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vypracovať trhový poriadok pre trhovisko, tržnicu a príležitostný trh, ktorý obec po jeho 

schválení vydá všeobecne záväzným nariadením. 
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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 3/2018  

trhový poriadok pre príležitostné trhy 

 

 
Mesto Nové Mesto nad Váhom na základe ust. § 5 ods. 1 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 

(ďalej len „zák. č. 178/1998 Z. z.“) a v nadväznosti na ust. § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 

250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v súlade s ust. § 4 ods. 3 písm. i) a 

§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov 

vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“): 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky predaja tovaru a poskytovania 

služieb na príležitostných trhoch:  

a) Deň mesta,  

b) Novomestský jarmok,  

c) Vianočné trhy.  

 

2) Príležitostné trhy sa konajú nasledovne:  

a) Deň mesta v mesiaci jún,  

b) Novomestský jarmok v mesiaci september,  

c) Vianočné trhy v mesiaci december.  

 

3) Predajný čas a prevádzkovanie technicko-zábavnej činnosti počas príležitostných trhov 

uvedených:  

- v ods. 1 písm. a) tohto VZN je stanovený od 08.00 hod. do 22.00 hod.,  

- v ods. 2 písm. b) tohto VZN je stanovený: 

piatok od 08.00 hod. do:- predajné stánky do 20.00 hod. 

predajné stánky s občerstvením do 22.00 hod. 

technicko-zábavná činnosť do 22.00 hod., reprodukovaná hudba pri tejto činnosti je povolená 

do 21.00 hod. 

sobota od 08.00 hod. do: detto 

nedeľa od 08.00 hod. do: - predajné stánky do 16.00 hod. 

                                          - predajné stánky s občerstvením do 18.00 hod. 

                                          - TZČ do 22.00 hod. /reprodukovaná hudba do 21.00 hod./ 

- v ods. 2 písm. c) tohto VZN je stanovený od 09.00 hod. do 20.00 hod. 

 

4) Príležitostné trhy vymedzené v odseku 1 písm. a) sa konajú na Námestí slobody, v odseku 

1 písm. b) sa konajú na Ul. Hviezdoslavovej, na Ul. M.R.Štefánika, na Ul. Hurbanovej, na Ul. 

J.Hašku, na Námestí slobody, v odseku 1 písm. c) sa konajú na Námestí slobody. 

 

5) Správcom príležitostných trhov je Mesto Nové Mesto nad Váhom, Ul. Čsl. armády 1, 915 

32  Nové Mesto nad Váhom (ďalej len „správca“). 
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§ 2 

Vymedzenie druhu predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 

 

1) Na príležitostných trhoch je povolený predaj týchto výrobkov:  

a) čerstvé a spracované ovocie, zelenina, lesné plody, zemiaky, orechy, olejniny (tekvicové 

semiačka, mak),  

b) vajcia, med, mäsové a mliečne výrobky,  

c) cukrovinky, čaje, sušené bylinky, koreniny a koreninové zmesi, pekárske výrobky 

(trdelníky), trvanlivé pečivo (medovníky),  

d) kvety, priesady, ovocné a okrasné stromčeky,  

e) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, prútený tovar,  

f) spotrebné výrobky,  

g) textilné výrobky, odevné výrobky, obuv,  

h) domáce potreby,  

i) drobný tovar, papierové výrobky,  

j) kozmetika, drogéria,  

k) hračky,  

l) občerstvenie, meraný alkohol, pivo, víno, burčiak, varená kukurica,  

m) živé ryby.  

 

2) Na príležitostných trhoch je povolené poskytovať tieto služby:  

a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,  

b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,  

c) oprava dáždnikov,  

d) výroba kľúčov,  

e) oprava tašiek,  

f) oprava športových potrieb.  

 

§ 3 

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb 

 

1) Predávajúcim alebo poskytovateľom služieb na príležitostných trhoch môžu byť osoby 

uvedené v § 10 zák. č. 178/1998 Z. z., ktorým obec vydala povolenie na predaj výrobkov a 

poskytovanie služieb na trhovom mieste.  

 

2) Povinnosti predávajúcich a poskytujúcich služby na príležitostných trhoch určuje platná 

právna úprava Slovenskej republiky, najmä § 11 zákona č. 178/1998 Z. z.  

 

3) Predávajúci na trhovom mieste je povinný pri úhrade správcovi trhoviska a orgánu dozoru 

predložiť doklad o oprávnení na podnikanie, prípadne potvrdenie obce, že predávajúci je 

vlastníkom alebo nájomcom pozemku – záhrady. Zdravotný preukaz a posudok príslušného 

orgánu na ochranu zdravia predloží, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a 

poskytovaných služieb.  

