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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA DUBNICA NAD VÁHOM 
 

č. 2/2020 
 

zo dňa 23.09.2020, 
 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach 
na území mesta Dubnica nad Váhom 

 
 

Mesto Dubnica nad Váhom na základe § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. d) a i) zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 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 č. 2/2020: 
 

Článok I. 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky predaja výrobkov a 
poskytovania služieb na trhových miestach v meste Dubnica nad Váhom, úlohy mesta pri 
zriaďovaní a povoľovaní trhových miest, povinnosti predávajúcich a správcu trhového miesta 
a trhové poriadky.  

 
Článok II. 

ZRIADENIE TRHOVÉHO MIESTA A VYDANIE POVOLENIA NA PREDAJ VÝROBKOV 
A POSKYTOVANIE SLUŽIEB  

 
1. Trhové miesto zriaďuje Mesto Dubnica nad Váhom (ďalej len „Mesto“). Ak chce zriadiť 
trhové miesto iná osoba, musí požiadať Mesto o vydanie povolenia na zriadenie trhového 
miesta. 
2. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach vydáva Mesto 
na základe žiadosti (vzor tlačiva je prílohou č. 1) doručenej najneskôr 7 pracovných dní pred 
vykonaním predaja a po splnení podmienok uvedených v § 3 ods. 4, 5 a 6 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 (ďalej len „zákon č. 178/1998 Z. z.“). 
Povolenie sa vydáva najviac do konca príslušného kalendárneho roka.  
 

Článok III. 
TRHOVÉ MIESTA 

 
1. Na území mesta Dubnica nad Váhom sú zriadené tieto trhové miesta: 
A. Trhovisko – nachádzajúce sa na ulici Pod hájom, časť parc. č. KN-C 4382/1,  
B. Príležitostné trhy 

a) fašiangy – trhovým dňom je jedna sobota v období fašiangov, ktorej termín sa zverejní 
na webovom sídle mesta, miesto konania: Námestie sv. Jakuba,  

b) veľkonočné trhy – trhovým dňom je sobota týždeň pred Bielou sobotou, miesto 
konania: Námestie sv. Jakuba,  
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c) Babylon art park jbm – trhovými dňami sú 3 dni (piatok až nedeľa) v letných 
mesiacoch, ktorých termín sa zverejní na webovom sídle mesta, miesto konania: 
Námestie sv. Jakuba 623/25 – nádvorie Dubnického kaštieľa, park J. B. Magina, 

d) Ilešháziovské panské hody – trhovým dňom je jedna sobota v mesiaci august, ktorej 
termín sa zverejní na webovom sídle mesta, miesto konania: Námestie sv. Jakuba 
623/5 – nádvorie Dubnického kaštieľa, park J. B. Magina, 

e) dubnický jarmok – trhovými dňami sa stanovujú dva dni na konci augusta (piatok, 
sobota) spravidla počas konania Dubnického folklórneho festivalu, ktorých termín sa 
zverejní na  webovom sídle mesta, miesto konania: ulica Školská, Centrum I. na pešej 
zóne od OS Máj po Námestie sv. Jakuba, Centrum I. pri OS ABC, 

f) vianočné trhy – trhovými dňami sa stanovuje obdobie adventu a Silvester, miesto 
konania: plocha Námestia Matice slovenskej,  

g) iné príležitostné trhy na území mesta realizované pri ostatných kultúrno-spoločenských 
akciách, ktorých termín a miesto konania sa zverejní na webovom sídle mesta. 

C. Ambulantný predaj – je upravený v článku IV. tohto VZN, 
D. Stánky s trvalým stanovišťom – sú upravené v článku VIII. tohto VZN.   
2. Správcom trhoviska a príležitostných trhov je DUMAT- mestská príspevková organizácia, 
Bratislavská 435/12, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 293 962.  
3. Správca trhoviska a príležitostného trhu je povinný vypracovať trhový poriadok, ktorý 
Mesto po jeho schválení vydá všeobecne záväzným nariadením a je povinný ho zverejniť na 
viditeľnom mieste. Trhové poriadky tvoria prílohy tohto VZN.  
4. Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostnom 
trhu sa podáva jednotlivo na konkrétny trh.  
 

Článok IV. 
AMBULANTNÝ PREDAJ 

 
1. Mesto zriaďuje trhové miesta na ambulantný predaj: 

a) na ulici Centrum I. – pri OS ABC, 
b) v Spoločenskom dome Prejta a pred ním, 
c) v býv. II. Základnej škole na ulici Partizánska 151/3, 
d) na Námestí Matice slovenskej – parc. č. 2300/199, 
e) v Mestskom športovom areáli, 
f) v parku J. B. Magina a pred ním – len pri kultúrno-spoločenských akciách 
organizovaných mestom. 

2. Správcom trhových miest s ambulantným predajom je Mesto. 
3. Trhové miesto na ambulantný predaj na inom ako verejnom priestranstve alebo 
v nebytovom priestore, ktoré je vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb, môže byť 
zriadené len na základe povolenia na zriadenie trhového miesta, ktoré vydá Mesto na 
základe predloženej žiadosti. 
4. Ambulantný predaj mimo zriadených trhových miest je zakázaný. Povolenie na predaj 
výrobkov a poskytovanie služieb vydáva Mesto aj v prípade priestranstiev a nebytových 
priestorov vo vlastníctve fyzických a právnických osôb. 
5. Za trhové miesto na ambulantný predaj sa určuje úhrada nasledovne: 

