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Dôvodová správa
Dňa 08.09.2016 obdržalo Mesto Piešťany žiadosť spoločnosti Farmárske trhy s.r.o., IČO:
47 031 514 so sídlom v Žiline, Dolné Rudiny 3/2956 o zriadenie trhového miesta za účelom
organizovania farmárskych trhov.
Dňa 14.09.2016 Obchodné domy PRIOR STRED, a.s., Námestie SNP 2497, 960 01 Zvolen,
OD PRIOR Piešťany doplnili podklady k žiadosti o zriadenie trhového miesta, na ktorom sa
majú Farmárske trhy uskutočňovať.
Všeobecné podmienky zriadenia trhového miesta – príležitostného trhu v zmysle
platných právnych predpisov :
Úlohy obce pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest, podmienky predaja výrobkov
a poskytovania služieb na takomto trhovom mieste, povinnosti fyzických osôb a právnických
osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb, práva a povinnosti správcu a oprávnenia
orgánov dozoru pri kontrole upravuje 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 (ďalej len „zákon“).
V zmysle zákona sa trhovým miestom rozumie i verejné priestranstvo určené
na príležitostný trh. Príležitostným trhom je predaj výrobkov a poskytovanie služieb
na priestranstve dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy
a sústredený predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných
spotrebných výrobkov v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou. Predaj
výrobkov a poskytovanie služieb musí vyhovovať všeobecným, technickým, hygienickým
a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov.
Povolenie na zriadenie trhového miesta vydáva obec. Pri jeho povoľovaní obec
prihliada na ochranu verejného poriadku, verejný záujem, bezpečnosť a kultúrnosť predaja
výrobkov a poskytovania služieb.
Postup Mesta Piešťany pri povoľovaní zriadenia príležitostného trhu:
A) Zriadenie trhového miesta
Konanie vo veci vydania povolenia na zriadenie a správu trhového miesta – príležitostného
trhu pre spoločnosť Farmárske trhy s.r.o., IČO: 47 031 514 so sídlom v Žiline, Dolné Rudiny
3/2956 bolo začaté doručením žiadosti dňa 08.09.2016, ktorá obsahovala nasledovné prílohy:
1) Kópiu Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina spoločnosti Farmárske trhy,
s.r.o., IČO: 47 031 514 so sídlom v Žiline, Dolné Rudiny 3/2956 kde má žiadateľ
v Predmete podnikania uvedené i „správu trhoviska, tržnice, príležitostného trhu“;
2) Trhový poriadok Farmárskych trhov;
3) Biznis plán Farmárske trhy.
Doplnenie k žiadosti zo dňa 14.09.2016 obsahovalo nasledovné prílohy:
Súhlas k prenájmu časti pred OD PRIOR Piešťany pre spoločnosť Farmárske trhy;
1) Kópiu žiadosti spoločnosti Farmárske trhy s.r.o., IČO: 47 031 514 so sídlom v Žiline,
Dolné Rudiny 3/2956 o zriadenie trhového miesta;
2) Kópiu Výpisu z katastra nehnuteľností vytvorenú cez katastrálny portál, kde vlastníkom
uvedeného priestranstva (parcely č. 5184) sú Obchodné domy PRIOR STRED, a.s., Nám.
SNP 2497, Zvolen;
3) Kópiu katastrálnej mapy s vyznačením trhového miesta;
4) Informatívnu kópiu z mapy vytvorenú cez katastrálny portál s vyznačením trhového
miesta;

5) Kópiu Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica pre spoločnosť
Obchodné domy PRIOR STRED, a.s., Námestie SNP 2497, 960 01 Zvolen.
Správny orgán doručenú žiadosť spolu s prílohami posúdil v zmysle 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 v zmysle VZN Mesta Piešťany č. 4/2014 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.
O stanovisko k zriadeniu trhového miesta bolo požiadané i Oddelenie stavebných služieb
a rozvoja mesta MsÚ Piešťany.
Z jeho vyjadrenia vyplýva, že záujmový priestor, na ktorom je navrhované zriadenie trhového
miesta z dôvodu konania farmárskych trhov (2x mesačne) je podľa Územného plánu mesta
Piešťany súčasťou plôch občianskej vybavenosti so zameraním na obchod.
Zriadenie trhového miesta za účelom konania akcie „Farmárske trhy“ 2 dni v mesiaci je
akceptovateľné s podmienkami:
1) Predajné stánky musia byť umiestnené mimo jestvujúcej plochy zelene a ich
umiestnením nesmie dôjsť k zásahu do vzrastlej zelene v záujmovom priestore. Pri
rozmiestňovaní predajných stánkov musia byť rešpektované ostatné prvky s zariadenia,
nachádzajúce sa v danom priestore (citylight, pútač, stĺpy VO).
2) Parkovanie vozidiel predajcov a návštevníkov zabezpečiť na existujúcich parkovacích
plochách OD PRIOR.
Pred predložením trhového poriadku na rokovanie Mestského zastupiteľstva Mesta Piešťany
prebehlo na základe vyššie uvedeného konanie týkajúce sa zriadenia trhového miesta.
Jeho výsledkom je vydanie rozhodnutia Mesta Piešťany, ktorým sa zriadenie trhového miesta
za účelom prevádzkovania príležitostných trhov – Farmárske trhy na priestranstve pri OD
PRIOR, A.Hlinku 46 v Piešťanoch na časti pozemku parcely registra „C“ č.5184 v k.ú.
Piešťany povoľuje. Povolenia sa vydáva na dobu určitú do 31.12.2017.
Podmienky v zmysle zákona a podmienky Oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta
MsÚ Piešťany boli do rozhodnutia zapracované.
B) Schvaľovanie trhového poriadku
V zmysle § 5 ods. 1 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 je správca
povinný vypracovať trhový poriadok a po jeho schválení obcou vo forme VZN tento trhový
poriadok zverejniť na viditeľnom mieste.
Žiadateľ vypracoval trhový poriadok Farmárskych trhov a zaslal Mestu Piešťany
na posúdenie. Trhový poriadok bol následne v spolupráci so žiadateľom upravený tak, aby
mohol byť predložený na schválenie Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany.
Predkladaný návrh všeobecne záväzného nariadenia spĺňa všetky náležitosti v zmysle
platnej legislatívy.
Návrh trhového poriadku bol dňa 10.10.02016 zaslaný na vyjadrenie na Regionálny
úrad verejného zdravotníctva a Štátnu veterinárnu a potravinovú správu. Prípadné
pripomienky budú do trhového poriadku dodatočne zapracované.

