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Zákaz 
  
 Problém znečisťovania životného prostredia obalmi z plastov nespočíva 
len v zlých plastoch, ale aj v nezodpovedných ľuďoch. 
  Je preto veľmi dôležité zamerať sa na to, ako každý z nás môže prispieť 
k zníženiu negatívnych vplyvov na životné prostredie. Odpad z obalov tvorí 
najväčší podiel komunálneho odpadu.  
 Vyzývame preto všetkých na obmedzenie používania obalov 
a drobných jednorazových výrobkov z plastov, a na návrat k tradičným 
a ekologickým obalom.  
 Používajme takzvané „bioplasty PLA“, ktoré sú kompostovateľné 
a teda rozložiteľné bez negatívneho dopadu na životné prostredie, na 
rozdiel od klasických plastov. Pristupujme svedomito k  ich separácii 
a využívajme odpadové nádoby na to určené.  

 
 



Základné ustanovenia, podmienky a povinnosti 
 
Názov akcie: 64. Spišský trh 
 

Termín konania: 18. - 21. júl 2019 
 

Usporiadateľ: Mesto Spišská Nová Ves 
 

Kontakty:  Mestský úrad 
  Štefánikovo námestie 1, 052 70  Spišská Nová Ves 
  053/4152 127 (spotrebný tovar, občerstvenia, služby)  
  e-mail: brigita.sopkova@mestosnv.sk 
  telefón: 053/4176 627 (zábavné zariadenia, atrakcie)  
  e-mail:  marcela.baluchova@mestosnv.sk 
 

Trhové miesta: Spišská Nová Ves - cesty, komunikácie a verejné priestranstva 
  (ďalej len „trhové miesto“) na uliciach: 
  Letná a Zimná ulica, Radničné námestie, Štefánikovo námestie, 
  Elektrárenská ulica, Školská ulica, ulica Ing. O. Kožucha 
 

Účastníci: Fyzické a právnické osoby, ktoré majú platné osvedčenie o živnostenskom 
  oprávnení, fyzické  a právnické   osoby podľa osobitných predpisov,   ktoré 
  splnia podmienky 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  (ďalej len „zákon č. 178/1998 Z. z.“)  a tohto 
  organizačného poriadku. 
  
 

 Podmienky  
 1.  Usporiadateľ a organizačný výbor si s prihliadnutím na kapacitné možnosti vyhradzujú právo 
výberu účastníkov trhu. 
 

 2. Na priestranstve, ktoré nie je trhovým miestom sa predaj a poskytovanie služieb počas 
Spišského trhu nepovoľuje. 
 

 3. Spišský trh je organizovaný formou  prihlášok. Na základe prihlášok budú prideľované trhové 
miesta  žiadateľom (účastníkom trhu), ktorí písomne alebo osobne požiadali o prihlášku (účasť) na 
Spišskom trhu v termíne do 15. mája 2019. Na každý trh sa podáva samostatná  žiadosť a prihláška 
(samostatná pre Spišský trh a samostatná pre Vianočný trh). 
 Trhové miesta, ktoré zostanú voľné po vybavení prihlášok, budú v prípade ďalšieho záujmu 
o účasť, žiadateľom k dispozícií jeden deň pred konaním trhu. 
 

 4. Predaj a poskytovanie služieb sa môže vykonávať z predajného zariadenia. Predajným 
zariadením sa rozumie predajný stánok, stôl, pult, pojazdná predajňa a pomocné zariadenie, ktorým 
sú stoly a stoličky, skladovacie a chladiace zariadenia, výčapné zariadenia,  zariadenia na prípravu 
jedál a nápojov, zariadenie súvisiace s poskytovaným služby (ďalej len „predajné zariadenie“). 
  

 5. Trhové miesta sa prideľujú v rozsahu uvedenom v časti miestne dane.  
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Lístok s poznámkou
Parkovanie počas Spišského trhu:Pre účastníkov a návštevníkov Spišského trhu a kultúrnych a spoločenských  podujatíorganizátori doporučujú využitie záchytných parkovísk pre parkovanie osobnými motorovými vozidlami pri OC Madaras, Tesco, Neo Zóna, Kaufland a býv.Hypernova.



 6. S prihliadnutím na všeobecné, technické, hygienické a prevádzkové podmienky trhového 
miesta, usporiadateľ nebude vydávať povolenia podľa písm. a) a b) a obmedzí vydávanie povolení 
podľa písm. c) a d) na: 
 a) poskytovanie pohostinských a reštauračných služieb, rýchleho občerstvenia a stravovania na 
Zimnej ulici, 
 b) umiestnenie atrakcií so živými zvieratami, respektíve vykonávanie činnosti so živými 
zvieratami, 
 c) účely hudobnej produkcie vydá povolenie až po vybavení prihlášok na predaj a poskytovanie 
služieb, a obmedzí  rozsah trhového miesta do 3 bm,, bez možnosti kombinácie s predajom tovaru, 
 d)  výstavu, propagáciu a prezentáciu  trhové miesto pridelí  po vybavení prihlášok  na   predaj, 
 poskytovanie služieb, prevádzkovanie  zábavných  zariadení  a  atrakcií  na    trhovom mieste  podľa 
zákona č. 178/1998 Z. z. 
 

