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Mestské  zastupiteľstvo v Bardejove na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 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 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  vydáva  toto všeobecné záväzné 
nariadenie o trhovom poriadku mesta Bardejova (ďalej len VZN“) . 

 
Čl. I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky trhového a 
ambulantného predaja, ako i predaja na príležitostných trhoch na verejných priestranstvách 
určených na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj v meste Bardejov, práva 
a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb 
na trhových miestach a oprávnenia orgánov pri kontrole tohto VZN. 

 
 

Čl. II. 
ZÁKLADNÉ POJMY 

1. Na účely tohto VZN sa rozumie v zmysle ustanovení osobitného zákona 1) a 
nadväzujúcich právnych predpisov : 
a) trhovým miestom trhovisko, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo 

určené na  príležitostný trh alebo na  ambulantný  predaj 
b) trhoviskom nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené pre 

sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb 1 ), 
c) príležitostným trhom výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne 

určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a  výročné trhy a sústredený 
predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných 
výrobkov v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou, 

d) ambulantným predajom predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na 
prenosných predajných zariadeniach, predaj  v pojazdnej predajni a sezónny predaj 
na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou; za stánok s dočasným stanovišťom a 
za prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého 
zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu, 

e) stánkom s trvalým stanovišťom stánok s celoročnou prevádzkou alebo sezónnou 
prevádzkou, ktorý je stavbou umiestnenou na verejnom priestranstve a je vlastnený 
predávajúcim alebo prenajatý predávajúcemu na časovo neobmedzené obdobie. 

f) príležitostný sezónny trh: 
1. prenosného zariadenia /stoly, pulty, stojany a pod./, konanej 3 x za štvrťrok max. 

4 dni / na základe schváleného trhového poriadku -  spotrebný tovar/. 
2. iné príležitostné trhy konané na území mesta v súvislosti s významnými 

sviatkami alebo udalosťami,  pripadajúcimi na určité obdobie /na základe 
osobitného povolenia mesta/.  

g) príležitostný výročný trh - je predaj výrobkov a poskytovanie služieb na periodicky 
sa opakujúcej udalosti - Bardejovský jarmok. 1 ). 

________________________________________________________________________
1 )    Zákon NR SR č.178/98 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 



2. Za trhové miesto sa na účely tohto VZN považuje aj iné ako verejné priestranstvo alebo 
nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, v ktorom sa uskutočňuje ambulantný 
predaj alebo príležitostný trh. To neplatí, ak ide o predaj vystavovateľom na veľtrhu 
alebo výstave, alebo ak ide o predajnú akciu. 

3. Za trhové miesto   sa nepovažuje verejné priestranstvo, dočasne alebo trvalo  prenajaté  
na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré organizačne, priestorovo a 
technologicky patrí k prevádzkarni 1 ). 

4. Za predajné zariadenie  sa považuje dočasné alebo trvalé zariadenie slúžiace na predaj 
tovaru alebo poskytovanie služieb a to: regál,  stôl, pult, stánok s dočasným stanovišťom, 
stánok s trvalým stanovišťom, pojazdná predajňa a prípadne ďalšie zariadenie podobného 
charakteru. 

5. Za predajnú plochu sa považuje dočasný prenájom plochy trhového miesta ( mimo 
plochy predajného zariadenia ), ktorá je užívaná v súvislosti s uskutočňovaním predaja 
alebo poskytovania služby na predajnom zariadení, formou napr. výstavy tovaru, 
uskladňovania obalov a tovaru a pod. 

 
 
 

Čl. III. 
VYMEDZOVANIE PRIESTOROV PRE ZRIADENIE TRHOVÍSK, TRH OVÝCH 
MIEST S AMBULANTNÝM PREDAJOM, PRÍLEŽITOSTNÝCH SEZÓN NYCH 

TRHOV A VÝRO ČNÝCH TRHOV A OSTATNÝCH TRHOVÝCH MIEST 

 

1. Na území mesta Bardejov a jeho častiach sú vymedzované tieto: 

a) Trhoviská: 

1. obchodné centrum Ul. Komenského ( parkovisko)   -  bez spotrebného tovaru, 
2. priestranstvo medzi parkoviskom a autobusovým nástupišťom v  Bardejovských 

Kúpeľoch ( spotrebný tovar a sortiment ambulantného predaja ) stánky s trvalým 
stanovišťom. 

