zväzmi a združeniami
chovateľov zvierat na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy,
chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,
huby, okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených húb, ktoré boli spracované
v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.
Článok III.
Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na Sninskom
jarmoku a Mikulášskych trhoch

1. Predávajúci na Sninskom jarmoku a Mikulášskych trhoch uvedených v Článku II., ods. 1 je
povinný:
a) zabezpečiť si povolenie na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb na trhovom mieste
od príslušného orgánu verejnej správy,
b) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných právnych predpisov,
c) používať registračnú pokladnicu, ak to vyžaduje osobitný predpis,
d) dodržiavať pokyny členov organizátorov príležitostných trhov,
e) dodržiavať trhový poriadok,
f) dodržiavať požiadavky na predaj požívatín a potravín stanovené v osobitných právnych
predpisoch,
g) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
h) pri predaji váženého tovaru umožniť spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia.
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2. Ostatné podmienky a povinností fyzických a právnických osôb, ktoré predávajú výrobky
a poskytujú služby na trhových miestach na území mesta, a ktoré nie sú upravené v tomto
nariadení, sa spravujú osobitnými právnymi predpismi.
Článok IV.
Spôsob predaja
1. Mesto Snina zriaďuje organizačný výbor, ktorého úlohou je príprava a zabezpečenie
organizácie Sninského jarmoku a Mikulášskych trhov. Členov organizačného výboru menuje
primátorka mesta.
2. Organizačný výbor vydáva pokyny pre účastníkov príležitostných trhov, ktoré organizuje
mesto a sú v súlade s týmto trhovým poriadkom.
3. Postavenie stánkov si zabezpečujú zúčastnení podnikatelia sami na vlastné náklady podľa
zastavacieho plánu a pokynov organizačného výboru výlučne až po zaplatení za predajné
miesto a doložení potrebných dokladov pre finančnú správu len na pridelenom priestore
v príslušnom sektore. Stánok nesmie presahovať vymedzený priestor, za ktorý zúčastnený
podnikateľ zaplatil. V prípade nerešpektovania tohto ustanovenia je podnikateľ povinný na
vyzvanie pracovníka organizačného výboru alebo Mestskej polície stánok demontovať bez
nároku na vrátenie poplatkov a bez nároku na pridelenie náhradného miesta.
4. Zúčastnení podnikatelia ako aj ďalší predávajúci na príležitostných trhoch musia ukončiť
potrebné technické a organizačné práce a zabezpečiť podmienky predaja najneskôr 30 minút
pred začiatkom predaja.
5. Demontáž stánkov a pomocného zariadenia po ukončení príležitostných trhov a ich odvoz
z priestoru príležitostných trhov sú povinní zúčastnení podnikatelia zabezpečiť na vlastné
náklady.
6. Predajné stánky musia byť estetické a na viditeľnom mieste musí byť umiestnené označenie
s uvedením:
a) obchodného mena podnikateľa,
b) bydliska resp. miesta podnikania fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby,
c) sortimentu predávaného tovaru,
d) mena a priezviska zodpovedného vedúceho stánku,
e) jednotkovej ceny každého tovaru s určením akostnej triedy.
7. Pri predaji sú zúčastnení podnikatelia povinní dodržiavať najmä ustanovenia zákona č.
178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach,
záväzné posudky a nariadenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom,
VZN mesta o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach,
ktorého neoddeliteľnou súčasťou je tento trhový poriadok a nariadenia organizačného výboru.
8. Zúčastnení podnikatelia sú povinní udržiavať stánky a ich okolie v poriadku a čistote.
Predajné stánky a dopravné prostriedky (automobily) umiestnia tak, aby nedošlo
k poškodeniu zelene, okrasných kríkov a dlažby. V prípade, ak nie je možné umiestniť
dopravný prostriedok (automobil) za predajným stánkom, zúčastnený podnikateľ nemôže si
nárokovať miesto a je povinný ho odstaviť na riadnom parkovisku. Po ukončení predajného
času je predávajúci povinný vykonať dôkladné upratanie stánkov a okolia. Plnenie tohto
opatrenia bude kontrolovať Mestská polícia v Snine a v prípade nesplnenia je oprávnená
predávajúcemu uložiť pokutu, prípadne ho vykázať z predaja bez nároku na vrátenie poplatku.