 7. Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach sa môže vykonávať len na 
základe povolenia vydaného  usporiadateľom. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb 
na trhovom mieste sa vydá  osobe na základe prihlášky alebo žiadosti, ktorá preukáže splnenie 
podmienok a predloží doklady k vydaniu povolenia. 
 

  8. Splnenie podmienok sa preukazuje predložením: 
  a) kópie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, ak je žiadateľom osoba 
zapísaná v obchodnom registri;  alebo  osoba,    ktorá  podniká    na základe živnostenského 
oprávnenia; alebo osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa 
osobitných predpisov;  alebo  fyzická  osoba,  ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je 
zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.; žiadateľ na žiadosť obce predloží originál 
oprávnenia na podnikanie na nahliadnutie, 
  b) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho 
vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti,  ak je žiadateľom fyzická osoba predávajúca 
rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti; zároveň  
preukáže, že je vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo 
chovateľskú činnosť alebo je nájomcom takého pozemku alebo má obdobný právny vzťah k takému 
pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti 
na tomto pozemku, 
  c) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho 
rozmnoženinou, ak ide o žiadateľa podľa § 10 písm. d) zákona č. 178/1998 Z. z., 
  d) dokladu  preukazujúceho 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 (napr. pri predaji potravinárskeho tovaru a poskytovaní pohostinských a reštauračných 
služieb - posudok regionálneho (okresného)  hygienika z miesta trvalého  bydliska na  stánkový  
predaj  s   uvedením sortimentu predávaného tovaru a poskytovaných služieb), 
  e) fotokópie strany označenej ako „ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU“ z knihy elektronickej 
registračnej pokladnice žiadateľa vrátane strany „IDENTIFIKAČNÝĆH ÚDAJOV“, na ktorej je 
zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo fotokópie 
potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice alebo 
čestného vyhlásenia žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu,  že nie je povinný na 
predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu 
registračnú pokladnicu. 
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 9. Splnenie podmienok podľa ods. 8 sa vzťahuje aj na zahraničnú osobu, ktorá je povinná 
predložiť aj preklad oprávnenia na podnikanie v slovenskom jazyku, v prípade osobitných predpisov 
doklad dotknutého úradu v Slovenskej republike. 
 

 10. Počas Spišského trhu platí v plnom rozsahu zákaz predaja niektorých výrobkov podľa § 6 
zákona č. 178/1998 Z. z. 
 

 11.  Vydanie povolenia na prevádzkovanie zábavných zariadení, atrakcií a lunaparkov počas 
Spišského trhu je podmienené predložením súhlasu (vstupu) do mesta kultúrno-propagačnej komisie.  
  

 12. Usporiadateľ trhu ubytovanie pre účastníkov nezabezpečuje. Účastníci si ubytovanie môžu 
zabezpečiť prostredníctvom cestovných kancelárií, agentúr a ubytovacích zariadení. 
 

 13. V priestore trhu je zakázané umiestňovať akýkoľvek druh reklamy (reklamného zariadenia) 
vrátane roznášania a umiestňovania papierových letákov akýmkoľvek spôsobom. 
  

 14.  Usporiadateľ zabezpečí pre prevádzkovateľov stánkov s občerstvením možnosť odberu 
pitnej vody z kontrolovaného zdroja pitnej vody (voľne prístupné a označené výtokové stojany).   
 Individuálne priame napojenie stánku (predajného zriadenia) na vodovodnú sieť si účastník 
zabezpečí  na vlastné náklady. 
 

 15. V prípade svojvoľného umiestnenia predajného zariadenia  usporiadateľ toto odstráni na 
náklady majiteľa tohto zariadenia, respektíve predávajúceho (inej osoby), ktorá koná alebo konala v 
mene účastníka trhu. 
 

 16. Poriadkovú službu budú zabezpečovať nepretržite príslušníci Policajného zboru SR  a 
Mestská polícia. Vlastné stráženie stánkov a tovaru v nich počas predaja, vo večerných a nočných 
hodinách si zabezpečuje každý účastník individuálne na vlastné náklady. 
  
 Povinnosti 
 1. Predajné stánky (zariadenia) si účastníci zabezpečujú sami, na vlastné náklady. 
  

 2. Predajné stánky musia byť esteticky upravené a na viditeľnom mieste označené: 
  - obchodným menom majiteľa, firmy, organizácie, 
  - "označením", ktoré účastník prevezme  pri vybavení povolenia, 
  - menom a priezviskom zodpovedného vedúceho stánku, 
  - tovar musí byť označený cenovkami. 
 

