
ORGANIZAČNÉ POKYNY MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA  

PRE ÚČASTNÍKOV SALAMANDROVÝCH TRHOV 2023 

 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:  
Účastníci príležitostného trhu – Salamandrové trhy 2023 sú pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb povinní dodržiavať najmä 

ustanovenia zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení 

neskorších právnych predpisov a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č. 4/2016, ktorým sa upravujú podmienky 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Banská Štiavnica. Predávajúci musí dodržiavať všetky 

nariadenia mesta a zákony týkajúce sa vnútorného obchodu a hygienické nariadenia. 

 

SPRÁVCA PRÍLEŽITOSTNÉHO TRHU „Salamandrové trhy 2023“:  
Správcom príležitostného trhu je Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica (ďalej len „organizátor 

trhu“), ktoré povoľuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste - príležitostnom trhu a zároveň povoľuje 

umiestnenie prenosných predajných zariadení.  

 

DORUČENIE ŽIADOSTI: 

Účastníci, ktorí majú záujem o predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb na príležitostnom trhu - Salamandrové trhy 2023, sú 

povinní v lehote do 17. 07. 2023 poslať poštou na Mestský úrad Banská Štiavnica, Radničné námestie č. 1, 969 01 Banská Štiavnica, 

ZÁVÄZNÚ PRIHLÁŠKU na Salamandrové trhy 2023, ktorá musí byť podpísaná aj s potrebnými prílohami (tlačivá nájdete na: 

https://www.banskastiavnica.sk/obcan/mestsky-urad/tlaciva/      

 

Prihlášky doručené po termíne a neúplné prihlášky (bez požadovaných príloh) nebudú organizátorom trhu akceptované.  

V prihláške žiadateľ uvedie nasledovné: 

a) meno, priezvisko/ obchodné meno/názov obchodnej spoločnosti , 

b) bydlisko/miesto podnikania/sídlo spoločnosti, 

c) IČO, 

d) sortiment predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb, 

e) výmeru stánku, v ktorom bude účastník predávať výrobky alebo poskytovať služby, 

f) informáciu o tom, či bude potrebné pripojiť sa na elektrickú energiu, 

g) kontaktné údaje (telefónne číslo, e- mailová adresa). 

 

K záväznej prihláške je potrebné doložiť nasledovné dokumenty podľa relevantnosti: 

a) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo 

chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, ak je žiadateľom fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z 

vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, (originál) 

b) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky a predáva ich v 

primeranom množstve, ak ide o žiadateľa fyzickú osobu predávajúcu vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi 

sebou, (originál) 

c) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou, ak ide o žiadateľa fyzickú 

osobu, ktorá je autorom predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho rozmnoženinou, (originál) 

d) doklad preukazujúci 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,  

e) 1. fotokópiu  dokumentu,  ktorým  daňový  úrad  podnikateľovi  zaslal pridelený kód VRP a prihlasovacie údaje; alebo                                                                                                               

2. fotokópiu  identifikačného  balíčka zverejneného v e kasa zóne podnikateľa,  na ktorom sú uvedené identifikačné údaje 

podnikateľa a daňovým úradom pridelený kód ORP, ktorá je používaná na stálom  predajnom (trhovom) mieste alebo na 

viacerých predajných  (trhových) miestach; alebo                                                                                                                                  

3. fotokópiu pokladničného dokladu obsahujúceho QR kód (pokladničný doklad, pokladničný doklad vyhotovený pri úhrade 

faktúry alebo jej časti, OFF LINE DOKLAD); alebo originál  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, 
f) ak je žiadateľom fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej 

činnosti alebo lesné plodiny doklad, ktorým 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 

(kópia), 

 

VÝBER ÚČASTNÍKOV: 

Spomedzi účastníkov, ktorí doručia Záväznú prihlášku na Salamandrové trhy 2023 s uvedením potrebných údajov, Mesto Banská 

Štiavnica vyberie účastníkov trhu, o ktorých predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb má záujem, pričom sa bude prihliadať na 

kapacitu trhu, terén kde bude trh prebiehať, prístup pripojenia na elektrickú energiu, sortiment výrobkov alebo služieb účastníkov trhu 

a na dátum doručenia záväznej prihlášky. Vybraní účastníci budú bezodkladne kontaktovaní.  