9. Pre stánky s občerstvením a pochutinami budú vyhradené priestory, ktorých počet bude
obmedzený. Po ich obsadení si nemôžu ďalší záujemcovia nárokovať predajné miesto.
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Článok V.
Poplatky za predajné miesto
1. Mesto Snina stanovuje nasledovné poplatky za predajné miesto na príležitostný trh (Sninský
jarmok, Mikulášske trhy) na celé konanie jarmoku:
a) za bm predajnej plochy, mimo občerstvenia
20,00 EUR
b) za bm predajnej plochy pre občerstvenie – reštauračné služby
30,00 EUR
c) za bm predajnej plochy pre čapovaný burčiak, víno, medovina,
pivo, langoše, trdelník, palacinky, gofry, popcorn, cukrová vata,
cukrovinky a pod.
20,00 EUR
d) za bm predajnej plochy pre drobné umelecké predmety a
remeselné výrobky
10,00 EUR
2. V poplatkoch nie sú zahrnuté náklady na čistenie predajného miesta. Po ukončení
príležitostného trhu, predajcovia zabezpečujú čistenie predajného miesta vo vlastnej réžii.
3. Pre zábavné podniky, lunaparky a iné atrakcie bude vyberaný poplatok pri vydávaní
povolenia na dni konania príležitostných trhov:
a) poplatok za atrakciu na 1 deň
20 EUR
4. Za spotrebu elektrickej energie pre elektrické spotrebiče a osvetľovacie telesa je predávajúci
povinný uhradiť poplatok za celé konanie jarmoku:
a) zapojenie jednofázového prívodu (predajné stánky)
10,00 EUR
b) zapojenie jednofázového prívodu (stánky s občerstvením)
27,00 EUR
Maximálny povolený príkon spotrebičov je na jednu prípojku:
a) stánky s malým príkonom do 1kW napr. 220 V (len pre osvetlenie, pokladňu, príp. malý
spotrebič)
b) stánky s vyšším príkonom do 5 kW napr. 380 V (pre reštauračné služby),
c) pre osvetlenie je dovolené používať výhradne úsporné žiarovky, resp. žiarivky max. do 25
W.
Článok VI.
Povinnosti účastníkov a spôsob prihlásenia sa na príležitostný trhy
1. Predávajúci na príležitostných trhoch sú povinní si zakúpiť predajné miesto na Mestskom
úrade Snina, oddelenie správy majetku a služieb a uhradiť poplatky uvedené v Článku V.
2. Platby môžu účastníci príležitostných trhov uskutočniť:
a) platba v pokladni MsÚ počnúc 14-stym pracovným dňom pred začiatkom trhu,
b) platba poštovou poukážkou do 14 pracovných dní pred začiatkom trhu
c) platba bankovým prevodom z účtu predávajúceho na účet mesta do 14 pracovných dní
pred začiatkom trhu na č. účtu IBAN SK63 0200 0000 0000 2292 2532, variabilný symbol
1330121. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko, resp. obchodné
meno spoločnosti.
d) Predávajúci s miestom/sídlom podnikania v Snine si môžu zakúpiť predajné miesto
o jeden pracovný deň skôr pred ostatnými predajcami.
3. Predajné miesta sa začnú prideľovať až v deň, kedy bude možné zakúpiť predajné miesto
v pokladni na MsÚ v Snine.
4. Na základe dokladu o zaplatení a doložení požadovaných dokladov (fotokópia vyplatenej
poštovej poukážky alebo fotokópia bankového prevodu, záznamy z daňového úradu,
identifikačný údaje, živnostenský list alebo výpis z obchodného registra, vyjadrenie
Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
a pod.), budú prideľované predajné miesta postupne na jednotlivých zónach.
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5. Žiadateľ po zakúpení predajného miesta obdrží od usporiadateľa povolenie s uvedením
predajného miesta.
6. Vrátenie poplatku nie je možné z dôvodov nespokojnosti s predajným miestom,
nepriaznivých poveternostných podmienok a pod.
7. Účastníkovi, ktorý sa nemohol zo závažných dôvodov zúčastniť trhu, bude vrátený poplatok
vo výške 90 % na základe jeho písomnej žiadosti doručenej na MsÚ Snina najneskôr 1 deň
pred začatím trhu.
8. Predajné stánky sa môžu umiestňovať podľa povolenia, v ktorom je uvedené označenie
predajného miesta takto:
a) jeden pracovný deň pred začatím trhu od 17,00 hod. – do 21,00 hod.
b) prvý deň začatia trhu od 05,00 hod. – do 07,30 hod.