− Spoločenský dom Prejta  
a) v období vykurovania  70,00 eur/deň, 
        10,00 eur/hod. (v prípade využitia do 5 

hodín), 
b) mimo vykurovacieho obdobia   60,00 eur/deň, 
        8,00 eur/hod. (v prípade využitia do 5 

hodín), 
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− býv. II. Základná škola na ulici Partizánska 151/3  
a) miestnosť v období vykurovania   130,00 eur/deň, 
b) miestnosť mimo vykurovacieho obdobia  120,00 eur/deň, 
− verejné priestranstvá  
a) trhové miesto s rozmerom 3x3 m (v prípade prekročenia stanoveného rozmeru je 

predávajúci povinný zaplatiť úhradu za ďalšie trhové miesto s predpísaným rozmerom) 
5,00 eur/deň, 
80,00 eur/mesiac, 
600,00 eur/rok (od 8 mesiacov), 

b) drevený uzamykateľný stánok pri OS ABC 15,00 eur/deň (predaj občerstvenia), 
5,00 eur/deň (ostatné), 

c) drevený uzamykateľný stánok na Námestí Matice slovenskej (neplatí pre občerstvenie) 
15,00 eur/deň (predaj výrobkov) 
10,00 eur/deň (ostatné). 

Úhradu v hotovosti vyberá DUMAT- mestská príspevková organizácia, Bratislavská 435/12, 
018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 293 962.  
6. V meste sa môžu okrem sortimentu uvedeného v § 9 zákona č. 178/1998 Z. z. predávať: 

a) balené cukrovinky, medovníky, oblátky, trdelník, cukrová vata, 
b) sušené ovocie, orechy (spracované a balené oprávnenými výrobcami), 
c) lesné plodiny, 
d) čerstvé nepokrájané huby, spotrebiteľsky balené sušené huby, 
e) domáce ovocné a zeleninové šťavy, sirupy, zaváraniny, džemy z vlastnej výroby,   
f) včelí med, 
g) mlieko a mliečne výrobky, 
h) mäso a mäsové výrobky. 

7. Na trhových miestach s ambulantným predajom je povolené poskytovať služby uvedené v 
§ 8 zákona č. 178/1998 Z. z.       

 
Článok V. 

DRUH PREDÁVANÝCH VÝROBKOV A POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB NA TRHOVISKU 
A PRÍLEŽITOSTNOM TRHU 

 
1. Na trhových miestach sa povoľuje predávať:  

a) ovocie a zelenina, 
b) lesné plodiny, 
c) balené aj nebalené pekárenské a cukrárenské výrobky (napr. chlieb, medovníky, 

oblátky, štrúdľa, trdelník a pod.) – len na príležitostných trhoch, 
d) cukrovinky (napr. turecký med, lízanky, cukríky, pelendreky a pod.), balené čaje, 

balená káva, bylinky, koreniny, čokoláda a výrobky z čokolády, cukrová vata, 
e) pečené gaštany, varená kukurica – len na príležitostných trhoch, 
f) sušené ovocie, orechy (spracované a balené oprávnenými výrobcami), 
g) domáce ovocné a zeleninové šťavy, sirupy, zaváraniny, džemy z vlastnej výroby, 
h) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste vrátane nebalenej zmrzliny, 
i) balené mrazené krémy a balená zmrzlina, 
j) alkoholické nápoje – len na príležitostných trhoch,  
k) včelí med a výrobky z neho – len na príležitostných trhoch, 
l) slepačie vajcia, 
m) čerstvé nepokrájané huby, spotrebiteľsky balené sušené huby, 
n) mlieko a mliečne výrobky, 

o) mäso a masové výrobky, 
p) kvetiny, dreviny, priesady, semená, ovocné stromy a kríky,  
q) drobné umelecké predmety, drobné remeselné výrobky, ozdobné a úžitkové výrobky, 
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r) spotrebné výrobky (ustanovenie § 7 ods. 2 zákona č. 178/1998 Z. z. tým nie je 
dotknuté), 

s) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných 
diel, 

t) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií, 
u) sladkovodné trhové ryby. 

2. Na trhových miestach je obmedzený predaj výrobkov podľa § 7 zákona č. 178/1998 Z. z. 
a zakázaný predaj výrobkov podľa § 6 zákona č. 178/1998 Z. z. 
3. Na trhových miestach je povolené poskytovať okrem služieb uvedených v § 8 zákona č. 

178/1998 Z. z. aj tieto služby: 
a) fotografické a reprografické služby,  
b) brašnárske služby, 
c) maľovanie portrétov, maľovanie na tvár a pod., 
d) prevádzkovanie zariadení slúžiacich na zábavu (autíčka, nafukovacie šmykľavky, 

hrady, trampolína a pod.).   
 

Článok VI. 
PODMIENKY PREDAJA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCICH  

 
1. Ak sa na predaj potravín vyžaduje rozhodnutie o schválení alebo potvrdenie o registrácii 
príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (ďalej len „RVPS“), alebo iné 
oprávnenie orgánov úradnej kontroly potravín, napr. rozhodnutie príslušného regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“), resp. Úradu verejného zdravotníctva 
(ďalej len „ÚVZ“), alebo povolenie iných orgánov, ďalej napr. osvedčenie, doklady o spôsobe 
nadobudnutia a pod., je predávajúci povinný takýto doklad predložiť. 
2. Potraviny musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v zmysle platných predpisov, môžu 
sa predávať len zdravotne nezávadné, musia byt' očistené, zbavené hrubých nečistôt, 
dôstojne umiestnené a uskladnené (debničky, stojany a pod.), hygienicky balené, a ak je to 
potrebné, skladované v regulovaných teplotných podmienkach. 
3. Potraviny musia pochádzať od registrovaných prevádzkovateľov, výrobcov, prvovýrobcov 
s dodržaním nasledovných predpisov: 

a) zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, 
b) zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, 
c) nariadenie vlády SR č. 359/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré 

potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá 
d) nariadenie vlády SR č. 360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na 

priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a 
živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému 
spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam. 

