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Príloha 1 k nariadeniu číslo 3/2021 
 

TRHOVÝ PORIADOK PRE TRHOVISKO A PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY 
 
 

Článok 1 
Správca trhoviska 

 
Správca trhoviska: OBEC KOBYLY 

 
 

Článok 2 
Priestranstvo trhoviska a príležitostného trhu 

 
(1) Obec zriaďuje trhové miesto na území obce pre trhovisko v priestoroch parkoviska pri 

obecnom úrade. 
 
(2) Obec zriaďuje trhové miesto pre príležitostné trhy v priestoroch ihriska pri škole a pri 

multifunkčnom ihrisku. 
 
 

Článok 3 
Trhové dni pre trhovisko, predajný a prevádzkový čas 

 
(1) Predajný a prevádzkový čas pre trhovisko: každý deň okrem nedele a dní pracovného 

pokoja od 7.00 – 15.00 hod. 
 
(2) Predajný a prevádzkový čas pre Dni obce Kobyly: 7.00 – 22.00 hod. 
 
(3) Predajný a prevádzkový čas pre Klobasiádu: 10.00 – 20.00 hod. 

 
 

Článok 4 
Výrobky povolené na predaj na trhovisku obce 

 
Na trhovisku obce je možné okrem výrobkov povolených ustanoveniami osobitného 
predpisu1 predávať: 
a) potraviny: 

1. cukrovinky, 
2. cestoviny, 
3. koreniny, 
4. včelí med a včelie produkty, 
5. lesné plodiny, 
6. domáce vajíčka, 
7. perníky, 
8. oblátky, 

                                                           
1 §9 zákona o podmienkach predaja na trhových miestach 
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9. medovina. 
 

b) nepotravinové výrobky:    
1. sezónne ozdobné a úžitkové predmety, 
2. drevené a prútené doplnky a predmety, 
3. ľudovoumelecké výrobky, 
4. bytové doplnky, 
5. záhradný nábytok, 
6. vianočné stromčeky, 
7. vianočné ozdoby, 
8. použité výrobky.  

 
 

Článok 5 
Služby povolené na poskytovanie na trhovisku obce 

 
Na trhovisku obce je možné okrem služieb povolených osobitným predpisom2 
poskytovať služby: 
a) čistenie peria, 
b) oprava kožených výrobkov a brašnárske služby, 
c) viazanie kytíc, vencov a aranžovanie kvetov, 
d) maľovanie portrétov.  
 

 
Článok 6 

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb 
 

(1) Predávať výrobky a poskytovať služby na trhovisku obce je možné len v súlade 
a v rozsahu povolenia vydanom obcou Kobyly.  
 

(2) Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydá obec  
v súlade s ustanoveniami osobitného predpisu3 na základe žiadosti o povolenie na predaj 
výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. 

 
 

Článok 7 
Pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení 

 
Obec prenosné predajné zariadenia neprenajíma.  

 
 

Článok 8 
Cenník vstupného na príležitostných trhoch 

 
Vstup pre návštevníkov na príležitostné trhy v obci je bezplatný.   

                                                           
2 §8 zákona o podmienkach predaja na trhových miestach 
3 §3 odseky 3, 4, 5, 6 zákona o podmienkach predaja na trhových miestach 
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Článok 9 

Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov  
a poskytovania služieb a po skončení prevádzky 

 
(1) Na trhovom mieste je možné predávať výrobky len čisté, pri predaji tovarov 

a poskytovaní služieb je povinnosťou dodržiavať čistotu a hygienu. 
 
(2) Predajné miesto je potrebné udržiavať počas predaja a poskytovania služby v čistote a po 

ukončení prevádzky ho zanechať čisté a nepoškodené. 
 
(3) Nakladanie s komunálnym odpadom upravujú ustanovenia nariadenia obce.     

 
 

Článok 10 
Záverečné ustanovenia 

 
Trhový poriadok nadobúda účinnosť dňom účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia 
obce Kobyly, ktorým bol schválený. 

 
 

_______________________ 
Ing. Jozef Šoltys 
     starosta obce 

 
 
 
 