9. Účastník trhu nie je oprávnený disponovať s prideleným predajným miestom , nemôže ho
prenajať ani predať ďalšej osobe. Každý predajca si zakúpi predajné miesto len pre vlastnú
potrebu. V prípade porušenia tohto ustanovenia môže byť účastník vylúčený z trhu bez nároku
na vrátenie poplatku, príp. ušlého zisku.
10. Každý účastník príležitostného trhu je povinný dodržiavať VZN mesta o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach, ktorého je tento trhový
poriadok neoddeliteľnou súčasťou, všetky platné právne predpisy, záväzné posudky
a nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom, príp. Regionálnej
veterinárnej a potravinovej správy, pokyny a nariadenia organizačného výboru
príležitostného trhu a Mestskej polície v Snine.
11. Zásobovanie stánkov tovarom musia podnikatelia zabezpečiť tak, aby počas prevádzky neboli
prekážky v komunikačnom priestore. Zásobovanie sa musí ukončiť 30 minúť pred začatím
predaja.
12. Poriadkovú službu počas jarmoku budú zabezpečovať nepretržite príslušníci Mestskej polície
v Snina. Vlastné stráženie stánku a tovaru v ňom počas predaja i mimo predajného času si
zabezpečí každý účastník sám.
13. Zúčastnení podnikatelia, najmä poskytujúci občerstvovacie služby sú povinní si zabezpečiť
dostatočný počet nádob na odpadky. Nádoby poskytnú Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
na základe objednávky podnikateľa.
14. Dostatočný počet nádob na odpadky, vyprazdňovanie nádob a samotný odvoz zabezpečia
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
15. Remeselníkom zastupujúcim tradičné remeslá, ktorí sa zúčastnia jarmoku a počas celého
jarmoku predvádzajú svoje remeslo a výrobky, bude miesto vrátane elektrickej energie
poskytnuté bez poplatku, Mesto Snina ako organizátor si vyhradzuje právo vlastného výberu
jednotlivých účastníkov do zóny remesiel podľa uváženia. Pre remeselníkov budú vyhradené
priestory, ktorých počet bude obmedzený. Po ich obsadení si nemôžu ďalší záujemcovia
nárokovať miesto.
16. Dobročinným a charitatívnym združeniam, ktoré sa zúčastnia jarmoku na účel prezentácie
svojej činnosti, bude miesto vrátane elektrickej energie poskytnuté bez poplatku. Mesto Snina
ako organizátor si vyhradzuje právo výberu týchto účastníkov trhov podľa vlastného uváženia.
Počet takto vyhradených miest bude obmedzený. Po ich obsadení si nemôžu ďalší
záujemcovia nárokovať miesto podľa týchto podmienok.
17. Správca zabezpečí pre umiestnenie predajných stánkov a iných zariadení na ambulantný
predaj potravín, pokrmov a nápojov spevnenú plochu s možnosťou pripojenia sa na tečúcu
pitnú vodu.
18. Správca vyčlení dostupné osobitné záchody s možnosťou umytia rúk s prívodom teplej
tečúcej vody pre predávajúcich (potravinárov).
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19. Správca zabezpečí dostupné záchody s možnosťou umytia rúk s prívodom vody pre
návštevníkov príležitostných trhov, v mieste ktorých sa podávajú pokrmy a nápoje na priamu
konzumáciu.
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Príloha č. 3

Trhový poriadok pre príležitostné trhy na území mesta, ktorých
správcom je Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina
Článok I.
Správa príležitostného trhu, predajný čas, osoby oprávnené na predaj
1. Správu príležitostných trhov, realizovaných pri kultúrno-spoločenských podujatiach, ktoré
organizuje Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina (ďalej MKOS Snina) na verejných
priestranstvách v meste Snina, v budove kaštieľa na Ul. Kpt. Nálepku č. 71/6 Snina alebo
v budove Domu kultúry Snina zveruje Mesto Snina MKOS Snina so sídlom Strojárska
2060/95, 069 01 Snina.
2. Verejnými priestranstvami, určenými v meste Snina pre konanie týchto príležitostných trhov,
sú areál kaštieľa na Ul. Kpt. Nálepku č. 71/6, Historický park pri kaštieli a námestie v centre
mesta na Strojárskej ulici, pešia zóna. Mesto Snina udeľuje pre MKOS Snina povolenie na
bezplatné užívanie týchto verejných priestranstiev na konanie príležitostných trhov pri
organizovaných podujatiach.