b) Trhové miesta s ambulantným predajom: 
1. obchodné centrum Ul. Komenského (nákupné stredisko AB - parkovisko) 
2. Radničné námestie 

2. Na týchto trhových miestach je možné vykonávať predaj aj z ambulantnej pojazdnej 
predajne. Pojazdnou ambulantnou predajňou je motorové vozidlo s ložnou plochou 
upravenou a vyhovujúcou všeobecným technickým a prevádzkovým podmienkam, 
stanovených osobitným predpisom 2 ).  Predaj z pojazdnej ambulantnej predajne je na 
týchto trhových miestach možné vykonávať iba na základe osobitného povolenia Mesta 
Bardejov. 

3. Príležitostný sezónny trh  sa uskutočňuje na verejných priestranstvách alebo nebytových 
priestoroch,(vo vstupných halách a priestoroch rôznych kultúrnych, športových a iných 
zariadeniach), ktoré vlastník alebo správca prenajme podnikateľským subjektom na 
predaj tovaru formou prenosného zariadenia (stoly, pulty, stojany a pod.) - spotrebný 
tovar a sortiment ambulantného predaja. 
 

________________________________________________________________________ 
2 )      Zákon NR SR č.152/l995 Z. z. v znení neskorších predpisov 

§ 74 písm . c/ a § 79-82 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva  zdravotníctva SR z 
20.5.1996 č.98l/l996 -100 /oznámenie č.195/1996 Z. z./ 



4. Príležitostný výročný trh konaný počas Bardejovského jarmoku na priestoroch 
verejných priestranstiev ulíc a námestí:  
a) Radničné námestie a Nám. SNP,  
b) Ulice - Poštová, Rhodyho, Hviezdoslavova, Kláštorská, Jiráskova, Dlhý rad, 

Kellerova,  Mlynská, časti ulíc Komenského, Štefánikova, Partizánska. 
5. Počas  konania príležitostných trhov sa na tieto nevzťahuje zákaz na predaj liehovín a  

destilátov 1 ). 
6. Pri vymedzovaní priestorov pre trhové miesto definovaného v čl. III. ods.2 sa 

postupuje v súlade s § 4 ods.2,  osobitného zákona 1 ). 
7. Pre ambulantný predaj (ako formu predaja) sú vymedzené priestory v zmysle 

osobitného zákona1), na príležitostných sezónnych a výročných trhoch, trhových 
miestach definovaných v čl.II.ods.2 tohto VZN a na verejných priestranstvách pred 
prevádzkarňou. 

 
 

Čl. IV. 
SPRÁVA TRHOVÍSK, TRHOVÝCH MIEST S AMBULANTNÝM PREDA JOM, 

 PRÍLEŽITOSTNÝCH SEZÓNNYCH TRHOV, VÝRO ČNÉHO TRHU  
A OSTATNÝCH TRHOVÝCH MIEST 

 

1. Správu trhovísk, trhových miest s ambulantným predajom, uvedených v čl. III. ods. 
1, písm. a, b, vykonáva Bardejovský podnik služieb  B A P O S  mestský  podnik, Ul. 
Štefánikova 786, 085 88 Bardejov ( ďalej len Bapos m. p.  Bardejov.)  

2. Správu príležitostného sezónneho trhu, uvedeného v čl. III. ods. 2. vykonáva Mesto 
Bardejov. 

3. Správu príležitostného výročného trhu podľa čl. III. ods. 3 vykonáva Mesto  
Bardejov. 

4. Správcovia trhovísk, trhových miest s ambulantným predajom a príležitostných 
sezónnych trhov, príležitostného výročného trhu, uvedených v čl. IV. ods.1 a 3 sú povinní 
vypracovať trhový poriadok, ktorý zverejní na viditeľnom mieste.  

5. Správcovia trhoviska sú povinní zabezpečiť dodržiavanie tohto trhového poriadku a 
ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb. 

