
TRHOVÝ PORIADOK 

PRE „ FI ĽAKOVSKÝ JARMOK“  

USPORIADANÝ Z PRÍLEŽITOSTI OSLÁV 

„ DNÍ MESTA  A  XXIII. PALÓCKYCH DNÍ “ 

 

     Týmto „ Trhovým poriadkom“ sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na                      
„ Fiľakovskom jarmoku“ usporiadaného z príležitosti osláv „ Dní mesta a XXIII. Palóckych dní“  

Čl. I. – Úvodné ustanovenia 

1) Správcom a organizátorom jarmoku je Mesto Fiľakovo - Mestský úrad vo Fiľakove, Radničná 25, Fiľakovo, 
PSČ 986 01, IČO 316075, DIČ 2021115052  
 
2) Termín usporiadania jarmoku : 10. august 2013 (sobota ),  predajný čas je určený : od 6.30 do 21.00 hod.  
 
3) Miestom konania jarmoku je Námestie Slobody pri Mestskom kultúrnom stredisku vo Fiľakove. 
 
4) Miestna daň za zabratie verejného priestranstva (prodajného miesta) 3,0 m šírky je za : 
- služby reštauračné s poskytnutím občerstvenia 10,00 EUR / bežný meter 
- predaj výrobkov (aj ľudových a remeselníckych) 5,00 EUR / bežný meter. 
Daň sa platí aj za auto, ak je umiestnené v bezprostrednej blízkosti predajného miesta (5,00 EUR/bežný meter) !  
 
5) Predávať výrobky a poskytovať služby na Fiľakovskom jarmaku môžu :  
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa §2 ods. 2 Obchodného zákonníka a zákona 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočišné výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti 
alebo lesné plody podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov a § 2 ods. 3 zákona                 
č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. 
Predávať výrobky a poskytovať služby môžu za rovnakých podmienok aj občania iných členských štátov 
Európskej únie.  

Čl. II. – Druhy predávaných výrobkov a poskytovanie služieb 

1) Predmetom predaja jarmoku môžu byť iba veci hnuteľné, ktoré slúžia na uspokojenie hmotných a kultúrnych 
potrieb občanov, majú spotrebný charakter a nepochádzajú z trestnej činnosti.  

2) Počas jarmoku je možné predávať nasledovné výrobky :  
a) drobné umelecké predmety, remeselné výrobky a ľudovo – umelecké výrobky,  
b) vlastné po domácky vyrábané alebo spracované drobné kuchynské potreby z dreva, košikárske výrobky a 
ostatné domáce výrobky z prútia, peria a kože,                 
c) okrasná keramika a umelé kvety,       
d) priemyselný tovar, ak povaha výrobku alebo technické podmienky na jarmoku umožňujú predvedenie 
funkčnosti,    
e) spotrebné výrobky ( textilné a odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky a výrobky 
spotrebnej elektroniky, papierenské výrobky, drobný tovar 
f) kozmetika a drogériový tovar,  
g) športové potreby,  
h) hračky,  
i) knihy, denná a periodická tlač, hudobné predmety a nosiče, 
j) sezónne, ozdobné a úžitkové predmety,   
k) ostatné veci a predmety, ktoré majú spotrebný charakter,   
 
3) Na jarmoku je povolené poskytovať tieto služby :  
a) rýchle občerstvenie a stravovanie ( jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na miesta ) 
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov  
c) oprava dáždnikov 
d) kľúčové služby 
e) reklama, poradenské služby 
f) ďalšie služby, ktoré slúžia na uspokojenie potrieb občanov    

Čl. III. – Obmedzenie predaja 

1) Na jarmoku sa zakazuje predávať : 
a) zbrane a strelivo,  
b) výbušniny a všetky druhy zábavnej pyrotechniky,  
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,   
d) tabak a tabakové výrobky, 
e) liehoviny, destilty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, zákaz sa nevzťahuje na predaj liehovín a 
destilátov v rámci poskytovania služieb rýchleho občerstvenia a stravovania, 



f) jedy, omamné a psychotropné látky, 
g) lieky, 
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo, 
i) chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné živočíchy 
j) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb, zákaz sa nevzťahuje na propagačné predajné podujatia a 
zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov, 
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,  
l) nekvalitný tovar a tovar, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia alebo jeho pôvod. 
 
2) Na jarmoku je zakázané :  
a) predávať tovar mimo tovaru uvedeného v čl. II., bod 2, písm. a – k,  
b) prevádzkovať a zúčastňovať sa hazardných hier,  
c) realizovať predaj mimo predajných miest vyhradených pre jarmok,  
d) vchádzať na plochu jarmoku s vozidlom,  
e) vchádzať (zásobovať) motorovým vozidlom medzi predajné miesta v predajnom čase.  