3. Konanie príležitostného trhu a predajný čas určený správcom pre konkrétny príležitostný trh
oznámi MKOS Snina v časovom predstihu Mestu Snina.
4. Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na príležitostných trhoch v správe
MKOS:
a) fyzické osoby a právnické osoby, oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
b) fyzické osoby, predávajúce vlastné remeselné výrobky,
c) fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo
jeho rozmnoženinou.
Článok II.
Druhy predávaných výrobkov a zákaz predaja niektorých výrobkov
1. Na príležitostných trhoch, ktorých správcom je MKOS Snina je povolené predávať:
a) pivo a pivné miešané nápoje s obsahom alkoholu max. 15% obj.,
b) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, pričom alkoholické nápoje
s obsahom alkoholu max 15 % obj. s výnimkou vína a vínnych nápojov,
c) nealkoholické nápoje,
d) čokoládové výrobky,
e) perníky, oblátky, cukrovinky,
f) balené potraviny,
g) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky z vlastnej produkcie,
h) spotrebný tovar.
2. Na príležitostných trhoch, ktorých správcom je MKOS Snina je povolené poskytovať
tieto služby:
a) pohostinské a reštauračné služby,
b) rýchle občerstvenie - predaj nápojov, jedál a pokrmov rýchleho občerstvenia
v stánkoch na krátkodobý predaj a z iných zariadení s ambulantným predajom
pokrmov a nápojov, ktorých prevádzkovatelia majú súhlasné rozhodnutie príslušného
regionálneho úradu verejného zdravotníctva, príp. oznámenie o začatí
prevádzkovania,
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c) maľovanie portrétov,
d) detské zábavné hry,
e) prezentácia výrobkov a služieb,
f) predvádzanie umeleckých remesiel.
3. Na príležitostných trhoch, ktorých správcom je MKOS Snina sa zakazuje predávať
výrobky stanovené ustanovením § 6 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákon č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon v znení neskorších
predpisov.
Článok III.
Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných trhoch
spravovaných Mestským kultúrnym a osvetovým strediskom Snina
1. Predávajúci na príležitostnom trhu spravovanom MKOS Snina je povinný predložiť správcovi
príležitostného trhu:
a) doklad o oprávnení na podnikanie a preukaz totožnosti,
b) doklad o zaplatení vstupného na príležitostný trh,
c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávajúceho tovaru a poskytovaných služieb,
d) doklad o nadobudnutí tovaru.
2. Predávajúci na príležitostnom trhu spravovanom MKOS Snina je povinný:
a) zabezpečiť si povolenie na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb na trhovom mieste
od príslušného orgánu štátnej správy, ak to vyžadujú osobitné právne predpisy,
b) v časovom predstihu zaslať správcovi príležitostného trhu – MKOS Snina vyplnenú
prihlášku, vyžadované povinné prílohy a doklad o zaplatení vstupného,
c) zabezpečiť si predajné zariadenie na vlastné náklady.
3. Správca príležitostného trhu je povinný:
a) oznámiť písomne regionálnemu úradu verejného zdravotníctva organizovanie
hromadných podujatí spojených s poskytovaním stravovania alebo občerstvenia,
b) vypracovať Organizačný poriadok príležitostného trhu a spolu s trhovým poriadkom a so
vzorom prihlášky zverejniť na web stránke MKOS Snina, sprístupniť dokumenty na
stiahnutie,
c) podľa údajov uvedených v prijatých prihláškach vypracovať plán rozmiestnenia stánkov
tých predajcov príležitostného trhu, ktorí doložili všetky požadované doklady a zaslali
doklad o zaplatení vstupného,
d) zabezpečiť pre stánky napojenie na zdroj elektrickej energie, vo vlastnej réžii alebo
objednaním u správcu verejného osvetlenia,
e) správca zabezpečí pre umiestnenie predajných stánkov a iných zariadení na ambulantný
predaj potravín, pokrmov a nápojov spevnenú plochu s možnosťou pripojenia sa na tečúcu
pitnú vodu,
f) správca vyčlení dostupné osobitné záchody s možnosťou umytia rúk s prívodom teplej
tečúcej vody pre predávajúcich (potravinárov),
g) správca zabezpečí dostupné záchody s možnosťou umytia rúk s prívodom vody pre
návštevníkov príležitostných trhov, v mieste ktorých sa podávajú pokrmy a nápoje na
priamu konzumáciu,
h) zabezpečiť umiestnenie zberných nádob na komunálny odpad a zabezpečiť jeho zvoz,
i) v súvislosti s príležitostným trhom bezodkladne informovať Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky v zmysle povinnosti podľa zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach
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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.