 

4) Pri predaji produktov živočíšneho pôvodu sa predávajúci musí preukázať kópiou 

oznámenia o registrácii, alebo schválenia prevádzkarne potravinárskeho podniku pre 

potraviny živočíšneho pôvodu a jej činnosti v zmysle § 40 a § 41 zák. č. 39/2007 Z. z. o 

veterinárnej starostlivosti, ktoré vydáva Regionálna veterinárna a potravinová správa (ďalej 

len „RVPS“), prípadne dokladom o pôvode tovaru.  
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5) Pri predaji malých množstiev prvotných produktov rastlinného pôvodu z vlastnej 

produkcie, farmy alebo činnosti prvovýrobcu sa musí preukázať kópiou oznámenia o 

registrácii prevádzkarne podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 152/1995 Z. z. o potravinách v 

platnom znení.  

 

6) Predávajúci je povinný označiť výrobok predajnou cenou a jednotkovou cenou. Jednotková 

cena nemusí byť vyznačená ak je zhodná s predajnou cenou. Výrobok predávaný na množstvo 

sa označuje len jednotkovou cenou.  

 

7) Na trhovom mieste sa zakazuje predávať tovar, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho 

nadobudnutia alebo jeho pôvod.  

 

8) Fyzické osoby predávajúce lesné plodiny sa preukážu čestným vyhlásením o tom, že 

všetky predávané výrobky sú lesnými plodinami.  

 

9) Záujemcovia o predaj tovaru a poskytovanie služieb počas príležitostného trhu uvedeného 

v § 1 ods.1 písm. b) tohto VZN uplatňujú svoje požiadavky na MsÚ v Novom Meste nad 

Váhom formou podania záväznej prihlášky, ktorú mesto zverejňuje na internetovej stránke 

mesta www.nove-mesto.sk. Výber predajných miest sa uskutočňuje podľa plánu trhoviska, 

pričom každé zaplatené povolenie je evidované v pláne aj v evidencii vydaných povolení. 

Mesto si vyhradzuje právo uprednostniť podnikateľov, ktorých trvalé bydlisko, alebo sídlo 

firmy je v Novom Meste nad Váhom, ako aj podnikateľov s ponukou kvalitného 

vyhľadávaného a atraktívneho tovaru. V povolení vydanom mestom sú uvedené údaje 

o predávajúcom, označenie predajného miesta, rozsah predávaných výrobkov alebo 

poskytovaných služieb a stanovenie výšky poplatku za predajné miesto. Zabratie väčšieho 

miesta ako udáva povolenie na predaj je postihnuteľné blokovou pokutou vo výške do 33 € 

a vylúčením predávajúceho z NMJ. Zásobovanie, vjazd a parkovanie vozidiel na NMJ sa riadi 

záväznými pokynmi, ktoré predávajúci dostane pri vydaní povolenia na predaj, a ktoré je 

povinný v plnom rozsahu dodržiavať. Z dôvodu narastajúceho záujmu predajcov o predaj, 

alebo poskytovanie služieb počas Novomestského jarmoku a záujmu mesta o spestrenie 

sortimentu predávaných výrobkov môže riaditeľ jarmoku rozhodnúť o inom spôsobe 

prideľovania predajných miest (napr. obmedziť počet predajných miest pre jedného 

žiadateľa). 

Z dôvodu zabezpečenia prejazdu motorových vozidiel sa hĺbka predajných stánkov povoľuje: 

- na ulici Hviezdoslavovej a Hurbanovej maximálne 2 metre 

- na Ulici M.R.Štefánika, Námestí slobody  a pri predaji občerstvenia maximálne 4 metre. 

Každý predávajúci na jarmoku je zodpovedný za zabezpečenie čistoty a poriadku v okolí 

svojho stánku priebežne počas jeho trvania, ako aj po ukončení predaja. Je povinný 

dodržiavať hygienické pravidlá. V prípade zistenia porušenia tohto nariadenia nebude 

predávajúcemu povolený predaj na jarmoku v budúcom období, o čom bude písomne 

upovedomený. Kontrolu dodržiavania čistoty a poriadku okolia stánkov budú vykonávať 

poverení zamestnanci Technických služieb mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nove-mesto.sk/
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§ 4 

Pravidlá poskytnutia predajných miest 

 

1)  Na príležitostné trhy správca trhoviska poskytuje predajné plochy za účelom umiestnenia 

prenosných predajných zariadení.  