6. Trhový poriadok musí obsahovať : 
a) určenie priestranstva trhoviska, tržnice a príležitostného trhu, jeho vymedzenie, 

situácia predajných zariadení ( regál,  stôl, pult, stánok s dočasným stanovišťom, 
stánok s trvalým stanovišťom, pojazdná predajňa a prípadne ďalšie zariadenia 
podobného charakteru ) 

b) označenie trhoviska, tržnice a príležitostného trhu údajmi o druhoch predávaných 
výrobkov a poskytovaných služieb,  

c) podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať, 
d) údaje o trhových dňoch, predajnom a prevádzkovom čase,  
e) pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení,  
f) spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu alebo 

cenník vstupného na príležitostných trhoch,  
g) pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania 

služieb a po skončení prevádzky,  
h) meno, priezvisko a adresu bydliska správcu trhoviska, ak je ním fyzická osoba, 

alebo názov a adresu sídla, ak je ním právnická osoba. 
7. 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) doklady o nadobudnutí tovaru, 
c) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov  3 ), 
d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania   

služieb a po ich skončení, 
e) dodržiavanie trhového poriadku, 
f) primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných  

spotrebných výrobkov fyzickými osobami medzi sebou na príležitostných trhoch, 
primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov posúdi správca individuálne s 
prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov, 

g) pri predaji húb správca trhoviska kontroluje osvedčenie o odbornej spôsobilosti 
predávajúceho. Správca trhoviska ihneď informuje orgány dozoru, ak predávajúci 
nepredloží osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo ak predáva huby, ktorých 
predaj je zakázaný. 

h) oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžaduje, ak ide o 
predaj vlastných použitých výrobkov fyzickými osobami medzi sebou v primeranom 
množstve a o predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej 
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo lesných plodín fyzickými osobami  

 
 

Čl. V. 
ÚDAJE O TRHOVÝCH D ŇOCH, PREDAJNOM A PREVÁDZKOVOM ČASE 

1. Predajný a prevádzkový čas na trhoviskách a trhových miestach s ambulantným 
predajom, uvedených v čl. III. ods.1, písm. a, b je: 
a)       v období od 1.4. - 31. l0. kalendárneho roka   

Pondelok - Piatok 6.00 - 19.00 hod. 
Sobota 6.00 - 13.00 hod. 

b)      v období od 1.11. - 31.3. kalendárneho roka  
Pondelok - Piatok 7.00 - 17.00 hod. 
Sobota 7.00 - 13.00 hod. 

2. Predajný a prevádzkový čas na trhoviskách a trhových  miestach spôsobilých pre 
predaj spotrebného tovaru,  uvedených v čl. III ods. 1, písm. b, bod 2, je: 
a)      v období od 1.4. - 31.10. kalendárneho roka /leto/ 

Pondelok - Piatok 6.00 - 19.00 hod. 
Sobota 6.00 - 13.00 hod. 

b)      v období od 1.11. - 31.3. kalendárneho roka /zima/   
Pondelok - Piatok 7.00 - 17.00 hod. 
Sobota 7.00 - 13.00 hod 

a) Príležitostný výročný trh: 
a) Bardejovský jarmok  -  sa koná periodicky každoročne v posledný augustový 

týždeň kalendárneho roka - v dňoch štvrtok, piatok, sobota a nedeľa, s týmto 
prevádzkovým a predajným časom:    
Štvrtok 8.00 - 21.00 hod. 
Piatok   8.00 - 21.00 hod. 
Sobota 8.00 - 21.00 hod. 
Nedeľa 8.00 - 18.00 hod. 

___________________________________________________________________________ 
3 )   Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave 

územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.     



Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb 
elektronickou registračnou pokladnicou v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 
59/1995 Z.z. a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 353/1996 Z. z. 
b) Prevádzkový a predajný čas zábavných zariadení typu lunaparky, strelnice, 

kolotoče, varieté a pod.:    
Štvrtok 8.00 - 23.00 hod. 
Piatok   8.00 - 23.00 hod. 
Sobota 8.00 - 23.00 hod. 
Nedeľa 8.00 - 23.00 hod.. 

c)  Ambulantný predaj občerstvenia v areáli jarmoku počas  Bardejovského jarmoku je 
povolený do 24.00 hod.  

3. Doba konania, predajný a prevádzkový čas iných príležitostných sezónnych trhov, 
podľa Čl. II. ods.1., písm. f sa stanoví v osobitnom povolení vydanom Mestom Bardejov. 

4. Doba konania, predajný a prevádzkový čas pre trhové miesta definované v čl. II. ods.2 
sa stanoví v trhovom poriadku v zmysle § 5  osobitného zákona 1 ). 

5. Zmeny doby konania, predajného a prevádzkového času na trhoviskách, trhových 
miestach s ambulantným predajom, príležitostných sezónnych a výročných trhov, mimo 
trhových miest definovaných v čl. II. ods. 1, písm. f, bod 1 a v čl. II, ods.2, je oprávnený 
povoliť, na základe návrhu  správcu, primátor mesta. 

