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MESTO PRIEVIDZA 
 

Námestie slobody 14 
971 01  Prievidza 

 
 

 

 

Pokyny mesta Prievidza pre účastníkov príležitostného trhu 

 

Prievidzské hody 

13. – 14. augusta 2022 

 

1. Miesto konania:   priestranstvo Námestia slobody v Prievidzi 

2. Prevádzkový čas:   08,00h – 20,00h 

3. Správca trhu:   mesto Prievidza 

4. Charakter trhu:   príležitostný trh s ponukou miestnej gastronómie, 

kultúrnym programom a ponukou remesiel a výrobkov ľudovej tvorivosti ako aj púťo-

vých atrakcií.  

5. Uzávierka prihlášok:  15. júla 2022 

 

 

 

Výber účastníkov 

Záujemcovia o predaj výrobkov a poskytovanie služieb sa vyberajú na základe pí-

somne podaných záväzných prihlášok zaslaných mestu s potrebnými prílohami (podľa 

predávaného sortimentu): 

- Osvedčenie o zápise SHR 

- Potvrdenie o vlastníctve pôdy, resp. nájomná zmluva 

- Kód pokladnice (e-kasa) 

- Čestné vyhlásenie o nepoužívaní ERP 

- Rozhodnutie RÚVZ, RVaPS 

 

 

Vydávanie povolení 

Vydávanie povolení na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostnom trhu 

Prievidzské hody 2022, platenie dane za užívanie verejného priestranstva, resp. nájmu za 

prenájom mestského stánku sa uskutoční na Mestskom úrade Prievidza, Námestie slobody 

14, na 3. posch., kancelária A311 (Ing. Majdanová)  nasledovne: 
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10. augusta 2022 (streda)-  08,00h – 14,00h 

11. augusta 2022 (štvrtok)-  08,00h – 14,00h 

12. augusta 2022 (piatok)- 08,00h – 12,00h 

 

 

Cena nájmu za mestské stánky 

Prenajaté miesto v mestských stánkoch sa prideľuje na celú akciu, t.j. 2 dni. Cena za 

nájom sa platí vopred a v plnej výške pri preberaní povolenia podľa veľkosti prenajatého 

stánku, okrem organizácií vykonávajúcich charitatívny predaj.  

 

 

Poplatky za prenajaté stánky  

  Sortiment/ rozsah služieb  

 Výška nájmu 

     m2/deň 

      

1. občerstvenie, vrátane alko nápojov (medovina) 7,00 € 

2. občerstvenie bez alkoholu, vrátane podplamenník a pod. 5,00 € 

3. potravinársky tovar v spotrebiteľskom balení, údené vyr. 5,00 € 

4. tradičné hodové výrobky 2,50 € 

5. remeselné výrobky a umelecké diela spojené s ukážkou - 

6. Cukrovinky, pukance, cukrová vata, trdelník 3,50 € 

7. ostatný tovar 4,50 € 

 

V prípade, že sortimentová skladba je zložená z viacerých kategórií, platba za pre-

nájom stánku bude určená podľa sortimentu zaradeného do najvyššej kategórie. 

 

 

Zásobovanie tovarom 

Vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta- pešej zóne Námestia 

slobody je povolený motorovými vozidlami ráno iba v čase od 06,00h – 08,00h a po skon-

čení času predaja a prevádzkového času príležitostného trhu. V inom čase v priebehu dňa 

je zásobovanie možné len bez použitia vozidla. Parkovanie vozidla na Námestí slobody je 

zakázané. 
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Predávajúci je povinný 

1. Podľa § 11 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a po-

skytovania služieb na trhových miestach v úplnom znení: 

a) označiť svoje predajné zariadenie, 

b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice a príležitostného trhu, 

c) používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu,  

d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení pre-

daja miesto zanechať čisté a upravené, 

e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou, 

f) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebite-

ľovi kontrolu správnosti váženia, 

g) dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb.  

 

2. Dodržiavať: 

a) VZN mesta Prievidza č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie slu-

žieb na trhových miestach na území mesta Prievidza,  

b) VZN mesta Prievidza č. 11/2019 o miestnych daniach, 

c)  uznesenie MsR č. 69/20 zo dňa 17.02.2020,  

d) VZN mesta Prievidza číslo 145/2013 o zdravom životnom prostredí v meste Prievi-

dza v platnom znení.  

 

 

Predávajúci je pri kontrole povinný predložiť 

a) doklad o oprávnení na podnikanie, 

b) povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, 

c) preukaz totožnosti, 

d) doklad o zaplatení dane za užívanie verejného priestranstva, 

e) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak si to vyža-

duje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb, 

f) doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných pou-

žitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve, 

g) za porušenie ustanovení zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovaní služieb na trhových miestach v platnom znení, môžu kontrolné orgány 

uložiť pokutu, 

h) v prípade porušenia VZN mesta Prievidza môže byť udelená pokuta podľa zákona č. 

372/1990 Zb. zákon o priestupkoch v platnom znení.  
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Upozornenie 

 Organizátor príležitostného trhu upozorňuje na dodržanie epidemiologických opatrení 

Covid-19, ktoré budú platiť Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR v čase konania 

akcie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       JUDr. Katarína Macháčková 

        primátorka mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