4. Pri predaji sladkovodných trhových rýb a predaji medu sa vyžaduje potvrdenie o registrácii 
v súlade s § 40 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších 
predpisov. 
5. Huby možno predávať len na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktoré vydal 
RÚVZ v sídle kraja v zmysle § 15 odsek 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

Článok VII. 
TRHOVÉ DNI A PREDAJNÝ A PREVÁDZKOVÝ ČAS 

 
1. Trhové dni pre ambulantný predaj sú pondelok až nedeľa s prevádzkovým a predajným 

časom v rozmedzí od 6.00 hod. do 22.00 hod.  
2. Trhové dni a prevádzkový a predajný čas ostatných trhových miest stanovujú príslušné 

trhové poriadky.  
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Článok VIII. 
STÁNOK S TRVALÝM STANOVIŠŤOM A OZNAČENIE PREDÁVAJÚCEHO 

 
1. Mesto nevlastní stánky s trvalým stanovišťom.  
2. Umiestnenie stánku s trvalým stanovišťom podlieha stavebnému konaniu podľa zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, pri 
ktorom budú posudzované jeho technické, prevádzkové a estetické podmienky. 
3. Označenie predávajúceho podľa § 10 písm. b) a c) zákona č. 178/1998 Z. z., t. j. fyzických 
osôb predávajúcich rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo 
chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny a fyzických osôb predávajúcich vlastné použité 
výrobky v primeranom množstve medzi sebou, musí byt' v rozsahu meno, priezvisko, adresa 
trvalého pobytu.  
 

Článok IX. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení mesta sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v 
Dubnici nad Váhom v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov dňa 23.09.2020, svojím uznesením č. 95/2020. 
2. VZN bolo vyvesené dňa 24.09.2020 na úradnej tabuli mesta a nadobúda účinnosť 
pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 
3. Týmto VZN sa ruší platnosť VZN č. 8/2014 o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovaní služieb na trhových miestach na území Mesta Dubnica nad Váhom a VZN č. 
5/2019 zo dňa 26. 6. 2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 08/2014 o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území Mesta Dubnica nad Váhom 
(trhový poriadok) zo dňa 26. 6. 2014. 
 
 
 
 
 

Mgr. et Mgr. Peter Wolf, v. r. 
                       primátor mesta 
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Príloha č. 1 k VZN č. 2/2020 
 
Žiadateľ (meno a priezvisko/ obchodné meno): ......................................................................... 
Miesto podnikania/ sídlo/ adresa trvalého pobytu: ..................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
IČO: ........................................................ 
Tel. č.: .....................................................  e-mail: ....................................................... 
 
 
         Mesto Dubnica nad Váhom 
         Bratislavská 434/9 
         018 41 Dubnica nad Váhom 
 
 
Vec: Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 
trhovom mieste v meste Dubnica nad Váhom 
 
Na základe § 3 ods. 3 a 4 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 žiadam o 
vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste v  Dubnici 
nad Váhom. 
 
Druh trhového miesta:  

a) trhovisko 
b) ambulantný predaj miesto/adresa predaja: ................................................................ 
c) príležitostný trh:  fašiangy/ veľkonočné trhy/ Babylon art park jbm/ Ilešháziovské    

panské hody/ dubnický jarmok/ vianočné trhy/ iné trhy 
.............................................................../*  

/* hodiace sa podčiarknite (vyberte len jednu možnosť) 
 
Druh predávaného tovaru alebo poskytovaných služieb na trhovom mieste:      
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
Obdobie predaja (od – do): ........................................................................................................ 
Čas predaja (od – do): ............................................................................................................... 
Typ predajného zariadenia (uviesť aj rozmer predajného zariadenia):     
.................................................................................................................................................... 
Iné požiadavky:........................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov dávam Mestu Dubnica nad Váhom, so sídlom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad 
Váhom, IČO: 00 317 209, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých na účely 
spracovania žiadosti a vydania povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom 
mieste podľa 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 a na ďalšie spracovanie iným verejným 
inštitúciám, ako Finančné riaditeľstvo SR. 
 
V ......................................................, dňa ..........................    
 
          ............................................ 
                  podpis a pečiatka 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/
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Príloha č. 2 k VZN č. 2/2020 
 
 

Trhový poriadok trhoviska na ulici Pod hájom 
 
 

Článok I. 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
Tento trhový poriadok upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhovisku nachádzajúcom sa na ulici Pod hájom v Dubnici nad Váhom podľa tohto VZN. 
 

Článok II. 
SPRÁVA TRHOVISKA 

 
Správcom trhoviska je DUMAT- mestská príspevková organizácia, so sídlom Bratislavská 
435/12, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 293 962. 
 

Článok III. 
URČENIE PRIESTRANSTVA TRHOVISKA 

 
Trhovisko je zriadené na čiastočne krytom priestranstve na ulici Pod hájom, časť parc. č. 
4382/1 a je určené na sezónny predaj sortimentu uvedeného v článku V. tohto trhového 
poriadku. 
 

Článok IV. 
TRHOVÉ DNI A PREDAJNÝ A PREVÁDZKOVÝ ČAS 

 
Trhové dni sú stanovené od pondelka do soboty s predajným a prevádzkovým časom od 
6.00 hod. do 19.00 hod. 

 
Článok V. 

DRUHY PREDÁVANÝCH VÝROBKOV 
 
Na trhovisku sa môžu predávať: 

a) ovocie a zelenina, 
b) lesné plodiny, 
c) kvetiny, dreviny, priesady, semená, ovocné stromy a kríky,  
d) čerstvé nepokrájané huby, spotrebiteľsky balené sušené huby. 