 3. Pri predaji sú účastníci povinní dodržiavať všeobecne platné predpisy v Slovenskej republike. 
 

 4. Predajné zariadenia sa môžu v priestore trhu  umiestniť len podľa pokynov usporiadateľa a 
údajov uvedených vo vydanom povolení a rozhodnutí. Účastník  trhu   nie   je  oprávnený  disponovať  
s  prideleným predajným miestom, toto  môže využiť výlučne na umiestnenie svojho predajného  
zariadenia, nemôže  ho prenajať,  ani  predať ďalšej osobe. 
 

 5. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným, 
technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov. 
 

 6. Predajné a pomocné zariadenia musia vyhovovať platným STN a požiadavkám podľa 
osobitných predpisov s prihliadnutím na sortiment predávaných výrobkov a poskytované služby.  
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 7. Každý účastník trhu vykonávajúci predaj potravinárskeho tovaru je povinný rešpektovať    
platné    legislatívne    predpisy,   pokyny   orgánov   štátneho   dozoru,   osôb vykonávajúcich úradnú 
kontrolu na základe poverenia orgánom úradnej kontroly, a pokyny osôb poverených usporiadateľom. 
  

 8. Umiestňovanie stojanov  pred predajnými zariadeniami je zakázané. 
 

  9.  Umiestnenie stánkov musí  byť zabezpečené  vo   štvrtok 18. júla 2019 do 11.00 hod., alebo  v 
piatok 19. júla  2019 do 7.00 hod.   Likvidácia   stánkov   a  pomocného   zariadenia   z   priestoru  trhu  
musí   byť  zabezpečená  najneskôr   v   nedeľu  21. júla 2019 do 17.00 hod. S likvidáciou sa môže 
začať po ukončení  Spišského trhu, t. j. 21. júla 2019 po 14.00 hod. 
 

 10. Za čistotu užívaného verejného priestranstva a okolia predajného zariadenia zodpovedá jeho 
majiteľ, prípadne fyzická osoba, ktorá konala alebo mala konať v mene majiteľa.  
  

 11. Po ukončení predajného (prevádzkového) času odpad určený na vývoz je každý účastník trhu 
povinný  pozbierať, umiestniť v odpadových nádobách (podľa druhu odpadu), respektíve nechať 
zabalený vo vreci alebo v inom vhodnom obale (kartón a pod.). Porušenie tohto ustanovenia bude 
sankcionované. 
 

 12. Stánky na predaj potravín a poskytovanie občerstvenia a ich vybavenie musia byť udržiavané  
v čistote   počas   celého   prevádzkového   času,     vybavenie   stánkov     musí  zodpovedať  
rozsahu  poskytovaných  služieb,  vybavenie  stánkov nesmie   byť  poškodené alebo opotrebované. 
Táto povinnosť sa vzťahuje aj na umiestnené predajné stoly a iné zariadenia. 
  

 13. Potravinárske výrobky, jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu musia byť podávané 
v jednorazových nenávratných obaloch (vrátane príborov) vyrobených z biodegradovateľných 
kompostovateľných plastov (PLA). 
 

  14. Účastník, ktorý poskytuje občerstvenie, alebo osoba, ktorá koná v jeho mene, je povinný 
denne po skončení prevádzkového času zložiť pomocné zariadenia - stoly a stoličky - podľa pokynov 
usporiadateľa tak, aby bolo umožnené zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev. Porušenie tohto 
ustanovenia bude sankcionované. 
 

 15. Predajné zariadenia  musia byť umiestnené tak, aby nedošlo k znečisteniu a poškodeniu 
dlažby. Umiestňovanie stolov a stoličiek za predajným zariadením je zakázané, tieto môžu byť 
umiestnené výlučne pred predajným zariadením. Priestor za predajným zariadením môže byť využitý 
len na účely súvisiace s vykonávanou činnosťou (umiestnenie  chladiaceho zariadenie, prípravu jedál, 
skladovanie tovaru a manipulácia s ním, umiestnenie motorového vozidla).  
 

 16. Odpadové nádoby neslúžia na likvidáciu použitých olejov.  Ich likvidáciu zabezpečuje 
účastník sám, na vlastné náklady. Skladovanie a vylievanie použitých olejov v odpadových nádobách 
a na verejnom priestranstve je zakázané! 
 

 17.  Účastník  trhu  je  povinný  zabezpečiť a predajné  a  pomocné  zariadenie tak,  aby nedošlo  
k ohrozeniu  zdravia  a  úrazom  iných  účastníkov  a návštevníkov trhu,  škodám na majetku,  a aby 
nedošlo k znečisteniu a poškodeniu dlažby, parkoviska, zelene a ich súčastí.  
 

 18. Účastník trhu je  povinný  napájacie prívodné káble (elektrická energia, voda) k predajnému 
zariadeniu vhodným spôsobom chrániť,  denne po skončení predaja zbaliť respektíve umiestniť tak, 
aby nespôsobili poškodenie vlastných a cudzích predajných zariadení, úrazy,  neohrozovali  pohyb   
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osôb,  a aby  umožnili bezproblémový pohyb technických motorových vozidiel (napr. čistiacej 
techniky, havarijnej služby, zdravotnej pomoci a pod.).  Za prípadné zavinené  úrazy a ich následky 
a spôsobené škody v plnom rozsahu zodpovedá majiteľ stánku (zariadenia) alebo osoba, ktorá 
konala v jeho mene. Spôsobené následky a škody je povinný odstrániť na vlastné náklady. 
 