I. Zhrnutie
. Obchodný názov firmy
Farmárske trhy s.r.o.

. Sídlo a údaje firmy
Dolné Rudiny ,
Žilina, IČO:

3. Typ podnikania
- spoločnosť s ručením obmedzením

, DIČ:

4. Predmet podnikania
Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
Maloobchod a veľkoobchod

. Kľúčové osobnosti firmy
p. Vladimír Novotný – konateľ
p. Ivan Počinek

0904 652 584
0908 948 516

6. Mestá, kde plánujeme realizáciu Farmárskych trhov
Žilina, Martin, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš,
Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Prievidza, Banská Bystrica, Zvolen, Prievidza,
Prešov, Košice, Poprad
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II. Úvod
Cieľom tohto podnikateľského zámeru je realizácia farmárskych trhov v rámci

Slovenskej republiky. Farmárske trhy, kde predávajú miestni pestovatelia, výrobcovia,

poľnohospodári svoje produkty priamo zákazníkovi majú vytvoriť miesto plné jedinečných

chutí, vôní a farieb. Je pre nás dôležité ponúkať kvalitu na najvyššej úrovni.

Ľudia si pri výbere potravín viac ako v minulosti všímajú krajinu pôvodu. Prispeli k tomu
ako rôzne škandály, tak aj viac kontrol štátneho potravinového dozoru. Radi by sme

motivovali spotrebiteľov k nákupu slovenských potravín, keďže podiel slovenských
výrobkov pri nákupoch do domácností je stále nízky - tvorí len
potravín.

percent zo všetkých

Skúsenosti zo zahraničia Praha, Londýn, Viedeň ukazujú, že „Farmársky trh“ môže

byť súčasťou moderného mesta. Práca poľnohospodárov a prvovýrobcov na Slovensku je
neviditeľná, nedostatočne ohodnotená a zaslúži si väčší rešpekt.

Našim cieľom je podpora nezávislých pestovateľov, miestnych farmárov a výrobcov

slovenských produktov. Trhy majú slúžiť ako predajné miesto pre poľnohospodárov, kde

vďaka vylúčeniu sprostredkovateľov a rôznych medzičlánkov, získajú najlepšiu cenu za

svoje produkty. Priamy predaj im dáva šancu lepšie prežiť v dnešnej globalizovanej

ekonomike. Naša firma chce vytvárať možnosti pre farmárov zúčastniť sa trhov vo
viacerých mestách, regiónoch, získať viac skúseností na základe spoznania zákazníka
z rôznych kútov Slovenska. Našou snahou je zabezpečiť, aby farmárske trhy boli pestré

a rozmanité okrem iného aj skladbou ponúkaných produktov. Všetky potraviny, predávané
výrobky sú pestované, chované, nakladané, údené, alebo inak pripravené priamo našimi
výrobcami.

Nedovážajme si to, čo máme možnosť si vyrobiť, veď Slovensko má krásnu zem, a sú

tu ľudia, čo majú miesto, čas a schopnosti pestovať a vyrábať vlastné kvalitné produkty.

Farmárske trhy v úzkej spolupráci s prvovýrobcami, pestovateľmi a poľnohospodármi
ponúkajú

spotrebiteľom alternatívny zážitok z nakupovania, možnosť vychutnať si

jedinečnosť tradičných slovenských produktov. Trhy by sme chceli realizovať po celom
Slovensku a každý z nich by mal vytvoriť jedinečnú atmosféru a unikátnu zmes
ponúkaných výrobkov.
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III. Predmet predaja
Predmetom predaja na našich Farmárskych trhoch bude len sortiment, ktorý tematicky
zodpovedá charakteru týchto trhov. Dôsledným výberom chceme vylúčiť predaj tovarov a
produktov z veľkoobchodných skladov. Našu ponuku budú tvoriť produkty priamo od
slovenských výrobcov, vyrábané tradičným spôsobom.