  

 

 

UZÁVIERKA ZÁVÄZNÝCH PRIHLÁŠOK JE DŇA 17. júla 2023 
 

 

https://www.banskastiavnica.sk/obcan/mestsky-urad/tlaciva/


DÁTUM KONANIA TRHOV: 

08. – 09. septembra 2023 (2 dni – piatok, sobota) 

 

MIESTO KONANIA TRHOV:  

Námestie sv. Trojice, Banská Štiavnica. 

 

POPLATOK ZA PREDAJNÉ MIESTO:  

Účastník bude uhrádzať daň za užívanie verejného priestranstva na účet organizátora trhu na základe zaslaného rozhodnutia. Poplatok 

musí byť uhradený najneskôr do 31.08.2023. Pri neúčasti sa poplatok nevracia.  

 

SADZBA DANE ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA: 

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva pri príležitostných trhoch a iných kultúrnych podujatiach je stanovená podľa 

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č. 4/2019 o miestnych daniach nasledovne:  

a) za predaj spotrebného a potravinového tovaru 5,- €/deň za každý aj začatý bežný meter dĺžky predajného miesta, 

b) za predaj rýchleho občerstvenia 10,- €/deň za každý m² skutočne zabratej plochy, 

c) za predaj burčiaku a sudového vína 35,- €/deň/stánok, 

d) za motorové vozidlo, ktoré predávajúci nutne potrebuje k predaju/pri stánku doplatok 10,- €/deň. 

Parkovať motorové vozidlo za stánkom je povolené len pre občerstvenia po dohode s organizátorom trhu. 

 

VYDÁVANIE POVOLENÍ NA PREDAJ:  
Na základe doručenej záväznej prihlášky a po uhradení poplatku bude organizátorom trhu pripravené povolenie na predaj. Každé 

povolenie bude očíslované. Číslo povolenia bude zhodné s číslom predajného miesta. Predajné miesta budú vyznačené na obrubníku 

komunikácie. Organizátor trhu vypracuje menný zoznam účastníkov trhov s pridelenými číslami predajných miest, ktorý bude spolu 

s mapou umiestnený pri vstupe a na ďalších dostupných miestach. Každý účastník po zistení svojho prideleného miesta si vyzdvihne 

povolenie na predaj v kancelárii organizátora – Klientske centrum. Povolenia budú vydávané dňa 08. septembra 2023 (piatok) v čase 

od 07:00 do 10:00 hod. Predajcovi, ktorý sa záväzne prihlási na Salamandrové trhy 2023 a v sobotu (09.09.2023) sa nezúčastní trhov, 

sa zaplatený poplatok nevracia. Nedisciplinovaní účastníci budú príslušníkmi mestskej polície a poriadkovej služby vykázaní a účasť 

na trhu im bude zakázaná bez nároku na vrátenie zaplateného poplatku. Rozmiestnenie jednotlivých predávajúcich a ich predajných 

stánkov po námestí je plne v kompetencii organizátora trhu. Informácie o pridelených miestach a číslach predajných miest sa 

telefonicky, ani iným spôsobom, nepodávajú.  

 

UMIESTNENIE STÁNKU:  
Umiestniť stánok je možné len na určené predajné miesto v povolení podľa pokynov organizátora trhu a príslušníkov mestskej polície. 

Po splnení týchto podmienok je možné umiestniť stánok dňa 08. septembra 2023 (piatok) od 07:00 hod. Pokiaľ budú v záväznej 

prihláške uvedené nesprávne, alebo nepravdivé údaje týkajúce sa veľkosti predajného stánku, požadovanej elektrickej prípojky alebo 

predávaného sortimentu, bude účastník z trhov vylúčený (stánok nebude umiestnený) bez nároku na vrátenie zaplateného poplatku. 

Umiestnený stánok nesmie presahovať pridelené predajné miesto. Pridelené čísla predajných miest sa nesmú meniť bez súhlasu 

organizátora trhu. Miesto je potrebné obsadiť do 08:00 hod.  