 19. Zásobovanie stánkov môžu vykonávať motorové vozidlá označené osobitným povolením pre 
"vstup" počas jednotlivých dní takto: 
  -  v štvrtok           do 12.00 hod.  a večer od 20.00 hod., 
  -  v piatok a sobotu ráno do 08.00 hod. a večer od 20.00 hod., 
  -  v nedeľu ráno do 08.00  hod. a po ukončení trhu od 14.00 hod. 
 Povolenie na vstup prevezme účastník trhu pri vydaní povolenia (pri jednom povolení jeden 
vstup). Mimo tohto času do priestoru trhu budú mať vjazd povolený len zásobovacie vozidlá 
označené povolením "ST-Z". 
 Povolenie „ST-Z“ sa vydá vozidlám, ktoré budú slúžiť na technické zabezpečenie trhu a 
zásobovanie stálej  obchodnej siete,  majiteľom  (užívateľom, prevádzkovateľom) objektov a 
prevádzkarní umiestnených v priestore trhu (centre mesta) a účastníkom, u ktorých predmet činnosti 
bude vyžadovať zásobovanie aj v priebehu  predajného času. 
 

 19. Účastník v priestore trhu môže  motorové vozidlo umiestniť výlučne za stánkom v prípadoch, 
keď to technické podmienky umožnia. Umiestnenie na inom priestranstve (chodník, kocková dlažba a 
pod.) je zakázané.  Na tento účel  budú vydávané   označenia "ST-P".  Za umiestnenie motorového 
vozidla za stánkom sa vyrubuje miestna daň podľa sadzobníka  "miestne dane a poplatky" s 
prihliadnutím na dĺžku auta (dĺžka auta nesmie presahovať dĺžku stánku v bm). 
 
 

Zabezpečenie elektrickej energie 
 
 1. Usporiadateľ s prihliadnutím na jestvujúce kapacitné možnosti môže prostredníctvom 
Spoločnosti s r. o. Brantner Nova, Sadová 13, Spišská Nová Ves zabezpečiť  pripojenie - zriadenie 
prípojky odberu elektrickej   energie,  po  zaplatení   poplatku (pozri časť miestne dane a poplatky),   
na    Letnej  ulici ,    na  Zimnej   ulici od  objektu  č. 33  po č. 40   (číslo miesta 1070 až 1010,  ďalšie  
čísla  podľa kapacitných možností) a  na Štefánikovom námestí  len pre stánky s občerstvením, 
s prihliadnutím na kapacitné možnosti.  V ostatných  častiach  si  účastník zabezpečuje odber 
elektrickej energie individuálne z iných zdrojov, na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť. 
 

 2.   Zriadenie  odberov  elektrickej  energie   bude   zabezpečované    podľa   STN  33 2000-7-
711 v sústave TN-S, platnej od 1. 2. 2006.  
 

 3. Všetky napájacie  obvody budú chránené prúdovými chráničmi.  
 

 4. Upozorňujeme   účastníkov,   že  napájacie   prívodné   káble   musia byť opatrené príslušnými 
zástrčkami, t. j. pre 230 V trojvodičovými a pre 400/230 V päťvodičovými  s dimenziou  
zodpovedajúcou odberanému výkonu. 
 

 5. V prípade použitia nesprávnych prívodných káblov usporiadateľ a dodávateľ nezodpovedá za 
nedostatky v dodávke elektrickej energie. 
 

 6. V prípade, ak účastník  zo zriadeného odberu poskytne napojenie – zriadenie odberu ďalšiemu 
účastníkov, bude mu odber elektrickej energie odpojený bez nároku na vrátenie poplatku. 
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 7. Zriadenie odberu elektrickej energie budú zabezpečovať pracovníci Spol. s r. o. Brantner 
Nova, Sadová 13, Spišská Nová Ves, po predložení dokladu o zaplatení poplatku. 
 
 

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas 
 
 1. Otvorenie Spišského trhu sa uskutoční 19. júla 2019 vo večerných hodinách. 
 

 2. Trhové dni,  predajný a prevádzkový čas  pre stánky spotrebného a potravinárskeho tovaru sa  
stanovuje takto: štvrtok - 18. júla 2019 od  12.00 hod. do 20.00 hod. 
  piatok - 19. júla 2019 od  08.00 hod. do 20.00 hod. 
  sobota - 20. júla 2019 od  08.00 hod. do 20.00 hod. 
  nedeľa - 21. júla 2019 od  08.00 hod. do 14.00 hod. 
 