Článok IV.
Spôsob predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných trhoch
spravovaných Mestským kultúrnym a osvetovým strediskom Snina
1. Predajcovia na príležitostnom trhu sú povinní:
a) dostaviť sa na príležitostných trh v dostatočnom časovom predstihu,
b) podľa pokynov správcu trhu inštalovať svoje predajné zariadenie na určenom mieste
a označiť ho povinnými údajmi,
c) potrebné zásobovacie, technické a organizačné práce a zabezpečenie podmienok predaj
ukončiť najneskôr 30 minút pred začiatkom predaja,
d) používať e-kasu (VRP, ORP) podľa osobitných právnych predpisov,
e) dodržiavať trhový poriadok,
f) dodržiavať požiadavky na predaj požívatín a potravín podľa osobitných právnych
predpisov,
g) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou, uvádzať pravdivé
informácie o predávaných výrobkoch,
h) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť spotrebiteľovi
prekontrolovať si správnosť týchto údajov, informovať spotrebiteľa o vlastnostiach
predávaných výrobkov alebo o charaktere poskytovaných služieb, plniť povinnosti
stanovené osobitnými právnymi predpismi o ochrane spotrebiteľa,
i) predávať len na mieste určenom správcom príležitostného trhu a dodržiavať jeho pokyny,
j) dodržiavať ustanovenie 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 a ostatné podmienky
a povinnosti fyzických a právnických osôb, ktoré predávajú výrobky a poskytujú služby
na trhových miestach na území mesta v zmysle platných právnych predpisov,
k) udržiavať stánky a ich okolie v poriadku a čistote, nepoškodzovať zeleň, okrasné kríky
a dlažbu,
l) po skončení príležitostného trhu zabezpečiť demontáž stánkov a pomocného zariadenia
a verejné priestranstvo odovzdať správcovi trhu nepoškodené a bez odpadkov.
2. Správca príležitostného trhu je povinný:
a) osobe, ktorá sa zo závažných dôvodov nemôže na trhu zúčastniť, na základe písomnej
žiadosti, zaslanej na adresu MKOS Snina, Strojárska 2060/95, Snina, doručenej najneskôr
1 deň pred začatím trhu vrátiť 90 % sumy zaplateného vstupného,
b) overiť súlad skutočných rozmerov predajného zariadenia s rozmerom uvedeným
v prihláške účastníka a tým potvrdiť správnosť stanoveného poplatku, pri zistení rozdielu
je predajca povinný pred začiatkom predaja zaplatiť doplatok v hotovosti do pokladne
MKOS Snina,
c) predajcovi príležitostného trhu poskytnúť informácie platné počas konania príležitostného
trhu: miesto zverejnenia Organizačného a trhového poriadku príležitostného trhu, miesto
osobitného WC s možnosťou umytia rúk, označeného zvlášť pre predávajúcich
(potravinárov),
d) počas konania príležitostného trhu zverejniť Organizačný a trhový poriadok
príležitostného trhu na viditeľnom mieste.
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Článok V.
Cenník vstupného za predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostných
trhoch spravovaných Mestským kultúrnym a osvetovým strediskom Snina
1. Vstupné na príležitostný trh je príjmom správcu príležitostného trhu.
2. Vstupné sa vyžaduje zaplatiť vopred na účet správcu podľa jeho pokynov uvedených
v prihláške na príležitostný trh alebo v určenom termíne vopred do pokladne MKOS Snina.
V cene vstupného sú zahrnuté aj náklady správcu na nakladanie s odpadom.
3. Remeselníkom, zastupujúcim tradičné remeslá, ktorí sa na príležitostnom trhu zúčastnia
a počas trvania trhu predvádzajú svoje remeslo a výrobu výrobkov, môže byť poskytnuté
miesto resp. elektrická energia bez poplatku. Správca príležitostného trhu si vyhradzuje právo
vlastného výberu jednotlivých účastníkov do zóny remesiel.