 
 

Článok VI. 
PODMIENKY PREDAJA A PRAVIDLÁ DODRŽIAVANIA ČISTOTY A HYGIENY  

 
1. Na trhovisku môžu predávať fyzické osoby a právnické osoby na základe povolenia 
vydaného Mestom. Predávajúci je povinný dodržiavať 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 (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov, toto VZN a ďalšie právne predpisy týkajúce sa predaja na trhových 
miestach. 
2. Predávajúci je povinný udržiavať miesto predaja a jeho bezprostredné okolie v čistote 
počas predaja a po jeho skončení zanechať miesto predaja čisté a upratané. 
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3. Predávajúci musí vylúčiť z predaja ovocie, zeleninu a lesné plodiny, ktoré sú čiastočne 
narušené alebo zjavne znehodnotené a zabezpečiť, aby boli očistené, zbavené hliny, 
vädnúcich častí a nesmú sa predávať zo zeme. 
4. Predávaný tovar je predávajúci povinný plniť do hygienicky nezávadných obalov. 
5. Predávajúci je povinný mať pri predaji čistý odev. 
6. Správca trhoviska nezodpovedá za škody vzniknuté na trhovisku predávajúcim 
a kupujúcim a škody vzniknuté z obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim. 

 
Článok VII. 

PODMIENKY PRENÁJMU  
 

1. Podmienkou predaja výrobkov na trhovisku je prenájom trhového miesta,  ktoré zahŕňa 
jeden predajný stôl vrátane okolitej plochy v zmysle pokynov správcu trhoviska, prípadne 
vlastné predajné zariadenie, ktoré je možné  umiestniť  na trhovom mieste v zmysle pokynov 
správcu trhoviska. 
2. Výška nájomného za trhové miesto 3x3m sa určuje v nájomnej zmluve 3 spôsobmi: 

a) 5,00 eur/deň, 
b) 80,00 eur/mesiac (nad 15 dní v mesiaci), 
c) 600,00 eur/rok (nad 7 mesiacov). 

3. V prípade, že  trhové miesto  presahuje v niektorom smere stanovený rozmer, predávajúci 
je povinný uhradiť nájomné za ďalšie trhové miesto so stanoveným rozmerom 3x3m. 
4. Platby za prenájom trhového miesta vyberá správca trhoviska. 
 

Článok VIII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Trhový poriadok vypracoval a predložil na schválenie správca trhoviska DUMAT- mestská 
príspevková organizácia, so sídlom Bratislavská 435/12, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 
36 293 962. 
2. Trhový poriadok bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Dubnici nad Váhom dňa 
23.09.2020. 
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Príloha č. 3 k VZN č. 2/2020 
 
 

Trhový poriadok pre príležitostný trh - Dubnický jarmok  
 
 

Článok I. 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
Tento trhový poriadok upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
príležitostnom trhu - Dubnický jarmok podľa tohto VZN. 
 

Článok II. 
SPRÁVA PRÍLEŽITOSTNÉHO TRHU 

 
Správcom príležitostného trhu je DUMAT- mestská príspevková organizácia, so sídlom 
Bratislavská 435/12, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 293 962. 
 

Článok III. 
URČENIE PRIESTRANSTVA PRÍLEŽITOSTNÉHO TRHU 

 
Príležitostný trh sa koná na trhových miestach: 

− na ulici Školská, 
− na Centrum I. na pešej zóne od OS Máj po Námestie sv. Jakuba,  
− na Centrum I. pri OS ABC. 

 
Článok IV. 

TRHOVÉ DNI A PREDAJNÝ A PREVÁDZKOVÝ ČAS 
 
1. Trhovými dňami sú dva dni na konci augusta (piatok, sobota) spravidla počas konania 
Dubnického folklórneho festivalu, ktorých termín sa zverejní na  webovom sídle mesta. 
2. Predajný a prevádzkový čas je v piatok od 9.00 hod. do 20.00 hod. a v sobotu od 7.00 
hod. do 14.00 hod. (pre občerstvenie do 20.00 hod.). 
 

Článok V. 
DRUHY PREDÁVANÝCH VÝROBKOV A POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB 

 
1. Na príležitostnom trhu sa môžu predávať: 

a) ovocie a zelenina,  
b) lesné plodiny, 
c) balené aj nebalené pekárenské a cukrárenské výrobky (napr. chlieb, medovníky, 

oblátky, štrúdľa, trdelník a pod.), 
d) cukrovinky (napr. turecký med, lízanky, cukríky, pelendreky a pod.), balené čaje, 

balená káva, bylinky, koreniny, čokoláda a výrobky z čokolády, cukrová vata, 
e) pečené gaštany, varená kukurica, 
f) sušené ovocie, orechy (spracované a balené oprávnenými výrobcami), 
g) domáce ovocné a zeleninové šťavy, sirupy, zaváraniny, džemy z vlastnej výroby, 
h) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste vrátane nebalenej zmrzliny, 
i) balené mrazené krémy a balená zmrzlina, 
j) pivo, víno, burčiak, medovina,  
k) včelí med a výrobky z neho, 
l) slepačie vajcia, 
m) čerstvé nepokrájané huby, spotrebiteľsky balené sušené huby, 
n) mlieko a mliečne výrobky, 
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o) mäso a masové výrobky, 
p) kvetiny, dreviny, priesady, semená, ovocné stromy a kríky,  
q) drobné umelecké predmety, drobné remeselné výrobky, ozdobné a úžitkové výrobky, 
r) spotrebné výrobky (napr. textilné, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, drobný 

tovar, kozmetika, drogéria, hračky a pod.), 
s) starožitnosti, 
t) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných 

diel, 
u) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií. 