 3. Prevádzkový čas zariadení, ktoré budú poskytovať pohostinské, reštauračné služby, rýchle 
občerstvenie a stravovanie sa stanovuje  vo vyššie uvedenom rozsahu so zatváracou hodinou 
v štvrtok až sobotu o 01.00 hod., zábavných zariadení, atrakcií a lunaparkov o 01.00 hod. (po 22.00 
hod. bez hudobnej produkcie, s výnimkou podujatí na tribúnach mesta); v nedeľu o 14.00 hod. 
 

 4. Stála obchodná sieť - usporiadateľ odporúča majiteľom prevádzkarní, aby čas predaja v 
predajniach prispôsobili vyššie uvedenému času predaja.  
 V zariadeniach poskytujúcich pohostinské a reštauračné služby  platí prevádzkový čas podľa 
platných  rozhodnutí vydaných mestom Spišská  Nová Ves. Zmeny prevádzkového času  počas 
konania trhu respektíve predĺženie zatváracích hodín v týchto prevádzkach sa nepovoľuje. 
 
 

Uzávierka ciest a miestnych komunikácií 
 
 Doba uzávierky  sa predpokladá na Letnej ulici od 17. júla 2019 - 6.00 hod. do 21. júla 2019 
(vrátane) - 20.00 hod.; na Štefánikovom námestí, ulici Zimnej, Elektrárenskej, Školskej a ulici Ing. O. 
Kožucha od 18. júla 2019 - 4.00 hod. do 21. júla 2019 (vrátane) - 20.00 hod. 
 Účastníci cestnej premávky počas uzávierky ciest a miestnych komunikácií sa budú riadiť 
aktuálnym dopravným značením. Toto dopravné značenie platí i pre majiteľov a prevádzkovateľov 
motorových vozidiel s označením "TAXI", ktorým nebudú vydávané označenia "ST-Z" a "ST-V". Za 
účelom poskytovania služieb bude im na odstavenie motorových vozidiel vyhradený priestor 
uzavretých štátnych ciest a miestnych komunikácií na Starej ceste a priestor za reštauračným 
zariadením v časti uzavretej štátnej cesty  na Školskej ulici, respektíve iný náhradný priestor. 
 
 

Prihláška a vydávanie povolení 
 
 1. Tlačivo prihlášky (platí pre jeden subjekt – fyzickú alebo právnickú osobu)  s organizačným 
poriadkom usporiadateľ  zasiela na základe písomnej alebo osobnej žiadosti do 15. mája 2019, 
uzávierka je 29. mája 2019.  
 

 2. Usporiadateľ akceptuje výlučne originál  prihlášky, v ktorej sú uvedené čitateľne  všetky   údaje 
potrebné k vydaniu povolenia, a ku ktorej budú doložené doklady preukazujúce splnenie podmienok 
podľa platnej legislatívy.  
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 3. Povolenia na  predaj (účasť)  pre fyzické a právnické osoby usporiadateľ  vydáva na Mestskom  
úrade v Spišskej Novej Vsi, na Štefánikovom námestí 1. Podanie prihlášky a zaplatenie miestnej 
dane a poplatku nenahrádza povolenie potrebné na predaj. Povolenia budú  vydávané  v  pracovných 
dňoch  od 8.  do 12.  júla  2019 (vrátane) a pred  konaním  trhu  od 17. júla 2019. Účastník pri 
prevzatí povolenia preukáže svoju totožnosť a k nahliadnutiu predloží doklad o zaplatení miestnej 
dane. 
 

 4. Žiadateľom na umiestnenie zábavných atrakcií, lunaparkov, videohier, strelníc a pod. 
usporiadateľ nezasiela prihlášky.  O povolení vstupu do mesta pre zábavné atrakcie a ich umiestnení  
rozhoduje kultúrno-propagačná  komisia na základe podaných žiadosti. K vydaniu povolenia  žiadateľ 
predloží okrem dokladov preukazujúcich splnenie podmienok pre vydanie povolenia aj technický   
preukaz   s   presným  popisom atrakcie -  zariadenia  a s potvrdením o spôsobilosti prevádzkovania 
technického zariadenia (vrátane plochy záberu priestranstva pri postavení zariadenia). Povolenia sa 
vydávajú pred začatím prevádzkovania, v dňoch 10. až 11. júla 2019.  
 

 5. Umiestnenie a účinkovanie zábavných atrakcií na verejných priestranstvách pred konaním 
Spišského trhu sa povoľuje len v prípade vyhovujúcich technických a prevádzkových podmienok, od 
7. júla 2019. Povolenie na účinkovanie sa vydáva 6. júla 2019.  
 
 

Miestne dane a poplatky 
 
 Predmet dane, základ dane, osobitné spôsoby užívania 
 1. Fyzické a  právnické  osoby (ďalej len účastník) platia usporiadateľovi miestnej  dane za 
užívanie verejného priestranstva a miestny poplatok  za komunálne odpady a drobné  stavebné   
odpady   podľa    Všeobecne  záväzného  nariadenia  mesta  Spišská  Nová  Ves č. 2/2016 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej 
len „VZN“), ktoré je dostupné na oficiálnej webovej stránke mesta.        
       