4. Dobročinným a neziskovým subjektom, ktoré sa zúčastnia na príležitostnom trhu za účelom
prezentácie svojej činnosti môže byť poskytnuté miesto resp. elektrická energia bez poplatku.
Správca príležitostného trhu si vyhradzuje právo vlastného výberu týchto účastníkov.
5. Stanovené sadzby vstupného na príležitostný trh – na 1 deň podujatia (bez poplatku za
spotrebu elektrickej energie):
Spotrebný tovar (hračky, bižutéria, balóny a pod.)
10,- EUR za bm
Reštauračné služby – predajné zariadenie
15,- EUR za bm
plocha na sedenie
8,- EUR za m2
Čapovaný burčiak, víno, medovina, pivo a pod.
10,- EUR za bm
Langoše, trdelník, palacinky, gofry a pod.
10,- EUR za bm
Popcorn, cukrová vata, cukrovinky a pod.
10,- EUR za bm
Drobné umelecké predmety a remeselné výrobky
8,- EUR za bm
Detské zábavné hry
3,- EUR za m2
6. Za spotrebu elektrickej energie pre elektrické spotrebiče je predávajúci povinný uhradiť
poplatok:
a) zapojenie jednofázového prívodu (predajné stánky)
10,- EUR
b) zapojenie jednofázového prívodu (stánky s občerstvením)
27,- EUR
Maximálny povolený príkon spotrebičov je na jednu prípojku:
a) stánky s malým príkonom do 1kW – 230 V (len pre osvetlenie, pokladňu, príp. malý
spotrebič),
b) stánky s vyšším príkonom do 5kW-400 V (pre reštauračné služby),
c) pre osvetlenie je dovolené používať výhradne úsporné žiarovky, resp. žiarivky max. do
25 W.
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Príloha č. 4

Trhový poriadok pre príležitostné trhy na území mesta Snina, ktorých
správcom je fyzická osoba, resp. právnická osoba na základe
povolenia primátorky mesta
Článok I.
Správa príležitostných trhov
1. Správcu pre rôzne príležitostné trhy na verejnom priestranstve dočasne určenom na
príležitostný trh, povoľuje každoročne primátorka mesta na základe žiadosti fyzickej, resp.
právnickej osoby, ktorá má živnostenské oprávnenie na správu trhoviska alebo príležitostného
trhu (ďalej len „správca“), a to vydaním Povolenia na zriadenie príležitostného trhu (ďalej len
„povolenie“), s označením mena, priezviska a adresy bydliska správcu trhoviska, ak je ním
fyzická osoba, alebo názov a adresu sídla, ak je ním právnická osoba.
Článok II
Určenie priestranstva príležitostného trhu
1. Realizovanie príležitostných trhov na verejných priestranstvách je podmienené vydaním
povolenia na užívanie verejného priestranstva, ktoré vydá príslušné oddelenie Mestského
úradu v Snine na základe žiadosti.
Článok III
Osoby oprávnené predávať na príležitostnom trhu
1. Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na príležitostných trhoch:
a) fyzické osoby a právnické osoby, oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
b) fyzické osoby, predávajúce vlastné remeselné výrobky,
c) fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo
jeho rozmnoženinou.
Článok IV
Označenie príležitostného trhu údajmi o druhoch predávaných výrobkov
a poskytovaných služieb
1. Správca je povinný označiť príležitostný trh údajmi o druhoch predávaných výrobkov
a poskytovaných služieb.
Na príležitostných trhoch spravovaných správcom je povolený predaj týchto výrobkov:
a) potravinárske výrobky (farmárske výrobky, pečivo, perníky, syry, med a pod.),
b) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, ktoré vyhovujú hygienickým
požiadavkám stanovených v osobitných právnych predpisoch,
c) ovocie, zelenina, ktoré vyhovujú hygienickým požiadavkám stanovených v osobitných
právnych predpisoch,
d) včelí med je povolené predávať len na základe platného súhlasu príslušnej Regionálnej
a potravinovej správy o registrácii činnosti na predaj medu,
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e) medovina, pivo a víno, ktoré vyhovujú hygienickým požiadavkám stanovených
v osobitných právnych predpisoch,
f) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky z vlastnej produkcie,
g) ľudovoumelecké, umelecké, úžitkové predmety a kreatívne potreby,
h) spotrebný tovar.