6. Nedodržiavanie konca doby času predaja a trhových dní sa považuje za porušenie 
trhového poriadku. 

 
Čl. VI. 

OPRÁVNENIE NA PREDAJ 
1. Na trhových miestach môžu predávať a poskytovať služby: 

a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných 
predpisov 4 ) 

b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej 
alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, 

c) fyzické osoby  predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve 
medzi sebou. 

 
 

Čl. VII. 
PODMIENKY PREDAJA A POSKYTOVANIA SLUŽIEB 

 
1. Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na základe 

povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Obec vydá 
povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste osobe, ktorá 
preukáže splnenie podmienok podľa Čl. VI. a predloží doklady podľa ods. 2. 
Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste sa vydáva na 
základe žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom 
mieste. Splnenie podmienok podľa Čl. VI. sa preukazuje predložením : 
a) čestného vyhlásenia žiadateľa, o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho 

vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, ak je 
žiadateľom osoba podľa Čl. VI. ods. 1, písm. b, 

b) čestného vyhlásenia žiadateľa, o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho 
vlastné použité výrobky predávané v primeranom množstve, ak ide o žiadateľa podľa 
Čl. VI. ods. 1, písm. c). 

___________________________________________________________________________ 



4 )    § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 
          Zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
2. Prílohou žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom 

mieste je aj: 

a) doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb 
podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na 
ktorý sa taký doklad vyžaduje, 

b) fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DA ŇOVÉHO ÚRADU z knihy 
elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie 
daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo čestné vyhlásenie 
žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj 
výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu. 

3. Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby: 

a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie, 
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov, 
c) oprava dáždnikov, 
d) oprava a čistenie obuvi, 
e) kľúčové služby, 
f) oprava kožiarenských výrobkov a galantérie, 
g) čistenie peria, 
h) zámočnícke a kováčske služby, 
i) oprava výrobkov z dreva a bytových doplnkov, 
j) poskytovanie služieb opráv a údržby rôznych remeselných výrobkov a výrobkov 

spotrebného tovaru. 

4.   Formou ambulantného predaja  sa môžu predávať: 
a) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel, alebo 

iných diel 
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, 
c) spotrebné výrobky, 
d) potraviny v súlade s § 9 ods. 3 zákona č.178/1998 Z. z. 
e) kvetiny, 
f) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií. 

5. Na trhovisku a príležitostných trhoch je povolené predávať : 

a) Potraviny:  
1. ovocie a zelenina  
2. sušené ovocie, orechy, mandle  
3. slepačie vajcia, podľa podmienok stanovených orgánom potravinárskeho dozoru,  
4. pekárenské výrobky, podľa podmienok stanovených orgánom potravinárskeho 

dozoru  
5. cukrárenské výrobky, podľa podmienok stanovených orgánom potravinárskeho 

dozoru,  
6. mäso a mäsové výrobky, podľa podmienok stanovených orgánom 

potravinárskeho dozoru,  
7. včelie produkty, pričom trhovník musí mať doklad veterinárnej správy z miesta 

pôvodu potraviny,  
8. lesné plodiny, po predložení potvrdenia o súhlase k ich odberu od príslušného 

vlastníka alebo správcu pozemku,  
9. čerstvé huby, po predložení osvedčenie o odbornej spôsobilosti  predávajúceho 

b) ostatný tovar  



1. kvety,  
2. drobné umelecké a drobné remeselné výrobky,  
3. dennú a periodickú tlač,  
4. potravu pre zvieratá,  
5. spotrebný a drogériový tovar, papierenské výrobky, 
6. textilné a odevné výrobky,  
7. obuv,  
8. domáce potreby,  
9. elektronické výrobky a výrobky spotrebnej elektroniky.  

6. Oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a doklad 
o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov 
občanmi medzi sebou v primeranom množstve a o predaj rastlinných a živočíšnych 
výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných 
plodín fyzickými osobami.  

