
 

STAROŽITNÍCKE A GAZDOVSKÉ TRHY NITRA 

TRHOVÝ PORIADOK 

 

Trhový poriadok je určený pre predajcov starožitností a gazdovských výrobkov na trhu a stanovuje 

podmienky účasti predajcov a návštevníkov na trhu. Každý predajca a návštevník zodpovedá za 

dodržanie podmienok stanovených v trhovom poriadku a svojou účasťou na trhu potvrdzuje, že so 

stanovenými podmienkami súhlasí. 

Účel a cieľ poriadku 

Trhový poriadok stanovuje podmienky pre predajcov  starožitností a gazdovských výrobkov s 

doplnkovým sortimentom akcie. 

Práva a povinnosti usporiadateľa trhov 

1. Usporiadateľom  trhov  (ďalej len „trh“) je  ANTIK FLOWERS Nitra a agrokomplex NÁRODNÉ 

VÝSTAVISKO, štátny podnik („agrokomplex“). 

2. Usporiadateľ zaisťuje priestory pre trh  - viacúčelový pavilón. K dispozícii je krytý pavilón „N“   vo 

výstavnom areáli prenajímateľa. V prípade väčšieho záujmu predajcov usporiadateľ vyhradí ďalšie 

priestory. 

3. Usporiadateľ zaisťuje prípravu, priebeh, upratanie  v pavilóne ,,N“. 

4. Usporiadateľ nezodpovedá za škody vzniknuté odcudzením, poškodením. Predajcom a návštevníkom 

nevzniká nárok na náhradu škody od usporiadateľa. 

5. Usporiadateľ nezodpovedá za odcudzenie, poškodenie alebo stratu najmä tovaru, dopravných 

prostriedkov, majetku predajcov a návštevníkov trhov. 

6. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zrušiť konanie trhov. V prípade zrušenia trhov usporiadateľ 

nezodpovedá za náklady predajcov súvisiacich s  tovarom na trhy a rezerváciu stolov. 

7. Usporiadateľ na svojej internetovej stránke oznámi zrušenie konania trhov najneskôr 7 dní pred 

stanoveným termínom konania trhov. 

8. Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať svojimi  poverenými osobami dodržovanie trhového poriadku 

a vyžadovať od účastníkov trhov plnenie povinností stanovených trhovým poriadkom. 

9. Usporiadateľ, ktorý vykonáva výber vstupného a predajných poplatkov od návštevníkov trhov a 

predajcov na trhoch je agrokomplex . 

 

 

 



 

Organizácia 

1. Trhy sú organizované  každú štvrtú sobotu v mesiaci. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť termín 

trhov. Usporiadateľ oznámi zmenu na svojej internetovej stránke najneskôr 7 dní pred stanoveným 

termínom konania. Termíny trhov sú určené spravidla rok dopredu. 

2. Predajcom na trhu je predajca  tovarov a služieb. Predajca je plne zodpovedný za  kvalitu dodaných 

tovarov a služieb. 

3. Vstup pre predajcov do priestoru trhov je povolený od 04.00 hod. cez bránu B2, kde predajca zaplatí 

stanovený poplatok. Vstup pre predajcov bez motorového vozidla je sprístupnený cez pokladňu pri 

pavilóne „G“, ktorá je otvorená od 4.30 hod. Vstupom na trhy predajca súhlasí s trhovým poriadkom a 

zaväzuje sa ho dodržiavať. 

4. Trhy  sú pre verejnosť otvorené  od 06.00 hod. do 12.00 hod. cez bránu  B2 a taktiež cez pokladňu pri 

pavilóne „G“. 

5. Trhy sa končia o 12.00 hod. 

6. Trhy sa konajú v pavilóne „N“ a na priľahlých vonkajších plochách. Pavilón „N“ je určený pre predajcov 

starožitností a gazdovských trhov, bez možnosti vstupu s autom.  Pavilón „N“ je určený výhradne na 

predaj starožitností a gazdovských trhov. 

7. Usporiadateľ  trhov  si vyhradzuje právo držať pre predajcov  rezerváciu predajných stolov v pavilóne 

„N“ do 06.30 hod. A držiteľom permanentky do 07.00 hod. Po uvedenom čase sa dané miesto môže 

poskytnúť ďalším predajcom. 

8. Miesto na vonkajších plochách nie je možné rezervovať a je obsadzované podľa pokynov 

usporiadateľa. 

9.  Predajcovia a návštevníci môžu parkovať len na vyhradených parkoviskách. 

10.  Predajca je po skončení trhov povinný opustiť výstavný areál do 13.00 hod. 

11. Každý predajca je povinný dodržiavať  „Trhový poriadok“ – viď www.agrokomplex.sk a 

www.antikmedia.sk  

12.  Každý predajca je povinný okrem prenájmu plochy zaplatiť aj vstupné a parkovné. 

13.  Každá zmena poplatkov bude uvedená v cenníku pre daný rok. 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrokomplex.sk/
http://www.antikmedia.sk/


 

Poplatky za predajné miesto: 

- predajné miesto stôl  (v pavilóne)..................................................................6,00 € 

- predajná plocha 1 meter (v pavilóne) ............................................................6,00 € 

- vonkajší predaj 1 meter...................................................................................5,00 € 

Ostatné poplatky: 

- vstupné ...........................................................................................................3,00 € 

- parkovné .........................................................................................................3,00 € 

 

Poučenie predajcov, návštevníkov a ostatné ustanovenia 

1.  Tento trhový poriadok je k dispozícii na informačných tabuliach pri vstupoch na trhy  v pavilóne „N“,  

a na webových stránkach www.agrokomplex.sk, www.antikmedia.sk 

 

2.Usporiadateľ je oprávnený vykázať návštevníka, či predajcu, z trhov za porušovanie alebo 

nedodržanie tohto trhového poriadku, bez nároku na vrátenie vstupného. 

 

Platnosť a účinnosť Trhového poriadku 

1.  Trhový poriadok je platný a účinný od 1.1.2023. 

2.  Trhový poriadok je záväzný pre predajcov, návštevníkov a účastníkov trhov. 

3. Každá zmena trhového poriadku je uvedená na webovej stránke www.agrokomplex.sk a 

www.antikmedia.sk 

Na Starožitníckych a Gazdovských trhoch je zakázaný predaj akýchkoľvek druhov živých zvierat. 

http://www.antikmedia.sk/