Sortiment čerstvých sezónnych farmárskych produktov od slovenských pestovateľov
a malých výrobcov:
-

Mliečne výrobky, syry, tvaroh, jogurty zo slovenských salašov
Čerstvý voňavý chlieb a pečivo, domáce koláče
Chutné slovenské klobásky, údeniny a iné mäsové výrobky
Ručne vyrábané cestoviny
Slovenské sladkovodné ryby
Ovocie a zelenina od miestnych pestovateľov
Kvety čerstvé, rezané, sušené, bylinky čerstvé i sušené, koreniny čerstvé i sušené
Sadenice, semená, suché plody
Ovocné šťavy, domáce sirupy, mušty,
Slovenské vína
Med, medovina a ostatné včelie produkty
Tradičná kvasená kapusta, čalamády, domáce zaváraniny
Bio produkty
Remeselné výrobky, ručne vyrábané hračky, ozdoby, dekorácie
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IV. Predpokladaná prevádzková doba

Prvé Farmárske trhy by sme chceli usporiadať v priebehu roka 2013 a následne
pokračovať každoročne od mája do decembra. Trhy sa budú konať podľa stanovených
rozpisov aj v prípade nepriaznivého počasia.

1 . Interval konania Farmárskych trhov:
V stanovenom meste vždy v daný jeden deň v týždni – podľa aktuálneho rozpisu

. Prevádzkové dni:
Od pondelka do soboty

3. Prevádzková doba pre kupujúcich:
Nákupy produktov na Farmárskych trhoch by sa mali realizovať
 počas pracovného týždňa pondelok až piatok od 08:00 do 18:00 hodiny
 v sobotu od 07:00 do 14:00 hodiny
4. Prevádzková doba pre predávajúcich:
 Príchod, vyloženie tovaru dve hodiny pred otvorením trhu.

Požiadavky našej spoločnosti ohľadom prevádzkovej doby by mali byť dopredu
schválené prenajímateľom pozemku a dohodnuté s našou spoločnosťou na základe
vzájomnej dohody.
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V.

Základné atribúty predaja

1. Prevádzka Farmárskych trhov by mala prebiehať od 08:00 do 18:00 hodiny od
pondelka do piatku / od 07:00 do 14:00 v sobotu(pre predajcov dve hodiny pred
otvorením trhu) a bude sa riadiť stanoveným trhovým poriadkom. Pre predaj na
trhu budú zabezpečené typizované predajné stánky, ktoré bude mať predajca
prenajaté v náväznosti na uzavretú nájomnú zmluvu. Farmárske trhy s.r.o.
zaistia zloženie, rozloženie a uskladnenie týchto stánkov. Predajca má zaistené
predajné miesto s poradovým číslom, ktoré mu bude pridelené po uzavretí
zmluvy s našou spoločnosťou.
2. Na Farmárskych trhoch by sme chceli mať vyhradené miesta i pre malé pojazdné
predajne na predaj úzkeho alebo špecifického sortimentu tovaru, vozidlá
s chladiarenským zariadením.
3. Vo vyhradenom priestore na Farmárske trhy budú predávať svoje výrobky
predajcovia, farmári a ich rodinní príslušníci, prípadne poverené osoby, ktoré
budú oboznámené s ponúkaným tovarom tak, aby mohli poskytovať potrebné
informácie kupujúcim. V prípade záujmu prenajímateľa trhového miesta naša
spoločnosť poskytne informácie o sortimente predávaných produktov,
farmároch, či ich výrobe v požadovanej miere.
4. Povinnosťou našich predajcov pred predajom bude sa zaregistrovať
a uzavrieť zmluvu s našou spoločnosťou v dostatočnom časovom predstihu.
5. Na prevádzku Farmárskych trhov je potrebné mať k dispozícii prípojku na
elektrinu pre predajcov, teda súhlas prenajímateľa vyhradeného miesta na
odber elektrickej energie. Samotný rozvádzač s meračom, káble, prípojky
k jednotlivým stánkom a ostatné technické záležitosti si v dostatočnej miere
zabezpečí naša spoločnosť sama, prípadne ako sa vzájomne dohodne
s prenajímateľom trhového miesta. Úhrada spotreby elektrickej energie by mala
byť samostatným predmetom nájomnej zmluvy.
6. Pre montáž a demontáž stánkov, oplotenia, vstupnej brány a prístup samotných
predajcov v deň konania trhu je potrebný súhlas pre príjazd, odchod
a parkovanie. V prípade vzájomnej dohody s prenajímateľom bude možné
parkovať a využiť miesta vyhradené prenajímateľom, prípadne verejné
parkovacie miesta.
7. Spoločnosť Farmárske trhy zabezpečí sanitárne vybavenie pre predajcov
mobilné toalety s tečúcou vodou, aby zamedzila akémukoľvek obťažovaniu
okolitých prevádzok alebo znečisteniu okolia. Veríme, že prenajímateľ nám túto
možnosť schváli a vyjadrí súhlas.
8. Povinnosťou každého predajcu bude udržiavanie čistoty a svoj vyprodukovaný
odpad ukladať do nádob na to určených VZP I.,II.,III. kategórie Naša spoločnosť
zaistí ich odvoz k tomu určenou firmou. Predajcovia zodpovedajú po ukončení
predaja za poriadok a čistotu v priestoroch predajného stánku. Skladovanie
predajného sortimentu musí zodpovedať hygienickým predpisom, takisto ako
likvidácia vedľajších produktov živočíšneho pôvodu. Predajca je povinný na
požiadanie orgánu predložiť potrebné potvrdenia.
9. Počas priebehu Farmárskych trhov sa organizační pracovníci našej spoločnosti
budú starať o poriadok a plynulý chod trhov. Predávaný tovar musí byť na stole
vyložený esteticky. Preferované sú drevené, bedničky, koše a podobne. Po
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skončení trhu naša spoločnosť zabezpečí upratanie trhových priestorov
a odovzdanie prenajatého trhového miesta do pôvodného stavu.
10. Predajcovia nebalených potravín budú k predaju používať len predajné
zariadenia zhotovené zo zdravotne nezávadného, čistiteľného a
dezinfikovateľného materiálu. Taktiež je ich povinnosťou zabrániť nevhodnému
vzájomnému ovplyvňovaniu produktov a tiež ho chrániť pred ostatnými
nepriaznivými vplyvmi.
11. Predajca zodpovedá za zdravotnú nezávadnosť predajného sortimentu – vždy
v zmysle veterinárnych a hygienických predpisov najmä u zvlášť náchylných
komodít mliečne produkty, mäso, ryby.. . Predávané živočíšne produkty je
povinný predajca podľa potreby uchovávať v chladiarenských zariadeniach.
12. Predajca je povinný označiť svoje predajné miesto svojimi identifikačnými
údajmi a akékoľvek predávané produkty musia byť označené cenovkami,
prípadne cenníkom. Každý predajca je povinný označiť produkty aspoň názvom
druhu, skupiny či podskupiny potravín, dátumom spotreby alebo minimálnou
trvanlivosťou v slovenskom jazyku . Potraviny s účinkami na zdravie človeka sa
môžu predávať len so schválením Ministerstva zdravotníctva SR.