7. Na trhových miestach je zakázané 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, zákaz sa nevzťahuje 

na predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch, 
f) jedy, omamné a psychotronické látky, 
g) lieky, 
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo, 
i) chránené  živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočích a invázne druhy 

živočíchov 
j) živé zvieratá; zákaz sa nevzťahuje na predaj trhových rýb a na trhy s domácou 

vodnou hydinou, domácou hrabavou hydinou, domácimi králikmi, psami, mačkami 
a drobnými hlodavcami a na propagačné predajné podujatia organizované zväzmi 
a združeniami chovateľov zvierat na základe súhlasného záväzného stanoviska 
príslušného orgánu veterinárnej správy 

k) nekvalitný tovar a tovar, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia alebo 
jeho pôvod, 

l) huby okrem čerstvých jedlých a spotrebiteľsky balených sušených húb,  ktoré boli 
spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov, 

m) hračky so strelami, ktorých kinetickú energiu určuje hračka“. 

8. Na trhových miestach je zakázané predávať tovar priamo na zemi. 

9. Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, 
elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový 
tovar a hračky sa môžu predávať len v prevádzkarniach tržníc, v prevádzkarniach 
trhovísk, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v 
pojazdných predajniach. Elektrotechnické výrobky, ktoré sú určené na napájanie 
z elektrickej siete sa môžu predávať iba v prevádzkarniach tržníc a v stánkoch s trvalým 
stanovišťom, v ktorých sú vytvorené podmienky pre bezpečné vyskúšanie ich funkčnosti. 
Športové potreby sa môžu predávať iba v prevádzkarniach tržníc, v prevádzkarniach 
trhovísk a v pojazdných predajniach. 

10. Predávajúci na trhovom mieste  sú povinní: 
a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,  
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice a príležitostného trhu,  



c) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,  
d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení 

predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,  
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,  
f) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim 

spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia, 
g) dodržiavať ostané podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa 

osobitných predpisov. 

11. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska, správcovi 
trhového miesta s ambulantným predajom  a orgánu dozoru : 
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie 

služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti,  
b) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za 

predajné zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení vstupného na 
príležitostných trhoch,  

c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje 
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,  

d) pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti,  
e) doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných 

použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve. 

12. Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach ( Čl. VI., ods.1. písm. b) 
je povinná poskytnúť orgánom dozoru (Čl. X., ods. 1) na ich požiadanie vysvetlenie 
o pôvode tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej 
ako vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti. 
 

Čl. VIII. 
CENY VÝROBKOV A POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB 

 
1. Predávajúci sú povinní predávať výrobky a poskytovať služby za ceny dojednané v 

súlade s cenovými predpismi a ceny pri predaji výrobkov alebo poskytovaní služieb 
správne účtovať a vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo poskytnutí služby. 

 
Čl. IX. 

POPLATKY 
 
1. Predávajúci na trhoviskách a trhových miestach v meste Bardejov sú povinní zaplatiť 

za prenájom predajného zariadenia alebo predajnej plochy nájomné : 

a) trhoviská Ul. Komenského a priestranstvo medzi parkoviskom a autobusovým 
nástupišťom  v  Bardejovských Kúpeľoch, podľa Čl. III. ods.1 tohto  VZN. 

b) trhové miesta s ambulantným predajom  podľa Čl . III. ods. 1, písm. b a príležitostný 
sezónny trh podľa Čl. III. ods. 3 tohto VZN vybavené predajnými zariadeniami vo 
vlastníctve správcu, okrem stánkov upravených pre predaj spotrebného tovaru  
(stánkov s trvalým stanovišťom): 

1. poplatok za prenájom predajného zariadenia za 1 m2 a deň je 5,00 €, 
2. poplatok za prenájom predajného zariadenia v závislosti od užívanej 

plochy predajného zariadenia je za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň, 
minimálne 3,30 €  (príležitostný sezónny trh podľa Čl. III. ods. 2) 

3. poplatok za prenájom predajného zariadenia predávajúcim 
oprávneným predávať bez oprávnenia v závislosti od užívanej plochy 



predajného zariadenia,  je za každý aj začatý m2 a každý, aj začatý deň  
minimálne 0,50 €  

4. nájom na týždeň  minimálne  ...................      23,20 €   
5. nájom na štvrťrok  minimálne  ................    200,00 €   
6. nájom na rok  minimálne   .......................    800,00 €  
7. správca týchto trhových miest  môže požadovať zaplatenie poplatku 

za prenájom predajnej plochy užívanej v súvislosti s uskutočňovaním predaja na 
predajnom zariadení, za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň minimálne 
0,30 €. 

