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MESTO KROMPACHY 

vydáva 

Organizačný poriadok IX. ročníka Trhu kvetov a zelene pre rok 2023  
(ďalej len „organizačný poriadok“),  

 

Čl. I    

TERMÍN A MIESTO KONANIA  

(1) Trh kvetov a zelene (ďalej len „trh“) sa uskutoční v Krompachoch na  Lorencovej ulici na parkovisku pri VÚB 

banke a na Mestskom trhovisku na Lorencovej ulici v sobotu dňa 29. apríla 2023. 

(2) Usporiadateľom a správcom trhu je Mesto Krompachy. 

Čl. II 

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE 

(1) Prípravu a priebeh po stránke organizačnej a technicko-materiálnej zabezpečuje organizačný výbor.  

Plnenie úloh zabezpečuje prostredníctvom príslušných komisií.  

Organizačný výbor 

 Predseda -  Anna Nemčíková 

Členovia -  predsedovia komisií 

Komisia organizačná   

Predseda - Ing. Ján Ivančo 

Členovia - PhDr. Imrich Papcun 

Komisia dopravná a technická 

Predseda -  Ing. Štefan Ondáš 

Členovia -  Ing. Mária Haľková, Mgr. Stanislav    

Kurta, Ivo Hinďoš, Ing. Lenka Brutovská 

Komisia pre výber poplatkov 

Predseda - Ing. Eva Stehliková 

Členovia - Božena Brutvanová, Ing. Silvia Klingová 

Silvia Karolčíková 

Komisia propagačná   

Predseda - Ing. Ján Znanec 

Členovia - Mgr. Mária Šimoňáková 

Komisia poriadková   

Predseda - Mgr. Jozef Kuna 

Členovia - JUDr. Ingrid Chudíková, hliadka MsP 

(2) Komisie plnia úlohy podľa pokynov organizačného výboru pričom ich úlohy sú nasledovné: 

a) Komisia dopravná a technická – určuje a zabezpečuje rozmiestnenie jednotlivých predajných stánkov 

a sleduje dodržiavanie ich rozmiestnenia účastníkmi trhu, zabezpečuje úlohy pri čistení areálu trhu, 

zabezpečuje doplnkové vybavenia k predaju /zdroj tečúcej pitnej vody/, odvoz TKO, vybavenie areálu trhov 

odpadovými nádobami a ďalších technických podmienok trhu, zabezpečenie hygienických zariadení, 

zabezpečenie a doriešenie dopravnej situácie počas priebehu trhu a zabezpečenie úloh súvisiacich s tech.-

dopravnou činnosťou počas trhu, zabezpečuje dozor nad dodržiavaním podmienok protipožiarnej ochrany.  

b) Komisia organizačná - zodpovedá za prípravu trhov, vydáva povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie 

služieb na trhovom mieste v zmysle § 3 ods. 3 zák. č. 178/1998 Z.z., zabezpečuje zoznam prevádzkovateľov 

predajných stánkov, zabezpečuje príslušné zákonné náležitosti voči úradu verejného zdravotníctva, 

finančnému riaditeľstvu SR, regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. 

c) Komisia pre výber poplatkov  - zabezpečuje úlohy pri určovaní a výbere daní a poplatkov, sleduje ich úhradu 

a spracúva záverečné vyhodnotenie trhu.  

d) Komisia propagačná - zodpovedá za propagáciu trhu, zabezpečenie a prípravu sprievodných akcií trhu 

po organizačnej stránke.            

e) Komisia poriadková - zodpovedá za dodržiavanie tohto organizačného poriadku,  príslušných všeobecne 

záväzných nariadení mesta, všeobecne záväzných právnych predpisov, dodržiavanie verejného poriadku.  

Čl. III 

SPÔSOB ORGANIZÁCIE TRHU 

(1) Príprava a priebeh trhu sa riadi týmto organizačným poriadkom, schváleným primátorom mesta.  

(2) Na základe doručenej žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste (spolu 

s požadovanými prílohami) bude organizátorom určená daň za užívanie verejného priestranstva a súvisiace 

poplatky, následne po ich zaplatení bude vystavené povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb 

na trhovom mieste. 

(3) Usporiadateľ neakceptuje žiadosti, ktoré neobsahujú požadované prílohy. 

(4) Usporiadateľ si vyhradzuje právo určenia predajného miesta pre predávajúcich. 