1.

Predajné stánky

VI. Technické parametre

Budú výlučným vlastníctvom spoločnosti Farmárske
trhy, ktorá ich bude následne prenajímať za účelom
usporiadania jednotlivých trhov.
Konštrukcia každého stánku bude z ľahkého kovu
s vrchnou a bočnou plachtou z nepremokavého
materiálu. Vizáž ako aj farebné prevedenie
jednotlivých stánkov bude jednotné, aby sme
zabezpečili estetiku trhov a dôstojnú kultúru predaja.
Rozmer jedného stánku je 2 m x 2 m (3 m) a ich
súčasťou je predajný pult, reklamná tabuľa ako aj potrebné identifikačné údaje,
číselné označenie atd. Montáž pred začatím trhov a demontáž, zbalenie a odvoz
zabezpečia pracovníci spoločnosti Farmárske trhy.
Vstupná brána a oplotenie
Súčasťou realizácie trhov bude vstupná brána a oplotenie
v potrebnom prípade použité na ohradenie obvodu plochy
vyhradenej prenajímateľom. Dovoz, montáž aj demontáž
oplotenia zabezpečia naši pracovníci pred konaním trhu a po
jeho skončení. Z dôvodu úspory času sme zvolili mobilné
oplotenie, stabilné, z ľahkej a bezpečnej konštrukcie,
variabilné. Oplotenie bude vymedzovať prenajatú plochu ako aj chrániť kupujúcich
a predávajúcich. Vstupná nafukovacia brána s rozmerom 4x4 m bude samonosná,
vyrobená na zákazku našej spoločnosti. Bude slúžiť ako pútač s možnosťou
zavesenia reklamných bannerov, umiestnenia loga sponzorov,
firmy
prenajímateľa...

2.
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Pri vstupe na trhy zabezpečíme taktiež nutné náležitosti, ako trhový poriadok,
všetky povolenia nutné pre usporiadanie trhov, mapa daného trhu s popisom
ponúkaných produktov.
Vstupnú brána a oplotenie prispôsobíme, aby ladili a príjemne dopĺňali celkovú
atmosféru trhov.

3.

Plocha

Pre úspech a kvalitu Farmárskych trhov je pre nás nevyhnutné prenajať si vhodnú
spevnenú plochu s možnosťou elektrickej prípojky. Na základe tohto faktoru je
našou snahou uzavrieť zmluvu na dlhodobý prenájom so správcom, prípadne
vlastníkom vybraného pozemku a jeho súhlas s usporiadaním Farmárskych trhov.
Plocha by mala byť vhodná pre rozmiestnenie cca.
stánkov, pričom ich
rozmiestnenie bude dopredu stanovené, prispôsobené daným možnostiam a
schválené samotným prenajímateľom plochy. Taktiež, z viacerých dôvodov kvalita
a komfort nákupu, bezpečnosť, estetika by sme chceli vymedziť dostatočný
rozostup medzi jednotlivými stánkami a priestor pre nakupujúcich.
Po zvážení týchto faktorov preferujeme spevnenú plochu o výmere cca. 0 m2.
4.