2. Na príležitostnom trhu je povolené poskytovať okrem služieb uvedených v § 8 zákona č. 
178/1998 Z. z. aj tieto služby: 

a) fotografické a reprografické služby,  
b) brašnárske služby, 
c) maľovanie portrétov, maľovanie na tvár a pod. 
d) prevádzkovanie zariadení slúžiacich na zábavu (autíčka, nafukovacie šmykľavky, 

hrady, trampolína a pod.). 
 

Článok VI. 
PODMIENKY PREDAJA VÝROBKOV A POSKYTOVANIA SLUŽIEB 

 
1. Na príležitostnom trhu môžu predávať fyzické osoby a právnické osoby na základe 
povolenia vydaného Mestom. Predávajúci je povinný dodržiavať 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 (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov, toto VZN, trhový poriadok pre príležitostný trh Dubnický jarmok 
a ďalšie právne predpisy týkajúce sa predaja na trhových miestach. 
2. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb sa vykonáva v stánkoch s dočasným 
stanovišťom, na prenosných predajných zariadeniach a v pojazdných predajniach vo 
vlastníctve predávajúceho. Mesto nemá k dispozícií vlastné dočasné predajné zariadenia. 
3. Počet predávajúcich na príležitostnom trhu je limitovaný počtom miest určených na 
predaj. Pri veľkom záujme predávajúcich a po splnení všetkých podmienok rozhodne o 
výbere predávajúcich správca.  
4. Správca príležitostného trhu nezodpovedá za škody vzniknuté na príležitostnom trhu 
predávajúcim a kupujúcim a škody vzniknuté z obchodného vzťahu medzi predávajúcim a 
kupujúcim. 
 

Článok VII. 
PRAVIDLÁ DODRŽIAVANIA ČISTOTY A HYGIENY 

 
1. Predávajúci je povinný: 

a) udržiavať čistotu predajného miesta, 
b) dodržiavať osobnú hygienu a hygienu predaja, 
c) zanechať po skončení predaja predajné miesto čisté a upratané, 
d) odpad vzniknutý počas predaja vložiť do zberných nádob, 
e) použité oleje a iné nečistoty skladovať vo vlastných nádobách a nevylievať ich do 

verejných dažďových vpustí ani v okolí stánkov, 
f) zanechať povrch verejného priestranstva nepoškodený. 

2. Povinnosti správcu príležitostného trhu: 
a) zabezpečiť dostatočné množstvo odpadových nádob a ich vyprázdňovanie, 
b) zabezpečiť čistotu a poriadok počas predaja na príležitostnom trhu a po ukončení 

predaja, 
c) zabezpečiť vyčlenenie toaliet pre predávajúcich s tečúcou pitnou studenou a teplou 

vodou a osobitne pre návštevníkov trhu. 
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Článok VIII. 
VSTUPNÉ NA PRÍLEŽITOSTNÝ TRH 

 
1. Správca príležitostného trhu určuje vstupné nasledovne: 

a) remeselníci do 3 bm – zdarma, nad 3 bm – 7,00 eur/bm/deň, 
b) predaj potravín (nie občerstvenie ani alkohol) – 15,00 eur/bm/deň, 
c) predaj piva, vína, medoviny, burčiaku a občerstvenia – 25,00 eur/bm/deň, 
d) predaj kávy a nápojov z kávy – 10,00 eur/bm/deň, 
e) ostatné – 15,00 eur/bm/deň.   

2. Správca príležitostného trhu určuje vstupné za drevený uzamykateľný stánok na ulici 
Centrum I. pri OS ABC nasledovne: 

a) predaj občerstvenia – 15,00 eur/deň, 
b) ostatné – 5,00 eur/deň. 

3. V prípade poskytnutia elektrickej energie pre prípravu občerstvenia sa uhrádza 10,00 
eur/deň, bez prípravy občerstvenia sa uhrádzajú 3 eurá/deň. 
4. Maximálna hĺbka predajného miesta je 2,5 bm. V prípade, že hĺbka predajného miesta 
presahuje 2,5 bm (napr. z dôvodu parkovania motorového vozidla s tovarom pri predajnom 
stánku), určuje sa naviac úhrada za tento záber 1 eur/m2/deň. 
5. Príležitostný trh je prístupný pre verejnosť bez spoplatnenia. 
                  

Článok IX. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Trhový poriadok vypracoval a predložil na schválenie správca príležitostného trhu 
DUMAT- mestská príspevková organizácia, so sídlom Bratislavská 435/12, 018 41 Dubnica 
nad Váhom, IČO: 36 293 962. 
2. Trhový poriadok bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Dubnici nad Váhom dňa 
23.09.2020. 
 
 

 
 
 
 

 

  



12 
 

Príloha č. 4 k VZN č. 2/2020 
 
 

Trhový poriadok pre príležitostný trh - Vianočné trhy   
 

Článok I. 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
Tento trhový poriadok upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
príležitostnom trhu - Vianočné trhy podľa tohto VZN. 
 

Článok II. 
SPRÁVA PRÍLEŽITOSTNÉHO TRHU 

 
Správcom príležitostného trhu je DUMAT- mestská príspevková organizácia, so sídlom 
Bratislavská 435/12, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 293 962. 
 

Článok III. 
URČENIE PRIESTRANSTVA PRÍLEŽITOSTNÉHO TRHU 

 
Príležitostný trh sa koná na trhových miestach na Námestí Matice slovenskej.  
 