(5) Usporiadateľ si vyhradzuje právo trh kedykoľvek zrušiť, v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie. 
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(6) Vydávanie rozhodnutí, úhrada poplatkov,  vydávanie povolení na predaj výrobkov a poskytovanie služieb sa 

uskutoční na Mestskom úrade v Krompachoch nasledovne: 

26. apríla (streda):   12:30 - 16:45 hod. 

28. apríla (piatok):    07:45 - 11:30 hod. 

29. apríla (sobota) deň trhu: od 06:00 hod.  

(7) Kontrolu dodržiavania podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhu  zabezpečuje správca  v zmysle 

§ 5 ods. 3 zák. č. 178/1998 Z. z. prostredníctvom poriadkovej komisie. 

(8) V prípade zistenia nedostatkov uplatní správca trhu sankcie v súlade s § 12 zák. č. 178/1998 Z. z.. 

Čl. IV 

PLATOBNÉ PODMIENKY  

(1) Úhradu poplatkov súvisiacich s prideleným predajným miestom je možné vykonať: 

a) bankovým prevodom, poštovou poukážkou, hotovostne alebo platobnou kartou v pokladni MsÚ 

v Krompachoch, 

b) bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.,  číslo účtu: 3400349002/5600 

IBAN: SK03 5600 0000 0034 0034 9002, BIC: KOMASK2X 

 variabilný symbol: 29202717,  špecifický symbol: IČO 

(2)  Predávajúcemu, ktorý zaplatil poplatok súvisiaci s pridelením predajného miesta a nezúčastní sa na trhu sa poplatok 

nevracia. 

(3) Platobné podmienky sú stanovené VZN č. 1/2012 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach v platnom znení a VZN č. 4/2014 o miestnych daniach na území mesta 

v platnom znení nasledovne: 

a) za predajné miesto (zabratie verejného priestranstva)  

         do   5 m2 - 2,50 €; od   6 m2  do 10 m2 - 4,00 €;  od 11 m2 do 20 m2  - 7,00 €; 

 od 21 m2  do 30 m2  - 9,00 €;  nad 30 m2 sa zvýši daň za každých 10 m2  o 2,00 €. 

Pozn.: začatý m2 sa ráta za celý, napr. plocha 5,2 m2 je v sadzbe od 6 m2 do 10 m2 

b) nájom predajného stola  4,00 €, 

c) poplatok za užívanie verejného WC - bezplatne. 

(4) Usporiadateľ nezabezpečuje elektrickú prípojku. 

Čl. V 

PREDAJNÝ A PREVÁDZKOVÝ ČAS 

(1) Prevádzkový čas sa stanovuje od 06.00 hod. do 16.00 hod. 

(2) Predajný čas sa stanovuje od 07.00 hod. do 15.00 hod. 

Čl. VI 

POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV TRHU  

(1) Predávajúci sú povinní dodržiavať tento organizačný poriadok, VZN Mesta Krompachy č. 1/2012 o trhovom 

poriadku a podmienkach predaja výrobkov na trhových miestach a všeobecne záväzné právne predpisy  súvisiace 

s predajom výrobkov a poskytovaním služieb na trhovom mieste. 

(2) Predávajúci sú ďalej povinní: 

a) na viditeľnom mieste umiestniť povolenie na  predaj výrobkov a poskytovanie služieb,  

b) používať elektronickú registračnú pokladnicu, resp. na predajnom mieste sprístupniť oznámenie o tom, že nie 

je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu, 

c) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať 

predajné miesto čisté a upratané, 

d) na požiadanie kontrolného orgánu predložiť potrebné platné doklady. 

(3) Umiestnenie stánku je možné až po obdŕžaní povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom 

mieste, a to len na miesto určené podľa pokynov dopravnej a technickej komisie. 

(4) Premiestňovanie stánkov a iného predajného zariadenia z prideleného predajného miesta na iné predajné miesto 

a pridelené predajné miesto ďalej prenajať inej osobe je zakázané. 

(5) Likvidáciu stánku z priestorov trhu je účastník povinný vykonať najneskôr v deň trhu do 16.00 hodiny.  

(6) Každý účastník je povinný dodržiavať pokyny stanovené v organizačnom poriadku a nariadenia vydané 

pred i počas konania trhu organizačným výborom i jeho komisiami. 

V Krompachoch dňa 8. marca 2023 

       Ing. Dárius Dubiňák v. r. 

              primátor mesta 