8. Predávajúci, ktorý má v prenájme predajné zariadenie na týždeň, 
štvrťrok a rok, je povinný toto označiť viditeľným spôsobom dokladom o 
prenájme. 

c) trhové miesta spôsobilé na predaj spotrebného tovaru v stánkoch s trvalým 
stanovišťom - priestranstvo medzi parkoviskom a autobusovým nástupišťom v  
Bardejovských Kúpeľoch 
1. trhovisko Bardejovské Kúpele  - stánky upravené  

a) prenájom na 1 mesiac minimálne  .......   83,00 € 
2. Prenájom stánkov upravených pre predaj spotrebného  tovaru, zabezpečuje 

správca trhovísk - m. p. Bapos  na dobu určitú, s minimálnou dobou nájmu 1  
mesiac. Výška nájomného je závislá od veľkosti  stánku, miesta trhoviska a   
doby nájmu. 

3. Predávajúci, ktorý má v prenájme stánok na mesiac, štvrťrok a rok, je povinný 
tento stánok vhodným a  viditeľným spôsobom označiť dokladom o prenájme. 

Správca pri určovaní výšky poplatku za prenájom uvedený v  písm. b) a c), prihliada na 
veľkosť zaberanej plochy, na nákladovosť zabezpečenia údržby a čistenia, propagácie a 
charakteru i sortimentu predaja alebo poskytovaných služieb. 

d) poplatok za prenájom priestranstva na trhovom mieste s ambulantným 
predajom, aj pojazdné ambulantné predajne  podľa Čl. II. ods.1 písm. d, nevybavené 
predajným zariadením vo vlastníctve  správcu je: za 1m2 a deň max. 3,30 € . 

e) poplatok za prenájom plochy, prípadne predajného zariadenia na 
príležitostných výročných trhoch je v  rozpätí je v  rozpätí určenom v TOZ 
príslušného výročného trhu.  

f) poplatok za prenájom trhového miesta definovaného v čl. II. ods.2 určuje 
fyzická alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom. 

g) poplatok za prenájom trhového miesta uvedeného v čl. II. ods.1, písm. f, bodu1 
, určuje prenajímateľ, podľa trhového poriadku. 

2. Pre účely tohto VZN sa nájomné platí za každý aj neúplný deň a za každý aj neúplný 
m2 užívanej plochy. Poplatok za prenájom na týchto trhových miestach vyberá osoba 
poverená správcom, ktorá vyhotoví platcovi  zúčtovateľné potvrdenie o zaplatení. Platca 
je povinný  uschovať toto potvrdenie pre účely kontroly. Toto  potvrdenie je nepredajné a 
platí len na obdobie, na ktoré  bolo vydané. 
 

Čl. X 
ORGÁNY DOZORU A SANKCIE 

 
1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú : 

a) Slovenská obchodná inšpekcia, 
b) Orgány úradnej kontroly potravín,, ak ide o predaj potravín, 
c) Mesto Bardejov 



2. V prípade nedodržania tohto VZN a určených podmienok predaja orgány dozoru sú 
oprávnené uložiť pokutu fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe až do  
17 000 € v zmysle § 12, písm. a, b, c, 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. 

3. Pri porušení tohto VZN sa bude postupovať v zmysle 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 a zákona   č.372/1990 Zb. o 
priestupkov v znení neskorších predpisov. 

4. Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa  
osobitných predpisov nie sú týmto VZN dotknuté. 

 
 

Čl. XI 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov 

pre správcu: 
a) Bapos m. p. Bardejov 
b) Mesto Bardejov. 

2. Správca tohto príležitostného trhu je povinný zabezpečiť dodržiavanie tohto VZN a 
podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa osobitného zákona 1 ). 

3. Týmto sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 3/1994 o trhovom 
poriadku 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť l5. dňom od zverejnenia na 
úradnej tabuli mesta, t. j . od 5.10.2009.  

5. Zmeny a doplnky tohto nariadenia, tohto VZN, boli schválené MsZ dňa 26.6.2014. 
a nadobúdajú účinnosť 15. dňom odo dňa ich vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ 
v Bardejove, t. j . od 15.7.2014. 

6. Zmeny a doplnky tohto nariadenia boli schválené MsZ dňa 14.5.2020 a nadobúdajú 
účinnosť 15. dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ v  Bardejov, t.j.  01.6.2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                           MUDr. Boris HANUŠČAK 
                                        primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 