Článok IV. 
TRHOVÉ DNI A PREDAJNÝ A PREVÁDZKOVÝ ČAS 

 
1. Trhovými dňami sa stanovuje obdobie adventu a Silvester.  
2. Predajný a prevádzkový čas je: 

a) pre predaj občerstvenia od 11.00 hod. do 22.00 hod., na Silvestra od 15.00 hod. do 
06.00 hod. nasledujúceho dňa,  
b) pre predaj výrobkov od 11.00 hod. do 18.00 hod. od pondelka do štvrtku a od 11.00 
hod. do 20.00 hod. od piatku do nedele. 

 
Článok V. 

DRUHY PREDÁVANÝCH VÝROBKOV A POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB 
 
1. Na príležitostnom trhu sa môžu predávať: 

a) balené aj nebalené pekárenské a cukrárenské výrobky (napr. medovníky, oblátky, 
štrúdľa, trdelník a pod.), 

b) cukrovinky (napr. turecký med, lízanky, cukríky, pelendreky a pod.), 
c) sušené ovocie, orechy (spracované a balené oprávnenými výrobcami) na základe 

rozhodnutia RÚVZ,  
d) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,  
e) pečené gaštany,  
f) varené víno, medovina, pivo z minipivovarov, bylinkové likéry, grog, punč, čaj, 

čokoláda, 
g) včelí med a výrobky z neho,  
h) mlieko a mliečne výrobky, 
i) mäso a mäsové výrobky, 
j) drobné umelecké predmety, drobné remeselné výrobky, ozdobné a úžitkové výrobky, 

výrobky s vianočnou tématikou, 
k) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných 

diel, 
l) spotrebné výrobky (napr. textilné výrobky, odevné výrobky, hračky, bio kozmetika 

a pod.). 
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Článok VI. 
PODMIENKY PREDAJA VÝROBKOV A POSKYTOVANIA SLUŽIEB 

 
1. Na príležitostnom trhu môžu predávať fyzické osoby a právnické osoby na základe 
povolenia vydaného Mestom. Predávajúci je povinný dodržiavať 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 (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov, toto VZN, trhový poriadok pre príležitostný trh – Vianočné trhy a ďalšie 
právne predpisy týkajúce sa predaja na trhových miestach. 
2. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb sa vykonáva v drevených uzamykateľných 
stánkoch vo vlastníctve správcu, v osobitných prípadoch v predajných zariadeniach vo 
vlastníctve predávajúceho. 
3. Počet predávajúcich na príležitostnom trhu je limitovaný počtom miest určených na 
predaj. Pri veľkom záujme predávajúcich a po splnení všetkých podmienok rozhodne o 
výbere predávajúcich správca. Správca môže obmedziť a regulovať počet umiestnení 
vlastných predajných zariadení trhovníkov pri Vianočných trhoch po dohode s Mestom.  
4. Správca príležitostného trhu nezodpovedá za škody vzniknuté na príležitostnom trhu 
predávajúcim a kupujúcim a škody vzniknuté z obchodného vzťahu medzi predávajúcim a 
kupujúcim. 
 

Článok VII. 
PRAVIDLÁ DODRŽIAVANIA ČISTOTY A HYGIENY 

 
1. Predávajúci je povinný: 

a) udržiavať čistotu predajného miesta, 
b) dodržiavať osobnú hygienu a hygienu predaja, 
c) zanechať po skončení predaja predajné miesto čisté a upratané, 
d) odpad vzniknutý počas predaja vložiť do zberných nádob, 
e) použité oleje a iné nečistoty skladovať vo vlastných nádobách a nevylievať ich do 

verejných dažďových vpustí ani v okolí stánkov, 
f) zanechať povrch verejného priestranstva nepoškodený. 

2. Povinnosti správcu príležitostného trhu: 
a) zabezpečiť dostatočné množstvo odpadových nádob a ich vyprázdňovanie, 
b) zabezpečiť čistotu a poriadok počas predaja na príležitostnom trhu a po ukončení 

predaja, 
c) zabezpečiť vyčlenenie toaliet pre predávajúcich s tečúcou pitnou studenou a teplou 

vodou a osobitne pre návštevníkov trhu. 
 

Článok VIII. 
PRAVIDLÁ PRENAJÍMANIA DREVENÝCH UZAMYKATEĽNÝCH STÁNKOV  
 

1. Predajné zariadenie sa prenajíma na dobu, na ktorú má predávajúci povolenie predávať 
svoje výrobky počas konania príležitostného trhu.  
2. Poplatok za prenájom predajného zariadenia je poplatok za predajný drevený  
uzamykateľný stánok poskytnutý správcom príležitostného trhu alebo v osobitných prípadoch 
za použitie predajného miesta o rozmere 3x3 m.  
3. Poplatok za prenájom predajného zariadenia uhradí nájomca vopred na účet 
prenajímateľa bankovým prevodom v určenom termíne.  
4. Predávajúci je povinný uschovať si potvrdenie o zaplatení poplatku na kontrolné účely. 
5. Ak bude uchádzačovi o predaj v oboznamovacom liste oznámené, že je potrebné 
poukázať na účet prenajímateľa zábezpeku za uzamykateľný drevený stánok, vloží 
uchádzač o predaj na uvedený účet prenajímateľa zábezpeku vo výške 150,00 eur za stánok 
na občerstvenie a 50,00 eur za stánok na iný predaj pre prípad vzniku škody na predajnom 
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zariadení. Ak bude predajné zariadenie po ukončení prenájmu odovzdané prenajímateľovi 
bez poškodenia, zábezpeka bude vrátená v plnej výške. Pri prevzatí predajného zariadenia - 
uzamykateľného, rozoberateľného dreveného stánku bude s predávajúcim uzatvorená 
nájomná zmluva.  
6. Prenajaté predajné zariadenie je predávajúci povinný obsadiť v deň predaja najneskôr 30 
minút pred stanoveným časom predaja v zmysle článku IV. tohto trhového poriadku. 
V prípade neobsadenia predajného zariadenia najneskôr 30 minút pred stanoveným časom 
predaja, si správca vyhradzuje právo disponovať v tento deň s predajným zariadením v 
prospech iného predajcu.  
7. Zásobovanie a odvoz tovaru motorovými vozidlami na trhové miesto sa končí najneskôr 
15 minút pred stanoveným časom predaja v prvý deň predaja v zmysle článku IV. tohto 
trhového poriadku a po ukončení predaja, pričom každý účastník je povinný rešpektovať 
pokyny a nariadenia správcu trhu a príslušníkov mestskej polície.  
8. Okrem ostatných podmienok vyplývajúcich zo zákona č. 178/1998 Z. z. je predávajúci 
povinný: 
a) používať na predaj len správcom trhu určenú predajnú plochu,  
b) predávať len v správcom trhu schválenom predajnom zariadení na určenom mieste.  
9. Premiestňovanie predajného zariadenia a zmena predajnej plochy v rozpore s vydaným 
povolením počas príležitostného trhu je zakázané.  
10. Predaj z vlastných predajných zariadení je zakázaný, okrem predajných zariadení 
určených na predaj mliečnych a mäsových výrobkov v súlade s platnými právnymi predpismi. 
Iné výnimky, ako vyššie uvedené, umožní na základe písomnej žiadosti predávajúceho 
správca príležitostného trhu.  
11. Parkovanie motorových vozidiel a prívesov pri predajných zariadeniach, ktoré nie sú 
používané priamo na predaj, je zakázané. 