 

2) Prenosné predajné zariadenia si zabezpečujú predávajúci na vlastné náklady, ak správca 

trhoviska neurčí inak.  

 

a) predaj počas príležitostného trhu uvedeného v § 1 ods.1 písm. a) tohto VZN sa uskutočňuje 

v predajných stánkoch v majetku mesta, ktoré poskytnú Technické služby mesta a vlastných 

predajných zariadení, po ukončení predaja je predávajúci povinný odovzdať správcovi trhu 

predajný stánok – predajné miesto v takom stave, v akom ho prebral pred začatím predaja, 

 

b) predaj počas príležitostného trhu uvedeného v § 1 ods.1 písm. b) tohto VZN sa uskutočňuje 

v predajných stánkoch v majetku mesta, ktoré poskytnú Technické služby mesta a vlastných 

predajných zariadení. Predajné stánky mesta budú prenajaté po zložení zálohy za stánok a po 

uhradení poplatku uvedenom v povolení na predaj. Po ukončení predaja je predávajúci 

povinný odovzdať správcovi trhu predajný stánok v takom stave, v akom ho prebral pred 

začatím predaja. Následne mu bude vrátená záloha za stánok. V prípade, že predajný stánok 

bude  poškodený, záloha nebude predávajúcemu vrátená., 

 

c) predaj počas príležitostného trhu uvedeného v § 1 ods.1 písm. c) tohto VZN sa uskutočňuje 

v predajných stánkoch v majetku mesta, ktoré poskytnú Technické služby mesta, okrem 

predávajúcich, ktorí predávajú tovar z pojazdných predajní. Predajné zariadenie sa prenajíma 

na dobu, na ktorú má predávajúci povolenie predávať svoje výrobky počas konania 

vianočných trhov. Predajné stánky budú prenajaté po zložení zálohy vo výške 33 € za stánok 

a po uhradení nájomného uvedeného v povolení na predaj. Po ukončení predaja je predávajúci 

povinný odovzdať správcovi trhu predajný stánok -predajné miesto v takom stave, v akom ho 

prebral pred začatím predaja. V prípade, že predajný stánok bude poškodený, záloha nebude 

predávajúcemu vrátená. Záloha za verejné priestranstvo pre predajcov predávajúcich jedlá 

a nápoje na priamu konzumáciu na mieste je 66 €. V prípade zašpinenia dlažby je predávajúci 

povinný dlažbu očistiť. V prípade poškodenia dlažby záloha nebude vrátená, použije sa na 

rekonštrukciu poškodených dlaždíc. V prípade, že predávajúci poškodí dlažbu v rozsahu, 

ktorý presiahne sumu 66 € bude ju povinný doplatiť. V sporných prípadoch rozhodne správca 

vianočného trhu. Parkovanie motorových vozidiel pri predajných zariadeniach je zakázané. 

 

§ 5 

Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny 

 

1) Predávanie výrobkov a poskytovanie služieb musí vyhovovať technickým, hygienickým a 

prevádzkovým podmienkam stanoveným v osobitných právnych predpisoch (najmä v zákone 

č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v zákone č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení 

neskorších predpisov, v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zákone č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní v znení neskorších predpisov).  

 

2) Každý predávajúci a každý poskytujúci služby je povinný udržiavať miesto predaja 

výrobkov a poskytovania služieb v čistote. Rovnako tak je povinný po ukončení predaja 

zanechať predajné miesto čisté a upratané.  
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§ 6 

Poplatky 

 

1. Predávajúci je počas príležitostného trhu uvedeného v § 1 ods.1 písm. a) tohto VZN 

povinný zaplatiť poplatok za predajné miesto: 

a) predaj drobných darčekových predmetov a remeselných výrobkov – 10 €/deň, 

b) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie – 20 €/deň 

 

2. Predávajúci je počas príležitostného trhu uvedeného v § 1 ods.1 písm. b) tohto VZN 

povinný zaplatiť poplatok za predajné miesto, ktorý je stanovený v prílohe č. 1 tohto VZN. 