Realizácia

Eletrina
Nutnosťou pre nás je možnosť pripojenia k elektrickej prípojke prenajímateľa.
Elektrické káble, merač spotreby, prípojky k jednotlivým stánkom – zabezpečí naša
spoločnosť Farmárske trhy s.r.o. na vlastné náklady.

Toalety a voda
V spolupráci s osvedčenými certifikovanými dodávateľmi ako sú Toi-Toi Dixi,
Johnny servis a pod.) zabezpečiť na miesto konania sa trhu mobilné toalety pre
predávajúcich a zvlášť pre návštevníkov trhu – súčasné prevedenie mobilných
toaliet je pevné a odolné, jednoducho sa čistiteľné, obehový systém nádrže je
ovládaný nožným čerpadlom zapusteným do nádrže, štandardný pisoár , umývadlo
s teplou a studenou vodou, zabezpečený pravidelný servis a čistenie.
V rámci vybavenia je možné zabezpečiť umývadlo, dávkovač mydla, držiak na
papierové utierky, utierky, misa/pisoár, toaletný papier. Dvere sú uzamykateľné so
zatváracou pružinou.
Dávkovače pitnej vody so zabudovaných systémom studenej
°C a teplej vody
°C . Parametre pramenitej vody, ktorú distribuuje napríklad firma AQUA PRO,
DOXX Mineral apod. spĺňajú prísne hygienické normy a sú kontrolované v
certifikovaných laboratóriách spolupracujúcich s príslušnými zdravotnými
regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva.
Našou snahou je zabezpečiť Farmárske trhy nielen atraktívne nákupom slovenských
produktov, ale vytvoriť miesto spĺňajúce požiadavky ochrany zdravia a hygieny.
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VII. Ciele našej spoločnosti

1. Krátkodobé ciele:
- návratnosť nákladov
- v čas rozbehnúť podnikateľskú činnosť
- zaistiť si potrebných pracovníkov
- získať predajcov
- dôkladným výberom produktov zaistiť zákazníkom širokú
škálu kvalitných produktov
- dobré meno spoločnosti
2.

Dlhodobé ciele :
- dlhodobá prosperita
- hospodárenie so ziskom
- rozšírenie pôsobenia vo viacerých mestách
- postavenie na trhu
- príprava rôznych sprievodných podujatí, akcií
- zabezpečenie stálej návratnosti zákazníka
- získať, využiť členstvo rôznych združení, asociácii pôsobiacich na Slovensku
- oslovenie miest a vyšších územných celkov a možnosť získania ich podpory
VIII.

Marketing

Našim účelom bude zaistiť marketingovú, mediálnu kampaň, ktorej cieľom bude
podporiť dopyt po regionálnych potravinách a upozorniť kupujúcich, že pri výbere
potravín nie je dôležitá len cena, ale tiež kvalita, čerstvosť, tradícia a pôvod.
V najväčšej možnej miere budeme informovať verejnosť o pripravovaných
Farmárskych trhoch a oboznámime ich o ponuke výrobkov, ich miesta konania,
možnostiach kontaktu, ale hlavne o dni otvorenia. Využiť chceme propagáciu:
 Tlačenú – noviny, časopisy, reklamné letáky
 Pomocou masmédií – miestne televízne a rozhlasové spoločnosti
 Vonkajšiu – billboardy, plagáty na verejných miestach, tranzitná reklama, potlač
firemných vozidiel
 Interaktívnu – webstránky, využitie emailovej pošty
Urobíme si prieskum trhu pomocou dotazníka už pred otvorením.
Počas konania trhu by sme robili prieskum trhu pomocou dotazníka , v ktorom
budeme zisťovať či sú zákazníci spokojní, ich postrehy a nápady. Vďaka tomu
môžeme zlepšiť kvalitu a zvýšiť kultúru predaja hneď na začiatku.
Aj časom po úspešnej realizácii trhov sa naša spoločnosť bude orientovať na
propagáciu - upevnenie a ujasnenie pozície na trhu, na čo chceme využiť reklamu,
ale aj podporu predaja.
V prípade pozitívneho ohlasu by sme chceli zapojiť do realizácie trhov zástupcov,
miest a obcí, vyššie územné celky, čím by sme mohli získať ich podporu. Prípadné
zaistenie finančných prostriedkov z iných zdrojov sponzorstvo, fondy.. by nám
pomohlo zaistiť:
• možnosť zväčšiť kapacitu stálych trhov – možnosti pre viacerých farmárov
• vytvorenie a realizácia nových trhov
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• zlepšovať atmosféru predaja
• využiť možnosť poskytovania rôznych bonusov pre predajcov
• tvorba akcií pre samotných zákazníkov
• prilákať vhodnými atrakciami tých najmenších
Samozrejme, že všetky uvedené body nebudeme môcť zrealizovať ihneď, ale
postupom času v závislosti od vývinu podniku, konkurencie, ako aj celkovej situácie.
Neustále budeme distribuovať do schránok letáky s propagáciou, prospekty alebo
brožúrky, aktualizovať informácie na našich webstránkach. Dotazníky , ktoré budú
umiestnené na našich webstránkach budú k dispozícii predajcom i kupujúcim, čím
budeme získavať stále potrebnú spätnú väzbu.