 
                                                    Článok IX. 

VSTUPNÉ NA PRÍLEŽITOSTNÝ TRH 
 
1. Správca príležitostného trhu určuje minimálne vstupné za drevený uzamykateľný stánok 
nasledovne: 

a) remeselníci – zdarma,   
b) predaj občerstvenia – 15,00 eur/deň, 
c) ostatné – 3,00 eur/deň. 

2. Správca príležitostného trhu určuje vstupné za drevený uzamykateľný stánok mimo 
vianočného mestečka minimálne vo výške 20,00 eur/deň. 
3. V prípade poskytnutia elektrickej energie je táto v cene vstupného. 
4. Správca príležitostného trhu určuje úhradu za predajné miesto na verejnom 
priestranstve o rozmere 3x3 m minimálne vo výške 20,00 eur/deň. 
5. Správca si vyhradzuje právo vyhlásiť verejnú dražbu. 
       

Článok X. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Trhový poriadok vypracoval a predložil na schválenie správca príležitostného trhu 
DUMAT- mestská príspevková organizácia, so sídlom Bratislavská 435/12, 018 41 Dubnica 
nad Váhom, IČO: 36 293 962. 
2. Trhový poriadok bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Dubnici nad Váhom dňa 
23.09.2020. 
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Príloha č. 5 k VZN č. 2/2020 
 
 

Trhový poriadok pre ostatné príležitostné trhy  
 
 

Článok I. 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
Tento trhový poriadok upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
ostatných príležitostných trhoch – fašiangy, veľkonočné trhy, Babylon art park jbm, 
Ilešháziovské panské hody a iné príležitostné trhy na území mesta realizované pri ostatných 
kultúrno-spoločenských akciách podľa tohto VZN. 
 

Článok II. 
SPRÁVA PRÍLEŽITOSTNÝCH TRHOV 

 
Správcom ostatných príležitostných trhov je DUMAT- mestská príspevková organizácia, so 
sídlom Bratislavská 435/12, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 293 962. 
 

Článok III. 
URČENIE PRIESTRANSTVA PRÍLEŽITOSTNÝCH TRHOV, TRHOVÝCH DNÍ, 

PREDAJNÉHO A PREVÁDZKOVÉHO ČASU 
 
1. Ostatnými príležitostnými trhmi sú: 

a) fašiangy – trhovým dňom je jedna sobota v období fašiangov, ktorej termín sa zverejní 
na webovom sídle mesta, miesto konania: Námestie sv. Jakuba,  

b) veľkonočné trhy – trhovým dňom je sobota týždeň pred Bielou sobotou, miesto 
konania: Námestie sv. Jakuba,  

c) Babylon art park jbm – trhovými dňami sú 3 dni (piatok až nedeľa) v letných 
mesiacoch, ktorých termín sa zverejní na webovom sídle mesta, miesto konania: 
Námestie sv. Jakuba 623/25 – nádvorie kaštieľa, park J. B. Magina, 

d) Ilešháziovské panské hody – trhovým dňom je jedna sobota v mesiaci august, ktorej 
termín sa zverejní na webovom sídle mesta, miesto konania: Námestie sv. Jakuba 
623/5 – nádvorie Dubnického kaštieľa, park J. B. Magina, 

e) iné príležitostné trhy na území mesta realizované pri ostatných kultúrno-spoločenských 
akciách, ktorých termín a miesto konania sa zverejní na webovom sídle mesta. 

2. V prípade konania ostatných príležitostných trhov na Námestí sv. Jakuba, na nádvorí 
Dubnického kaštieľa a na Námestí Matice slovenskej sa určuje predajný a prevádzkový 
čas v pondelok až štvrtok od 10.00 hod. do 20.00 hod., v piatok až sobotu od 9.00 hod. do 
21.00 hod a v nedeľu od 9.00 hod. do 14.00 hod. a v parku J. B. Magina sa určuje 
predajný a prevádzkový čas vo štvrtok až sobota od 9.00 hod. do 20.00 hod. a v nedeľu 
od 9.00 hod. do 14.00 hod. 

 
Článok IV. 