Námestie je svahovité, odporúčame priniesť si materiál na podloženie stánku.  

 

NAPOJENIE NA ELEKTRINU: 

Predávajúci, ktorí majú záujem o napojenie na elektrickú energiu musia mať: technické zariadenia, ktoré riešia platné STN a platnú 

revíznu správu. V opačnom prípade nebudú zapojení. Napájanie na elektrickú energiu je zabezpečené každý deň ráno v čase od 08:00 

hod. do 09:00 hod. Napojenie zabezpečí organizátor trhu. Samostatné napájanie na elektrickú energiu je zakázané!  

Odporúčame priniesť si dlhší predlžovací kábel na napojenie sa na elektrickú energiu. 

 

ZÁSOBOVANIE TOVAROM:  
Zásobovanie je povolené motorovými vozidlami ráno iba v čase od 06:00 hod. do 09:00 hod. V priebehu dňa je zásobovanie možné 

len bez použitia motorového vozidla, pretože námestie a centrum mesta bude uzavreté pre dopravu.  

 

PARKOVANIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL:  
Vzhľadom na rozsah námestia nie je možné parkovať motorové vozidlá za predajným stánkom. Parkovanie vozidiel bude usmerňovať 

mestská polícia. Pre účastníkov, ktorí pri predaji nutne potrebujú motorové vozidlo (občerstvenia), bude možné dohodnúť parkovanie 

za poplatok za predajným stánkom.  

 

UPOZORNENIE: 

Počas podujatia je zakázané používať reklamné predmety (najmä dáždniky a markízy) propagujúce akékoľvek produkty bez súhlasu 

organizátora trhu. Nerešpektovanie tohto upozornenia môže viesť k vykázaniu z trhu bez nároku na vrátenie zaplateného poplatku. 

 

OSOBITNÉ POKYNY PRE PREDAJCOV OBČERSTVENIA:  

- Pre stánky s občerstvením platí zákaz predávať spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje a umiestňovať samostatne stojaci gril 

na verejnom priestranstve pred predajným stánkom (mimo zabratej plochy uvedenej v prihláške), v stánkoch s občerstvením 

je povolené predávať nápoje len v jednorazových pohároch. 

- Predajcovia sú povinní dodržiavať protipožiarne predpisy (zabezpečiť si kovové vedro na uskladnenie popola, redukčné ventily 

na propán-butánové fľaše, hasiaci prístroj a pod.).  

- Predávajúci s občerstvením sú povinní dodržiavať rozhodnutie príslušného RÚVZ.  



- Zakazuje sa vylievanie použitých olejov do uličných kanalizačných vpustí, ako i vylievanie iných nečistôt pri stánkoch a v ich 

okolí. Predávajúci sú povinní zabezpečiť si samostatné nádoby na zachytávanie použitých olejov. Povrch verejného priestranstva 

musí zostať čistý a nepoškodený.  

 

PREDÁVAJÚCI NA TRHOVOM MIESTE JE POVINNÝ:  

- označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 455/1991 Zb.),  

- dodržiavať VZN č. 4/2016  a VZN č.6/2016 

- používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov (zákon č. 

289/2008 Z. z.), 

- udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po ukončení predaja zanechať predajné miesto čisté 

a upratané, 

- zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou, 

- vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia,  

- dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa osobitných predpisov. 

 

PREDÁVAJÚCI NA TRHOVOM MIESTE JE POVINNÝ PREDLOŽIŤ SPRÁVCOVI TRHOVÉHO MIESTA A ORGÁNU 

DOZORU:  
- doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti, 

- zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru alebo 

poskytovaných služieb, 

- doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v 

primeranom množstve. 

 

Kontakt – bližšie informácie:  

Mestský úrad, Oddelenie regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov, Nám. sv. Trojice č. 3, 969 24  Banská 

Štiavnica,  Mgr. Andrea Benediktyová, tel.: 045/694 96 54, e-mail: andrea.benediktyova@banskastiavnica.sk 
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