Silné
stránky





Slabé
stránky
Príležitosti

Hrozby











IX. S. W. O. T. analýza

vysoká úroveň služieb pre dodávateľov a tým aj ponuka pre spotrebiteľov
pozitívny vplyv na celkový rozvoj lokalít
jedinečnosť v každej lokalite
miestne slovenské produkty
strategický výber miest, dobrá dostupnosť
atraktívnosť
cenotvorba jednotlivých predajcov
investičná podpora
neovplyvniteľnosť počasia

Kvalitné informácie – billboardy, bannery.. atd.
rozvoj kvality i kvantity služieb rozširovanie pôsobenia, obmena
rozvoj spolupráce s inými inštitúciami
využitie dotačných prostriedkov regiónov, štátu, EU

Počiatočný nedostatok prenajímateľov – vysoké náklady a malé zisky
Nárast konkurencie
Finančné prostriedky
Neochota podpory okolia, regiónov, miest pri realizácii
X. Záver

Na základe analýzy potrieb obyvateľov a sledovania realizácie trhov v susednom
Česku veríme v úspech nášho projektu.
Dlhodobo sa venujeme výrobe a distribúcii tradičných slovenských syrových
výrobkov v Českej republike. Pravidelne sa ako predajcovia zúčastňujeme
farmárskych trhov. Vedomosti a poznatky získané počas týchto rokov nás
presviedčajú, že realizácia Farmárskych trhov má predpoklad na úspech aj
v Slovenskej republike.
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NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA PIEŠŤANY
TRHOVÝ PORIADOK – FARMÁRSKE TRHY
Číslo: ............

V Piešťanoch dňa .................

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 1 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“), sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.
§1
Úvodné ustanovenia
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) Mesto Piešťany vydáva trhový
poriadok pre príležitostný trh – Farmárske trhy v Piešťanoch (ďalej len „Farmárske trhy“).
2. Verejným priestranstvom určeným pre Farmárske trhy je pre účely tohto VZN priestranstvo
pri OD PRIOR, A.Hlinku 46 v Piešťanoch, časť pozemku parcely registra „C“ č. 5184 v k.ú.
Piešťany. Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN je príloha č. 1 – mapový podklad vymedzujúci
priestor Farmárskych trhov podľa predchádzajúcej vety.
3. Priestor Farmárskych trhov je viditeľne označený vstupnou bránou s nápisom Farmárske trhy,
pričom na informačnej tabuli je zverejnený tento trhový poriadok, všetky povolenia nutné
k prevádzke trhu ako aj mapa trhu so zoznamom druhov predávaných výrobkov a
poskytovaných služieb.
4. Predaj možno uskutočňovať z predajných stánkov so stolmi, ktoré sú vlastníctvom správcu
a sú vyhovujúce tomuto účelu.
V prípade predaja potravín a produktov, ktoré podliehajú špeciálnym hygienickým
a veterinárnym požiadavkám, možno využiť vlastné predajné zariadenie alebo predajné
motorové vozidlo k tomuto účelu prispôsobené.
5. Farmárske trhy slúžia na predaj miestnej, regionálnej produkcie, vlastnej výroby remeselníkov
s sú spojené s prípadnou prezentáciou ľudového remesla.

§2
Správa príležitostného trhu a povinnosti správcu
1. Správu Farmárskych trhov vykonáva spoločnosť Farmárske trhy s.r.o., IČO: 47 031 514
so sídlom v Žiline, Dolné Rudiny 3/2956 (ďalej len „správca“).
2. Správca je povinný zabezpečiť a kontrolovať dodržiavanie trhového poriadku a ostatných
podmienok ustanovených zákonom a týmto VZN pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.
Správca je povinný tento trhový poriadok zverejniť na Farmárskych trhoch na viditeľnom
mieste.
1

3. Správca
a) je povinný vykonávať dozor nad predajom,
b) je povinný napomáhať kontrolným orgánom pri výkone dozoru,
c) zabezpečí dostupnosť toalety pre pracovníkov obsluhy a pre kupujúcich vo vzdialenosti
do 70 m,
d) zabezpečí rozmiestnenie stánkov,
e) je povinný kontrolovať osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie
epidemiologicky závažných činností osôb, ktoré predávajú potraviny,
f) je povinný sledovať dodržiavanie hygienických predpisov,
g) je povinný zabezpečovať udržiavanie poriadku a čistoty pred začatím prevádzky, počas
prevádzky a po ukončení prevádzky.
4. Správca kontroluje u predávajúceho
a) oprávnenia na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov, 1) 2) 3)
b) povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostnom trhu vydané
Mestom Piešťany,
c) pri predaju húb – osvedčenie o odbornej spôsobilosti predávajúceho, 4)
d) doklad o nadobudnutí tovaru,
e) používanie elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice
podľa osobitných predpisov, 5)
f) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb
a po ich skončení,
g) dodržiavanie trhového poriadku.