 

3. Predávajúci je počas príležitostného trhu uvedeného v § 1 ods.1 písm. c) tohto VZN 

povinný zaplatiť poplatok za predajné miesto: 

a) predaj potravinárskych výrobkov so zameraním na vianočné obdobie, napr.: vianočné 

pečivo, oblátky, med, sušené ovocie, oriešky, ovocie, zelenina, trdelník, pekárenské výrobky - 

6 € za predajný stánok a deň, 

b) predaj spotrebných výrobkov so zameraním na vianočné obdobie, napr. vianočné ozdoby, 

ľudovo-umelecké predmety s vianočnou tematikou, vianočné ikebany, hračky, elektronické 

sviečky, sviečky, vianočné dekorácie, knihy - 6 € za predajný stánok a deň, 

c)  jedlá a nápoje na priamu konzumáciu na mieste - 12 € za predajný stánok  (alebo pojazdnú 

predajňu) a deň,  

d) mäsové a syrové výrobky – 10 € za predajný stánok  (alebo pojazdnú predajňu) a deň,  

e) v prípade predaja iného sortimentu je výška nájmu 16 € za stánok a deň 

 

4. Predávajúci je povinný uschovať si potvrdenie o zaplatení poplatku na kontrolné účely. 

 

 

§ 7 

Propagácia akcie a kultúrny program 

 

1. Propagáciu príležitostných trhov uvedených v tomto VZN, ako aj všetkých sprievodných 

akcií a kultúrny program budú zabezpečené prostredníctvom Mestského úradu v Novom 

Meste nad Váhom v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Novom Meste nad 

Váhom. 

 

§ 8 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1) Dozor nad dodržiavaním tohto trhového poriadku sú oprávnené vykonávať orgány dozoru 

uvedené v § 12 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. a Mesto Nové Mesto nad Váhom 

prostredníctvom:  

a) poverených zamestnancov mesta Nové Mesto nad Váhom,  

b) príslušníkov Mestskej polície v Novom Meste nad Váhom.  

Kontrolu dodržiavania tohto VZN môže vykonať v zmysle § 18d, ods. 1 zákona č. 369/1990 

Z. z. aj hlavný kontrolór mesta.  

 

2. Týmto sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Mesto nad Váhom č. 2/2017 – 

Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste 

– príležitostný trh Deň mesta, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Mesto nad Váhom 

č. 3/2017 – Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhovom mieste – príležitostný trh Novomestský jarmok a Všeobecne záväzné nariadenie 
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mesta Nové Mesto nad Váhom č. 6/2016 – Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Vianočné trhy. 

 

3. Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon 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. 

 

4. Toto VZN bolo schválené na 20. zasadnutí mestského zastupiteľstva Mesta Nové Mesto 

nad Váhom dňa 24.04.2018 uznesením č. .....................-MsZ a nadobúda účinnosť 15. dňom 

od vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ v Novom Meste nad Váhom t.j. ....................  

 

 

 

V Novom Meste nad Váhom dňa 24.04.2018  

 

 

 

 

                                                                                          Ing. Jozef  Trstenský 

                                                                                                primátor mesta 
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Príloha č. 1 

                                                                                        
-  služby občerstvenia – alkoholické nápoje na priamu konzumáciu 

        

76 €/m
2 

     

 

- služby občerstvenia – jedlá a alkoholické, nealkoholické nápoje 

na priamu konzumáciu  
 

60 €/m
2 

 

 

-  služby občerstvenia – jedlá a nealkoholické nápoje na priamu 

konzumáciu  

43 €/m
2
 

 

-  predaj  elektroniky,   kožušín,  kože,  konfekcie  kabátov,  búnd,   

oblekov,  kostýmov,   obuvi,  kobercov, podlahovín,   nábytku 

40 €/m
2
 

-  predaj  konfekcie  /nohavíc,   blúzok,  pulóvrov,   košieľ/,  metrového  

textilu,  návlečiek,   záclon, údených mäsových výrobkov  

       

37 €/m
2
 

-  predaj  lustrov,  bicyklov,   tapiet,  bytových  doplnkov,  kozmetiky,   

drogérie        

    

33 €/m
2
 

-  predaj  domácich potrieb  /plastových výrobkov,   drát. programu,   

skla,  porcelánu,   riadu/,  umelých kvetov, bižutérie,  obrazov,   

orientu,  

predaj  detských  textilných výrobkov,  ponožiek,   tričiek, spodného  

prádla,   čiapok,  vlny,   koženkovej  galantérie, hračiek,   kaziet,  

potravy  pre  zvieratá,  balónikov  

27 €/m
2
 

- predaj kvetov, okrasných drevín, ovocia, zeleniny, cukrovej vaty, 

potravín a cukroviniek / balených a vážených/, výrobkov z medu, 

medoviny, varenej kukurice,  

poskytovanie  všetkých  služieb  okrem  občerstvovacích a 

reštauračných, 

samostatné predajné zariadenia na výrobu a predaj  jedného druhu 

tovaru, gofri, langošov, trdelníkov, zemiakových placiek, chleba 

a pečiva, zemiakových špirál, kávy 

 