DRUHY PREDÁVANÝCH VÝROBKOV A POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB 
 
 
1. Na príležitostných trhoch sa môžu predávať: 

a) balené aj nebalené pekárenské a cukrárenské výrobky (napr. chlieb, medovníky, 
oblátky, štrúdľa, trdelník a pod.), 

b) cukrovinky (napr. turecký med, lízanky, cukríky, pelendreky a pod.), 
c) sušené ovocie, orechy (spracované a balené oprávnenými výrobcami)  
d) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,  
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e) pečené gaštany, varená kukurica, cukrová vata, 
f) víno, burčiak, medovina, pivo z minipivovarov, bylinkové likéry, 
g) včelí med a výrobky z neho,  
h) mlieko a mliečne výrobky, 
i) mäso a mäsové výrobky, 
j) liečivé rastliny, bylinky, čaje, koreniny, koreninové zmesi, bio kozmetika, 
k) drobné umelecké predmety, drobné remeselné výrobky, ozdobné a úžitkové výrobky,  
l) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných 

diel. 
2. Na ostatných príležitostných trhoch je povolené poskytovať okrem služieb uvedených v 
§ 8 zákona č. 178/1998 Z. z. aj tieto služby: 

a) maľovanie portrétov, maľovanie na tvár a pod., 
b) prevádzkovanie zariadení slúžiacich na zábavu (autíčka, nafukovacie šmykľavky, 

hrady, trampolína a pod.). 
3. Správca ostatných príležitostných trhov vyberá predávajúcich podľa tematického 
zamerania jednotlivých trhov. 
 

Článok V. 
PODMIENKY PREDAJA VÝROBKOV A POSKYTOVANIA SLUŽIEB 

 
1. Na ostatných príležitostných trhoch môžu predávať fyzické osoby a právnické osoby na 
základe povolenia vydaného Mestom. Predávajúci je povinný dodržiavať 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 (živnostenský 
zákon) v znení neskorších predpisov, toto VZN, trhový poriadok pre ostatné príležitostné trhy 
a ďalšie právne predpisy týkajúce sa predaja na trhových miestach. 
2. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb sa vykonáva v stánkoch s dočasným 
stanovišťom, na prenosných predajných zariadeniach a v pojazdných predajniach vo 
vlastníctve predávajúceho.  
3. Počet predávajúcich na ostatných príležitostných trhoch je limitovaný počtom miest 
určených na predaj. Pri veľkom záujme predávajúcich a po splnení všetkých podmienok 
rozhodne o výbere predávajúcich správca.  
4. Správca príležitostných trhov nezodpovedá za škody vzniknuté na príležitostných trhoch 
predávajúcim a kupujúcim a škody vzniknuté z obchodného vzťahu medzi predávajúcim a 
kupujúcim. 
                                                                  

Článok VI. 
PRAVIDLÁ DODRŽIAVANIA ČISTOTY A HYGIENY  

 
1. Predávajúci je povinný: 

a) udržiavať čistotu predajného miesta, 
b) dodržiavať osobnú hygienu a hygienu predaja, 
c) zanechať po skončení predaja predajné miesto čisté a upratané, 
d) odpad vzniknutý počas predaja vložiť do zberných nádob, 
e) použité oleje a iné nečistoty skladovať vo vlastných nádobách a nevylievať ich do 

verejných dažďových vpustí ani v okolí stánkov, 
f) zanechať povrch verejného priestranstva nepoškodený. 

2. Povinnosti správcu príležitostných trhov: 
a) zabezpečiť dostatočné množstvo odpadových nádob a ich vyprázdňovanie, 
b) zabezpečiť čistotu a poriadok počas predaja na príležitostnom trhu a po ukončení 

predaja, 
c) zabezpečiť vyčlenenie toaliet pre predávajúcich s tečúcou pitnou studenou a teplou 

vodou a osobitne pre návštevníkov trhu. 
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Článok VII. 
VSTUPNÉ NA PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY 

 
1. Správca príležitostných trhov určuje vstupné nasledovne: 

a) remeselníci do 3 bm – zdarma, nad 3 bm – 7,00 eur/bm/deň,  
b) predaj potravín (nie občerstvenie ani alkohol) – 15,00 eur/bm/deň, 
c) predaj piva, vína, medoviny, burčiaku a občerstvenia – 25,00 eur/bm/deň, 
d) predaj kávy a nápojov z kávy – 10,00 eur/bm/deň, 
e) ostatné – 15,00 eur/bm/deň. 

2. V prípade poskytnutia elektrickej energie pre prípravu občerstvenia sa uhrádza 10,00 
eur/deň, bez prípravy občerstvenia sa uhrádzajú 3 eurá/deň. 
3. Maximálna hĺbka predajného miesta je 2,5 bm. V prípade, že hĺbka predajného miesta 
presahuje 2,5 bm (napr. z dôvodu parkovania motorového vozidla s tovarom pri predajnom 
stánku), určuje sa naviac úhrada za tento záber 1 eur/m2/deň. 
4. Mesto môže znížiť vstupné alebo ho úplne odpustiť. Zníženie alebo odpustenie schvaľuje 
primátor mesta.  
5. Úhrada za prenájom mestského otvoreného stánku (tento sa neposkytuje na predaj 
občerstvenia) je: 

a) pri predaji výrobkov a poskytovanie služieb    10 eur/príležitostný trh, 
b) pri ľudových remeslách, vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti   

         7 eur/príležitostný trh. 
    

Článok VIII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Trhový poriadok vypracoval a predložil na schválenie správca príležitostných trhov 
DUMAT- mestská príspevková organizácia, so sídlom Bratislavská 435/12, 018 41 Dubnica 
nad Váhom, IČO: 36 293 962. 
2. Trhový poriadok bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Dubnici nad Váhom dňa 
23.09.2020. 
 