§3
Trhové dni a prevádzkový čas
1. Trhové dni sú maximálne dva krát do mesiaca.
2. V prípade organizovania Farmárskych trhov v dňoch:
a) pondelok až piatok je prevádzková doba od 08.00 hod. do 18.00 hod.
b) sobota je prevádzková doba od 07.00 hod. do 14.00 hod.
3. Zásobovanie sa realizuje mimo prevádzkovej doby.

§4
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby
1. Predávať výrobky a poskytovať služby na Farmárskych trhoch možno len na základe
povolenia vydaného Mestom Piešťany.
2. Na Farmárskych trhoch môžu na základe povolenia Mesta Piešťany predávať
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,

1)

2)

b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, 3)
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c) fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho
rozmnoženinou. 6)
3. Mesto Piešťany vydá na základe žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov
a poskytovanie služieb na Farmárskych trhoch povolenie žiadateľovi uvedenému v odseku 2,
ktorý predloží nasledovné doklady
a) kópiu oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, 1) 2) ak je žiadateľom osoba
podľa odseku 2 písm. a); žiadateľ na žiadosť mesta predloží originál oprávnenia
na podnikanie na nahliadnutie alebo si môže overiť existenciu oprávnenia na podnikanie
elektronickým spôsobom 7) v príslušnej evidencii podnikateľov, ak na tento účel obec
sprístupní službu verejnej správy,
b) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, 3) ak je žiadateľom
osoba podľa odseku 2 písm. b),
c) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho
rozmnoženinou, ak ide o žiadateľa podľa odseku 2 písm. c),
d) doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
podľa osobitných predpisov, 8) ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý
sa taký doklad vyžaduje,
e) fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej
registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu
elektronickej registračnej pokladnice, alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu
o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice alebo čestné vyhlásenie
žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu, 5) že nie je povinný na predaj
výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo
virtuálnu registračnú pokladnicu,
f) žiadateľ, ak je osoba podľa odseku 2 písm. b), 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.

§5
Sortiment predávaných výrobkov a druhy poskytovaných služieb
1. Na Farmárskych trhoch je povolené predávať výhradne tovar, ktorý tematicky zodpovedá
charakteru farmárskych trhov a vychádza z tradície slovenských pestovateľov, výrobcov,
poľnohospodárov a remeselníkov.
Na Farmárskych trhoch sa môžu predávať iba tieto výrobky:
a) ovocie a zelenina, strukoviny, zemiaky,
b) obilniny a výrobky z nich,
c) mliečne produkty z ovčieho, kravského, kozieho mlieka – syry, jogurty a ostatné výrobky
z mlieka,
d) mäsiarske a údenárske výrobky z bravčového mäsa, hydiny a králikov,
e) slepačie vajcia,
f) sladkovodné trhové ryby,
g) pekárenské a cukrárenské výrobky, chlieb, koláče, zákusky, cukrovinky a pečivo rôznych
druhov,
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h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

s)
t)

lesné plodiny,
čerstvé huby,
včelie produkty, výrobky, včelí med,
spracované ovocie a zelenina – ovocné šťavy, mušty, sirupy, marmelády, džemy,
čalamády, nakladaná zelenina, balená kyslá kapusta,
balené sušené ovocie, semená a orechy, označené predajcom a rokom zberu,
ovocné liehoviny, bylinkové likéry, pivo z minipivovarov, víno regionálnych pestovateľov,
všeobecne známe liečivé rastliny, bylinky, čaje, koreniny a koreninové zmesi,
poľnohospodárske produkty, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí – kvety, priesady,
sadenice, ozdobné kry, semená kvetov a zeleniny,
prírodná kozmetika,
vianočné stromčeky – len s dokladom o ich nákupe, ozdobné vence, sviece a kahance,
vlastné po domácky vyrábané alebo spracované drobné umelecké, kuchynské predmety a
drobné remeselné výrobky, sezónne, úžitkové a ozdobné predmety, hračky z dreva,
košikárske výrobky a ostatné výrobky z prútia, peria a kože,
okrasná keramika, výrobky zo skla a predaj tovaru s ukážkami tradičných remesiel,
náradia a pomôcky pre farmárov.