23 €/m
2
 

- predaj  detskej  bižutérie,   ľudových  umeleckých  predmetov,  

výšiviek,   sošiek,   drev.  výrobkov,  malých  obrázkov, časopisov,  

kníh,  

 

18 €/m
2
 

- predaj ľudovo umeleckých výrobkov v spojení s predvádzaním ľudovo 

umeleckej tvorby  počas celého konania jarmoku 

 

20 € 

- poplatok za záber verejného priestranstva – umiestnenie sedenia (napr. 

stoly, lavice, stoličky) okrem trvalých letných terás 

10 €/m
2
 

 

Poplatok za zabezpečenie elektrickej prípojky a dodávku elektrickej energie 

do predajného stánku  počas celého konania jarmoku:  

- služby občerstvenia aj s ponukou jedál    

- iný sortiment a služby občerstvenia bez predaja jedál           

10 € 

5 € 

       

Parkovanie vozidla vedľa stánku počas celého konania jarmoku :  

- osobný automobil                          

- automobil nad 3,5 t                    

50 € 

60 € 
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- príves      

       

25 € 

 

Ak sa predávajúci prihlási: 
 

1. deň  jarmoku   platí  celú  výšku nájomného, 

2.  deň  platí  2/3     výšky nájomného, 

3.  deň  platí  1/3     výšky nájomného. 

 
 

 

 
Nájomné za požičanie stánku na celý jarmok je:     

- plátený stánok 

- drevený stánok 

30 € 

40 € 

  

Záloha za stánok   35 € 

 

 
Pri prezentácii alebo reklame tovaru sa určuje poplatok vo výške 50 % z ceny za stánok 

príslušného tovaru alebo služby. 

 

Nájomné za prenajatú plochu pri uskutočňovaní predaja na pozemku inom ako vo vlastníctve 

mesta počas NMJ v lokalite jarmoku je 50 % z ceny. 

 

Pri výpočte ceny nájomného za predajné miesto s rozličným tovarom, ktorého určené sumy sú 

v rôznych cenových kategóriách sa vypočíta nájomné za celé predajné miesto podľa najvyššej 

cenovej kategórie tovaru zastúpeného v stánku. 

 
Technicko-zábavná činnosť počas celého Novomestského jarmoku: 
       

s  rotačným pohybom 

- veľký  reťazový  kolotoč                          

- malý  reťazový  kolotoč                    

- detská  manéž 

 

270 € 

200 € 

170 € 
 

  

s  kombináciou  vertikálneho zdvihu  a hydrauliky  

- extreme 

- ruské  kolo 

- twister 

- calipso 

- apollo 

- hurikán 

- galaxia 

- detská  hydraulika 

- zvonková  dráha 

- crazy dance (hydraulická lavica) 

- centrifuga 

- booster 

- swing tower 

1 000 € 

500 € 

500 € 

500 € 

500 € 

500 € 

500 € 

230 € 

500 € 

500 € 

1000 € 

1000 € 

1000 € 
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posuvné po ploche alebo koľajnici, eventuálne s premenlivou výškou 

 

- break dance 

- autodrom 

- bobová dráha 

- detský vláčik 

- húpacia loď 

 

1 000 € 

1000 € 

500 € 

170 € 

500 € 

  

exkurzívne,   a  to  priechodové  alebo  prechodné  atrakcie 

 

 

- bludiská 

- rozprávkové  zámky 

- zrkadlový  labyrint 

- matrac  vzduchový 

- palác smiechu 

 

- strelnica 

 

- hracie  automaty 

 

- stávkové  a  výherné  zariadenia 

 

- detské  motorky  a formule na  batérie 

- varieté, iluzionistické a artistické produkcie 

- virtuálne kino 

 

170 € 

170 € 

170 € 

100 € 

170 € 

 

170 € 

 

100 €/kus 

 

270 € 

 

270 € 

400 € 

500 € 

 

  

Záloha za obnovu zelene a terénu po ukončení NMJ                                                   70 € 

                                                                                                          

 

Majiteľ zariadenia technickej zábavnej činnosti je povinný predložiť sprievodnú technickú 

dokumentáciu zariadenia, ktorá obsahuje aktuálne osvedčenie o úradnej skúške alebo inej 

skúške vykonanej oprávnenou osobou alebo o skúške vykonanej revíznym technikom. 
 

 