 2. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva pre konanie Spišského trhu je osobitné 
užívanie verejného priestranstva. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie: 
  a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na predaj alebo poskytovanie služieb (spotrebný 
a potravinársky tovar, doplnkové služby, hudobná produkcia, pohostinská a reštauračná činnosť), 
  b) umiestnenie zariadenia na výstavu, propagáciu, prezentáciu, 
  c) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, 
  d)  umiestnenie motorového vozidla za zariadením. 
 

 3. Základom  dane  za  užívanie trhového miesta je výmera užívaného trhového miesta v m2, 
definíciu trhových miest, výpočet a kritéria vyrubenia miestnej dane určujú ustanovia VZN. 
 
Sadzba dane  
 Správca dane určuje sadzbu dane za užívanie trhového miesta v eurách za každý aj začatý m2  
(s prihliadnutím na bm) osobitne užívaného trhového miesta a každý aj začatý deň. Podľa  § 8h  ods. 
2  VZN   správca dane  zníži  daň  za užívanie verejného priestranstva  počas konania  Spišského  
trhu   uvedenú  v  §  8d ods. 1, 2, 3 písm. a) a b)  a 6 VZN  o  eurocenty  nadol  tak,  aby  suma  
vyrubenej   dane  zodpovedala  sume  v celých eurách. Sadzobník miestnej dane v bm  za konanie 
trhu po znížení dotknutých ustanovení je nasledovný: 
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 1. Zariadenia so spotrebným a potravinárskym tovarom 
  a) do 5 bm 

rozsah v bm:                        daň za 4 dni   
   1 85,00 €  
   2 104,00 € 
   3 126,00 €  
   4 148,00 €  
   5 170,00 €  
 

  b) za 1 bm presahujúci dĺžku 5 bm  
rozsah v bm:                         daň za 4 dni  

   1 82,00 €  
 

  c)  od 6 bm do 10 bm 
rozsah v bm:                         daň za 4 dni  

   6 252,00 €    
   7 334,00 €    
   8 416,00 € 
   9 498,00 €  
   10 580,00 €  
 

 ! Príklad umiestnenia 2 stánkov oddelene:  
 Každý na inom mieste v dĺžke troch bežných metrov, spolu 6 bežných metrov. Pre každý stánok v tomto 
prípade musí byť vydané  samostatné povolenie. 
 1. Za prvý stánok v dĺžke 3 bm  je miestna daň podľa sadzby ods.  1 písm. a) vo výške:  126,00 €, 
 2. Za druhý stánok v dĺžke 3 bm  sa účtuje miestna daň podľa sadzby ods. 1 písm. a) a b)  takto: 
 - do 5 bm vzhľadom na stánok č. 1 chýbajú 2 bm, 
    čo predstavuje podľa ods. 1 písm. a) miestnu daň vo výške 104,00 €, 
 - tretí bm presahuje pri sčítaní plochy oboch stánkov dĺžku 5 bm, 
  a preto je účtovaný podľa ods.1 písm .b) vo výške 82,00 €, 
 - výška miestnej dane za druhý stánok spolu 186,00 €.  
 
 2. Zariadenia poskytujúce doplnkové služby 
  a) do 5 bm 

rozsah v bm:                         daň za 4 dni   
   1 95,00 €  
   2 114,00 € 
   3 136,00 €  
   4 158,00 €  
   5 180,00 €  
 
  b) za 1 bm presahujúci dĺžku 5 bm  

rozsah v bm:                         daň za 4 dni  
   1 92,00 €  
 
  3.  Zariadenia poskytujúce pohostinskú a reštauračnú činnosť 
  a) do 10 bm 

rozsah v bm:                         daň za 4 dni  
   3 276,00 €    
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   4 296,00 €   
   5 316,00 €   
   6 336,00 €   
   7 - 8 355,00 €  
   9 - 10 376,00 €  
    

  b) nad 10 bm 
rozsah v bm:                         daň za 4 dni 

     20 664,00 €  
    30 948,00 €  
    40  1 232,00 €  
    50 1 520,00 € 
 51 a viac (1 m2/1 deň/0,82 €) sadzba sa prepočíta podľa m2  
 

  c) letné terasy počas konania trhu  –  sadzba dane sa určuje vo výške 50 % podľa 
sadzobníka ods. 3 písm. a) a b). 
 