2. Na Farmárskych trhoch sa môžu poskytovať iba tieto služby:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie.
3. Na predaj potravín a poskytovanie služieb je predávajúci povinný mať súhlasné rozhodnutie
príslušného orgánu verejného zdravotníctva a činnosť vykonávať so súhlasom a pod kontrolou
orgánov úradnej kontroly potravín. Predajcovia potravín a poskytovatelia služieb sú povinní
dodržiavať platné právne predpisy. 9) 4)

§6
Povinnosti predávajúcich
1. Predávajúci je na Farmárskych trhoch povinný:
a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov, 1)
b) dodržiavať trhový poriadok príležitostného trhu,
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu
podľa osobitných predpisov, 5)
d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja
zanechať predajné miesto čisté a upratané,
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou, 10)
f) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia,
g) dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa osobitných
predpisov, 11) najmä
- predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo správnom množstve a umožniť
spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov,
- predávať výrobky a poskytovať služby v bežnej kvalite; ak kvalita nie je predpísaná,
môže predávajúci predávať výrobky v nižšej ako bežnej kvalite, len ak spotrebiteľa
upozorní na všetky rozdiely,
- predávať výrobky a poskytovať služby za dohodnuté ceny,
- správne účtovať ceny pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní služieb,
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- zabezpečovať hygienické podmienky pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb,
- dodržiavať pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb podmienky skladovania výrobkov
určené výrobcom alebo osobitnými predpismi 8) 12) tak, aby nedošlo k ich znehodnoteniu
dodržiavať,
- zabezpečiť predaj výrobkov a poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne
a bezpečné použitie,
- predávať zdravotne neškodné a kvalitné výrobky,
- dodržiavať osobnú hygienu a hygienu predaja,
- mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných
činností,
- mať doklady o nadobudnutí predávaných výrobkov.
2. Predávajúci je povinný predložiť správcovi a orgánu dozoru:
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb a
preukaz totožnosti,
b) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajný
stánok so zariadením, alebo predajnú plochu,
c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
d) pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti. 4)
3. Osoba oprávnená predávať výrobky v zmysle § 4 odseku 2 písm. b) je povinná poskytnúť
orgánom dozoru na ich požiadanie vysvetlenie o pôvode tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie,
že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej
činnosti.

§7
Spôsob určenia nájomného za predajné zariadenia
Nájomné za predajné zariadenia alebo prenajatú plochu sa určuje dohodou medzi správcom
a predávajúcim.

§8
Zabezpečenie čistoty počas predaja a po skončení prevádzky
1. Správca zabezpečí zhromažďovanie, odvoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu
podľa platnej legislatívy o odpadoch.
Odpad vzniknutý počas predaja predávajúci povinne uloží do nádoby na to určenej
a pripravenej.
2. Zostatky použitých olejov ako i ostatných olejov vzniknutých pri príprave pokrmov rýchleho
občerstvenia sa musia zhromažďovať vo vyčlenených uzatvárateľných nádobách na určenom
mieste mimo výrobných priestorov. Po zhromaždení ich treba vyviezť do zberného strediska,
kde sa potom ďalej zhodnocujú.
3. Predajca zodpovedá za čistotu a poriadok v bezprostrednom okolí svojho predajného stánku.
Správca zodpovedá za celkový poriadok po skončení Farmárskych trhov.
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§9
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva Mesto Piešťany prostredníctvom
a) písomne poverených zamestnancov Mesta Piešťany,
b) Mestskej polície Mesta Piešťany.
2. Mesto Piešťany môže podľa osobitného predpisu (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov), právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej
na podnikanie uložiť pokutu do 6638 eur, ak poruší toto nariadenie.
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa Mesto Piešťany dozvedelo o tom, kto
sa konania podľa predchádzajúcej vety dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia
nariadenia. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
Výnos pokút je príjmom Mesta Piešťany.
3. Oprávnenia Mesta Piešťany, ako orgánu dozoru v zmysle § 12 zákona, sankcie a priestupky sú
upravené zákonom.
4. Mesto Piešťany opatrením na mieste zakáže predaj výrobkov a poskytovanie služieb
na trhových miestach fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila
trhové miesto alebo bez povolenia predáva výrobky alebo poskytuje služby na trhovom mieste
alebo porušuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach podľa § 11 zákona (ďalej len
"porušiteľ").
5. Orgán dozoru zruší zákaz predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
uložený opatrením podľa odseku 4, ak porušiteľ odstráni zistené nedostatky.

§ 10
Záverečné ustanovenia
Toto VZN bolo schválené uznesením MsZ č. .............. dňa ................ a nadobúda účinnosť dňa
.....................

Miloš Tamajka, MBA
primátor mesta Piešťany
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1) zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
2) § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
3) zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov
4) zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
5) zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej
národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
6) napríklad § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov, § 6 a 7 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom
(autorský zákon) v znení neskorších predpisov
7) § 17 ods. 6 zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
8) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín
(Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 34; Ú.v. EÚ L 139, 30.4.2004) v platnom znení, § 13 ods. 4 písm. a) a § 15
ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z., výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového
kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie
potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame
dodávanie malého množstva potravín (oznámenie č. 4/2008 Z.z.)
9) zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov
10) § 15 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov
11) Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá
časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996
Z.z.), zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
v znení neskorších predpisov
12) oznámenie č. 195/1996 Z.z. - výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti
Potravinového kódexu Slovenskej republiky
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