 

Čl. IV. – Práva a povinnosti správcu 

Správca jarmoku je povinný a oprávnený :  
a) vytvoriť podmienky na dodržanie trhového poriadku a zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku, 
b) zreteľne označiť trhové miesto a trhový poriadok zverejniť na viditeľnom mieste,   
c) udržiavať čistotu a poriadok na ploche vyčlenenej pre jarmok,  
e) vykázať každého porušovateľa trhového poriadku, ktorý nerešpektuje pokyny správcu jarmoka,  
f) kontrolovať u predávajúceho:  
- povolenie mestského úradu  na predaj tovarov a poskytovanie služieb,  
- oprávnenie na podnikanie (s výnimkou predaja vlastných výrobkov),  
- doklad o nadobudnutí tovaru,  
- používanie elektronickej registračnej pokladnice,  
- udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja,  
- formu a spôsob predaja výrobkov a poskytovaných služieb,  
- autorizovanú inšpekčnú knihu,  
- zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter  
  predávaného tovaru alebo  poskytovaných služieb 

 

Cl. V. – Práva a povinnosti predávajúcich 

Predávajúci na jarmoku je povinný :  
a) dodržiavať trhový poriadok,  
b) dodržiavať čistotu a poriadok svojho predajného miesta a po skončení predaja ho zanechať čisté a upratané,  
c) dodržiavať pokyny správcu jarmoku,  
d) podrobiť sa kontrole vykonávanej kontrolnými orgánmi a správcom jarmoku predložením týchto dokladov :  
- povolenia mestského úradu na predaj tovarov a poskytovaných služieb,  
- oprávnenia na podnikanie,  
- o uhradení  miestnej dane  za užívanie verejného priestranstva,  
- o nadobudnutí tovaru,  
- autorizovanej inšpekčnej knihy,  
- preukazu totožnosti.  
e) bezdôvodne opustiť v stanovenom čase areál jarmoku,  
f) zaujať v stanovenom čase predajné miesto, inak bude toto miesto ponúknuté ďalšiemu záujemcovi ,  
g) označiť zreteľne svoje predajné miesto obchodným menom,  
h) používať elektronickú registračnú pokladnicu,  
i) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,  
j) vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby,  
k) spotrebiteľa riadne informovať o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady 
výrobkov a služieb, 
l) zabezpečiť pri poskytovaní služieb zdroj el. energie na pohon el. prevádzkového zariadenia na vlastné náklady,  
m) použiť pri poskytovaní služieb bezpečné prevádzkové zariadenia, 
n) dodržiavať osobnú hygienu a hygienu predaja, 
o) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti 
váženia, 
p) zaplatiť daň za užívanie verejného  priestranstva (predajného miesta), určený správcom jarmoku  

 

Cl. VI. - Práva  a povinnosti účastníka jarmoku 

1) Účastník jarmoku - spotrebiteľ je povinný :  
a) dodržiavať trhový poriadok,  
b) dodržiavať pokyny správcu jarmoku,  
c) uvedomiť si, že nákupom potvrdzuje cenu tovaru (dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy).  



 

2) Cena pri predaji (výmene) tovarov, vecí a poskytovaní služieb sa dojednáva dohodou medzi predávajúcim a 
kupujúcim, v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

 

Čl. VII. – Orgány dozoru a sankčný systém 

 
1) Dozor nad dodržiavaním trhového poriadku podľa zákona NR SR 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 v znení neskorších predpisov 
vykonáva : 
 
a) Slovenská obchodná inšpekcia,  
b) Poverení zamestnanci a organizátori Mestského úradu vo Fiľakove,  
c) Mestská polícia vo Fiľakove, 
d) Hlavný kontrolór mesta, 
e) Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 
f) Daňový úrad. 
 
2) Sankcie za nedodržanie podmienok predaja ukladá :  
a) Primátor mesta,  
b) Slovenská obchodná inšpekcia,  
c) Zamestnanci mestskej polície, 
d) Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 
e) Daňový úrad.  

3) Orgány dozoru (viď. bod 1), môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na jarmoku fyzickej osobe 
alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia predáva alebo poskytuje služby na jarmoku.  

4) Za porušenie ustanovení tohoto trhového poriadku sú kontrolné orgány oprávnené ukladať pokuty. 

5) Za priestupky menšieho rozsahu možno uložiť fyzickej osobe blokovú pokutu do výšky 33,00 eur. 

6) Fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku pri predaji podľa §24 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
noviel možno uložiť pokutu do výšky 331,00 eur. 

7) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe  oprávnenej na podnikanie možno uložiť pokutu do výšky 6638,00 eur 
v zmysle § 13 ods. 9 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle neskorších predpisov. 

8) V prípade porušenia trhového poriadku môže správca jarmoku vykázať narušiteľa z jarmoku.  

9) Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa osobitných predpisov nie sú 
týmto trhovým poriadkom dotknuté. 

  

Čl. VIII – Závere čné ustanovenia 

1) Na právne vzťahy medzi osobami, ktoré vznikli kúpou, predajom alebo výmenou tovarov a vecí na 
príležitostnom trhu, sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka.  

2) Mestský úrad vo Fiľakove (správca a organizátor  jarmoku) nezodpovedá za škody a straty vecí, ktoré vznikli 
účastníkom jarmoku ich neopatrnosťou.  

 
 
 
Vo Fiľakove dňa 25.06.2013                                                               
 
                                                                                                                                v.r. 
                                                                                                               JUDr. Jaromír Kaličiak  

                                 primátor mesta 
 

 