 4.  Zariadenia určené na výstavu, propagáciu, prezentáciu v m2 

   m2(1 m2/1deň/4,75 €)              daň za 4 dni 
   1 19,00 €  
    
 5.  Zábavné zariadenia, lunaparky, atrakcie 
  a) lunaparky, atrakcie – počas trhu 

   m2(1 m2/1deň/1,70 €)              daň za 4 dni 
   1 6,80 €  
 

  b) 1 ks maringotka (nákladné auto bez prívesu) 

   m2(1 m2/1deň/1,70 €)              daň za 4 dni 
   1 6,80 €  
 

  c) ostatné obslužné zariadenia 

   m2(1 m2/1deň/2,00 €)              daň za 4 dni 
   1 8,00 €  
 

  d) lunaparky, atrakcie – pred konaním trhu *) sadzba sa prepočíta podľa aktuálneho počtu dní 

   m2(1 m2/1deň/0,50 €)              daň za 4 dni 
   1 2,00 €*   
  

  e) zábavné hry, videohry a pod. 
   do m2              daň za 4 dni 
   10 140,00 €  
   20 162,40 €  
   30 184,80 €  
 
 6.  Umiestnenie motorového vozidla za stánkom – sadzba za 1 vozidlo 
   rozsah v bm - do               daň za 4 dni 
   4 11,00 €  
   7 15,00 €  
   9 19,00 €  
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Poplatky 
Komunálny odpad 
 Správca dane  podľa § 11 ods. 2 písm. a)  VZN   pri množstvovom zbere určil sadzbu poplatku 
0,0141 € za jeden liter komunálnych odpadov.  
 Do odpadu nepatria použité oleje,  objem zbernej nádoby predstavuje 1220 l pre: 
 

  zariadenie poplatok za 1 zbernú nádobu 
 a) slúžiace na poskytovanie pohostinskej a reštauračnej činnosti 17,20 € 
 b) cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 17,20 € 
 
Pripojenie - zriadenie prípojky odberu elektrickej energie 
 Elektrická energia pre osvetlenie stánkov a napájanie elektrických spotrebičov v stánkoch  bude 
dodaná podľa platných noriem, požiadaviek účastníkov a kapacitných možností, na základe 
vopred zaplateného poplatku, podľa počtu elektrických spotrebičov a ich elektrického výkonu. 
 
 1. Sadzobník poplatkov zriadenia prípojky odberu elektrickej energie 
  elektrický spotrebič a ich elektrický výkon poplatok 
  I.  Osvetlenie 
  a)  osvetlenie do 200 W, 230 V                              15,00 €   
 

  II.  Elektrické spotrebiče bez osvetlenia 
  a)  el. spotrebič do 1000 W, 400/230 V 37,00 €  
  b)  el. spotrebič 1001-2500 W, 400/230 V 53,00 €  
  c)  el. spotrebič 2501-5000 W, 400/230 V 86,00 €  
  d)  el. spotrebič 5001-7500 W, 400/230 V 117,00 €  
  e)  el. spotrebič 7501-10000 W, 400/230 V 153,00 €  
 Pri viacerých spotrebičoch v jednom stánku sa ich elektrický výkon spočíta a na základe súčtu 
výkonov sa zaradí do príslušnej výkonovej hladiny uvedenej v sadzobníku poplatkov. 
 

  III.  Elektrické spotrebiče + osvetlenie  
  a)  el. spotrebič do 1000 W, 400/230 V + osvetlenie 44,00 €  
  b)  el. spotrebič 1001-2500 W, 400/230 V + osvetlenie 59,00 €  
  c)  el. spotrebič 2501-5000 W, 400/230 V + osvetlenie 91,00 €  
  d)  el. spotrebič 5001-7500 W, 400/230 V + osvetlenie          122,00 € 
  e)  el. spotrebič 7501-10000 W, 400/230 V + osvetlenie 165,00 € 
 Maximálny počet svetelných zdrojov v jednom stánku - 4 ks 
 Pri viacerých spotrebičoch  v jednom stánku (okrem osvetlenia) sa ich elektrický výkon spočíta a 
na základe súčtu výkonov sa zaradí do príslušnej výkonovej hladiny uvedenej v sadzobníku 
poplatkov. Výkony v bode II. a III. tvoria súčet výkonov jednotlivých spotrebičov v jednom stánku.  
Súčet výkonov elektrických spotrebičov nesmie presiahnuť 10 000 W. 
 
 

Záverečné ustanovenia 
 
 1. Mesto Spišská Nová Ves môže zrušiť povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 
trhovom mieste, ak predávajúci opakovane alebo hrubo porušuje povinnosti podľa zákona č. 
178/1998 Z. z., osobitných predpisov alebo tohto organizačného poriadku. 
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 2. Pokuty za nedodržanie podmienok sú orgány dozoru oprávnené uložiť v súlade 
s ustanoveniami zákona č. 178/1998 Z. z. Tým nie sú dotknuté oprávnenia dozorných, inšpekčných 
a iných orgánov a ukladanie pokút podľa osobitných predpisov. 
 

 3. Na právne pomery neupravené týmto organizačným poriadkom sa vzťahujú platné právne 
normy. 
 

 4. Usporiadateľ a organizačný výbor Spišského trhu si vyhradzujú právo počas prípravy a v 
priebehu trhu zmeniť respektíve doplniť podmienky, ak si to vyžiada všeobecný záujem. 
 