2. Na príležitostných trhoch spravovaných správcom možno poskytovať tieto služby:
a) pohostinské a reštauračné služby,
b) rýchle občerstvenie – predaj nápojov, jedál a pokrmov rýchleho občerstvenia v stánkoch
rýchleho občerstvenia a z iných zariadení s ambulantným predajom pokrmov a nápojov,
ktorých prevádzkovatelia majú súhlasné rozhodnutie príslušného regionálneho úradu
verejného zdravotníctva, príp. oznámenie o začatí prevádzkovania.
3. Na príležitostných trhoch spravovaných správcom sa zakazuje predávať výrobky stanovené
v osobitnom právnom predpise.
Článok V.
Podmienky, za ktorých možno vykonávať predaj výrobkov a poskytovanie služieb
1. Predávajúci na príležitostných trhoch u správcu príležitostných trhov je povinný:
a) zabezpečiť si povolenie na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb na trhovom
mieste,
b) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných právnych predpisov,
c) používať e-kasu (VRP, ORP) podľa osobitných právnych predpisov,
d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovaných služieb v čistote, po skončení
predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,
e) dodržiavať požiadavky na predaj požívatín a potravín podľa osobitných právnych
predpisov,
f) zreteľne označiť predávané výrobky poskytované služby cenou,
g) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť spotrebiteľovi
prekontrolovať si správnosť týchto údajov, informovať spotrebiteľa o vlastnostiach
predávaných výrobkov alebo o charaktere poskytovaných služieb, plniť povinnosti
stanovené osobitnými právnymi predpismi o ochrane spotrebiteľa,
h) predávať len na mieste určenom správcom trhového miesta a dodržiavať jeho pokyny,
vylúčiť z predaja tovar zdravotne nespôsobilý, neznámeho pôvodu, čiastočne narušený
alebo zjavne znehodnotený.
Článok VI.
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas na príležitostných trhoch
1. Druh príležitostných trhov, obdobie konania, trhové dni, predajný a prevádzkový čas na
príležitostnom trhu bude určené v povolení v zmysle Článku I. bod 1.
Článok VII.
Technické, prevádzkové a estetické podmienky, dodržiavania čistoty
a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich ukončení
1. Predaj sa uskutočňuje v predajných stánkoch, ktoré si predajcovia zabezpečujú sami na
vlastné náklady, prípadne v spolupráci so správcom príležitostných trhov.
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2. Rozmiestnenie stánkov sa uskutoční podľa plánu vypracovaného správcom príležitostných
trhov a odsúhlasí mesto pred vydaním povolenia v zmysle Článku II. bod 1.
3. Napojenie na zdroj elektrickej energie zabezpečí správca príležitostných trhov vo vlastnej
réžii, objednaním u správcu verejného osvetlenia.
4. Správca je povinný oznámiť zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi
dane (príslušnému oddeleniu MsÚ v Snine), za účelom vyrubenia dane za užívanie verejného
priestranstva, najneskôr v deň začatia osobitného užívania verejného priestranstva.
5. Správca zabezpečí pre umiestnenie predajných stánkov a iných zariadení na ambulantný
predaj potravín, pokrmov a nápojov spevnenú plochu s možnosťou pripojenia sa na tečúcu
pitnú vodu.
6. Správca vyčlení dostupné osobitné záchody s možnosťou umytia rúk s prívodom teplej
tečúcej vody pre predávajúcich (potravinárov).
7. Správca zabezpečí dostupné záchody s možnosťou umytia rúk s prívodom vody pre
návštevníkov príležitostných trhov, v mieste ktorých sa podávajú pokrmy a nápoje na priamu
konzumáciu.
8. Správca je v plnej miere zodpovedný za organizovanie trhov, za dodržiavanie právnych
predpisov súvisiacich s realizáciu príležitostných trhov.
9. Správca je povinný zabezpečiť zberné nádoby na komunálny odpad, vznikajúci na
príležitostnom trhu a zabezpečiť jeho pravidelný zvoz.
10. Správca je povinný po ukončení príležitostných trhov odovzdať verejné priestranstvo čisté
a upratané.
Článok VIII.
Zverejnenie povolenia a trhového poriadku
1. Tento trhový poriadok vrátane Povolenia na zriadenie príležitostného trhu je povinný správca
zverejniť na viditeľnom mieste v čase konania príležitostného trhu.
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Príloha č. 5

Trhový poriadok pre príležitostné trhy (burzy) pre nepodnikateľov na území
mesta Snina, ktorých správcom je fyzická osoba, resp. právnická osoba na
základe povolenia primátorky mesta
Článok I.