  
 

Telefónny zoznam 
 
Mestský úrad  Telefónne stanice pre tiesňové volanie 
- kontaktné telefónne číslo 4152 127 
  Hasičská 
- sekretariát primátora  4176 610 záchranná služba   150, 112 
- sekretariát prednostu 4152 316   
- finančné oddelenie 4152 224 Záchranná 
- referát kultúry 4176 627 zdravotnícka služba 155, 112 
- odd. výstavby a dopravy 4152 333  
 4152 331 Polícia 158, 112 
- odd. komunálneho servisu  4152 229   
  Mestská polícia 159 
Spiš-View-Trading, s. r. o. 44 247 48 
 (SVT)  Pohotovostné a poruchové služby 
 
Polícia  Nemocnica Svet zdravia    
Okr. riaditeľstvo PZ SR 44 233 33 Spišská Nová Ves 41 991 11 
  44 233 34  Urgentný príjem      41 991 10 
Obv. oddelenie PZ SR 0961 743 755   
Mestská polícia 44 220 32, 44 220 30 Elektrina 
Železničná polícia 0918 684 383 - zákaznícka linka   0850 123 333 
  - poruchová linka 0800 123 332 
Obvodný úrad - odbor    
živnostenského podnikania 4176 374 Plyn 
  - poruchová linka   0850 111 727 
Regionálny úrad   - zákaznícka linka 0850 111 363 
verejného zdravotníctva 0903 639 070 - hlásenie porúch SNV, LE, GL  
   055 62 253 83, 055 62 276 47 
Daňový úrad    055 62 219 15, 055 64 921 63 
- administratíva 4156 102  
- riaditeľ 4156 101 Voda - Call centrum 0850 111 800 
  - SNV, Duklianska 40 44 617 35 
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Organizačný výbor  Príloha –OV a komisie 
 

 predseda: PhDr. Ján Volný, PhD., podpredseda: Ing. Jozef Gonda, 
 

 členovia:  Ing. Pavol Košalko,  JUDr. Peter Oltznauer, 
  Brigita Sopková,  Ing. Vladimír Čech, 
  plk. JUDr. Jaroslav Dulík,       Ing. Emil Labaj, 
  JUDr. Michal Komara, PhD., Ing. arch. Mária  Kleinová.  
 MVDr. Anton Ferenčák,    
    

Komisie 
 a) Organizačno-finančná   
 predseda:  Ing. Pavol Košalko,  Monika Čmeľová, 
  Brigita Sopková,   Pavol Neuvirth, 
  Ľuboslava Svetkovská, Michal Hric.    
      Na základe výberu zabezpečí účasť, spracovanie situačného plánu, rozmiestnenia stánkov, 
vydávanie povolení, povolení na zásobovanie a  umiestnenie motorových vozidiel. Spracuje rozpočet 
trhu, zabezpečí inkaso miestnych daní a poplatkov. 
 
 b) Dopravno-technická  
 predseda: Ing. Vladimír Čech,  Ing. Ľubomír Pastiran,  
  Ing. Peter Susa,  Tomáš Hamráček,     
  kpt. Mgr. Karol Kučera,     Ing. Ivan  Jacko, 
  Ing. Ivan Starinský, Ing. Slavomír Krieger, 
  Jozef Pavľák   Ing. Tomáš Bobko, 
  Ing. Pavol Sedlák,  Mgr. Tomáš Cehlár.  
  Mgr. Ján Majerník,   
     Zabezpečí doriešenie dopravnej situácie vrátane parkovania, rieši otázky  dopravného 
charakteru, rozmiestnenia zábran a pod. Zabezpečí  rozhodnutia o uzávierke ciest a miestnych 
komunikácií vrátane zmlúv o ich užívaní, výber miestnych daní za parkovanie mimo priestoru trhu. 
  Zodpovedá za montáž a demontáž elektrickej inštalácie, čistenie mesta a odvoz  odpadu, 
prevádzku sociálnych zariadení, realizáciu uzávierky ciest a miestnych komunikácií, výzdobu mesta. 
 
 c) Kultúrno-propagačná  
 predseda: Ing. Emil Labaj,  Magdaléna Kráľová, 
  Ing. Andrea Jančíková,  Valter Retter. 
  Ing. Marcela Baluchová, Ing. Ľubomír Pastiran. 
 Zabezpečí  kultúrnu časť  Spišského trhu,   propagačný  materiál  a propagáciu trhu  
Na základe výberu zabezpečí účastníkov  trhu, ktorí prevádzkujú zábavné zariadenia  a atrakcie, 
zodpovedá za ich rozmiestnenie a vydá im povolenie vstupu do mesta. 
 
 d) Poriadková 
 predseda: pplk. Mgr. Milan Bukšár, kpt. JUDr. Maroš Leško, 
  JUDr. Michal Komara, PhD., Andrej Boroň. 
 Zabezpečuje poriadok a bezpečnosť trhu. 
 
 e) Hygienická  
 predseda: MVDr. Anton Ferenčák, Anna Sábová. 
 Vyjadruje sa k  umiestneniu  stánkov  s potravinárskym  tovarom,  pohostinských a reštauračných 
služieb, s občerstvením a stravovaním, zabezpečuje kontrolu dodržiavania hygienických predpisov. 