Správa príležitostných trhov
1. Správu pre príležitostné trhy (burzy) pre nepodnikateľov na území mesta Snina na trhových
miestach povoľuje primátorka mesta podľa oprávnených potrieb a požiadaviek občanov na
základe žiadosti fyzickej, resp. právnickej osoby a to vydaním Povolenia na zriadenie
príležitostného trhu (burzy) s označením mena, priezviska a adresy bydliska správcu
príležitostných trhov (burzy), ak je ním fyzická osoba, alebo názov a adresu sídla, ak je ním
právnická osoba.
2. Príležitostné trhy – burzy sa rozumie predaj a výmena vlastných použitých výrobkov
v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou na priestranstve dočasne
určenom na takýto účel.
Článok II.
Druhy predávaných výrobkov
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
2.

Na príležitostných trhoch – burzách je povolené predávať alebo vymieňať tieto výrobky:
textilné výrobky, odevné výrobky a obuv,
domáce potreby,
drobné umelecké a drobné remeselné výrobky,
knihy,
sklo, porcelán a keramika,
papierenské výrobky,
hudobné nástroje,
športové potreby,
drobný tovar, ozdoby a dekorácie, bižutéria,
školské veci,
hračky,
hobby potreby, potreby pre záhradkárov.
Na príležitostných trhoch – burzách je zakázané predávať výrobky uvedené v § 6 zákona NR
SR č. 178/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Článok III.
Osoby oprávnené predávať a vymieňať výrobky na burzách

1. Na príležitostných trhoch – burzách môžu na základe povolenia predávať a vymieňať výrobky
len fyzické osoby.
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Článok IV.
Práva a povinnosti správcu príležitostných trhových – burzy
1. Správca príležitostných trhov – burzy je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku
a ostatných podmienok pri predaji/výmene výrobkov.
2. Záujemcovi o predaj/výmenu výrobkov správca príležitostných trhov – burzy vydá najneskôr
tri dni pred konaním príležitostného trhu povolenie.
3. Správca príležitostných trhov – burzy je oprávnený kontrolovať u predávajúceho:
a) povolenie na predaj/výmenu výrobkov na burze,
b) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja/výrobkov,
c) formu a spôsob predaja/výmeny výrobkov,
d) dodržiavanie trhového poriadku.
4. Správca príležitostného trhu – burzy vytvára podmienky na zabezpečenie dodržiavania
trhového poriadku.
5. Správca príležitostného trhu – burzy:
a) je povinný zabezpečiť sociálne vybavenie pre trhovníkov,
b) zabezpečuje udržiavanie čistoty a poriadku na trhovisku.
6. Správca príležitostného trhu je oprávnený vykázať každého porušovateľa trhového poriadku,
ktorý nerešpektuje pokyny správcu.
7. Správca príležitostných trhov nezodpovedá za škody vzniknuté na burze predávajúcim
a kupujúcim a za škody vzniknuté z obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.
Článok V.
Povinnosti a oprávnenia predávajúcich na príležitostnom trhu – burze
1. Záujemca o predaj je povinný podať žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov na
trhovom mieste, najneskôr 7 dní pred konaním akcie.
2. Povinnou náležitosťou podávanej žiadosti je čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním
predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky predávané v primeranom množstve
a čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nie je povinný používať elektronickú registračnú
pokladnicu na predaj výrobkov.
3. Predávajúci na príležitostnom trhu – burze je povinný:
a) udržiavať miesto predaj v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté
a upratané,
b) predložiť zástupcom orgánu dozoru povolenie na predaj výrobkov na trhovom mieste
a preukaz totožnosti.
c) dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy SR a VZN Mesta Snina, ktoré sa
vzťahujú na činnosť ním vykonávanú.
Článok VI.
Nájomné za predajné miesto
1. Nájomné za predajné miesto na príležitostných trhoch – burzách v meste Snina sa neplatí.
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Článok VII.
Druh, obdobie trvania, trhové dní a prevádzková doba príležitostných trhov burzy
1. Príležitostné trhy – burzy v meste Snina sa uskutočňujú príležitostne na základe
oprávnených potrieb a požiadaviek občanov mesta.
2. Prevádzková doba príležitostných trhov – burza sa stanovuje:
a) pracovné dní a sobota v rozsahu od 10,00 hod. – 18,00 hod.
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