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ktorým sa urcujú záväzné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na mest~~m . ;·t
trhovisku na ul. Fucíkova, schválený Všeobecným záväzným nariadením mesta SládkoviC~~vo
c. 5712007 dna 27.06.2007

.~~".
Clánok l.
Správa trhoviska a prevádzkové podmienky

.1:.
1) Správcam trhaviska

na ul. Fucíkava

sú Technické služby mesta Sládkavicava'

"ti
.

uta rak, štvrtak a sa bata

2) Trhavé dni:
a) Zimné abdabie (ad 1.10. 31. 3.) :
Prevádzkavý cas:

ad 7,00 da 15,00 had.

b) Letné abdabie (ad 1.4. - 30.9.) :
Prevádzkavý cas:

ad 5, 3O a 17,

Osoby oprávnené

predávat

OO

Clánok II.
výrobky a poskytovat

':~~.

: ;'

had

služby na trhových miestach

(1) Na trhavisku môžu predávat s pavalením mesta:
a) fyzické a právnické asaby aprávnené na padnikanie padla asabitných predpisav,
b) samastatne haspadáriaci rolníci na základe Osvedcenia, vyplývajúce za zákana c.l 05/1990
Zb. a súkramnam padnikaní abcanav v znení neskorších predpisav,
c) fyzické asaby staršie aka 18 rakav, predávajúce rastlinné a živacíšne výrabky z vlastnej
pestavatelskej
a chavatelskej
pradukcie len na základe preukázanéha
patvrdenia
a vlastníctve, užívaní, prenájmu pôdy pestavatelských plôch (záhrada a pad.), ak daba
prenájmu trhavéha miesta nie je dlhšia aka 30 dní v kal~ndárnam raku, prípadne sa predaj
uskutacnuje menej aka 30 dní v kalendárnam raku; v apacnam prípade sa na nich vztahuje
asabitný zákan C. 105/1990 Zb. a súkramnam padnikaní abcanav v znení neskarších
predpisav,
d) auta ri ludových umeleckých predmetav bez padnikatelskéha aprávnenia v zmysle zákana
C. 618/2003 Z.z. a literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autarský zákan).

Clánok III
Podmienky predaja

e) huby cerstvé - ich predajca musí mat "Osvedcenie o osobitnej spôsobilosti na predaj",
f) slepacie vajcia sa povolujú predávat za podmienok stanovených orgánom
potravinárskeho
dozoru, pricom vajcia musia byt oznacené po predložení "Osvedcenia
o spôsobilosti podmienok na ich produkciu", vydané príslušnou regionálnou veterinárnou a
potravinárskou správou
Predaj neoznacených slepacích konzumných vajec z vlastnej produkcie; tzv. prebytky
dovolené len ak:
- pochádzajú z vlastného chovu predávajúceho,
- pocet predávaných vajec nepresiahne 200 ks za den,
- vajcia nie sú staršie ako 14 dní od znášky,
g) cerstvá pitvaná, zachladená hydina z chladiarenských tašiek po splnení podinienok
40.
urcených príslušným orgánom na ochranu zdravia,
,~
h) vcelie produkty, ak spÍnajú podmienky nezávadnosti plnené do hygienicky;;.,ýyhovujúc~ch,
oznacených obalov s dátumom výroby, s názvom produktu, hmotnostou,. d~obou spo~reby
a predložením atestu.
. ';,
ch) potravinársky tovar v spotrebitelskom balení za podmienok stanovených W-íslušným:
orgánom na ochranu zdravia,
'..
i) knihy, dennú a periodickú tlac,
j) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky (sklo, porcelán, keramika),
k) vianocné stromceky, chvoje, šišky, cecinu a výrobky z nich možno predávat len na
základe preukázaného potvrdenia o spôsobe ich nadobudnutia a to súhlasom majitela lesa,
potvrdením príslušného obecného úradu.
l) ryby, ak sú ponúkané na zvlášt vyhradenom priestore. Predávajúci sa pred predajom
preukáže dokladom o pôvode nadobudnutia tovaru a predloží osvedcenie vydané príslušnou
veterinárnou správou a dokladom o mieste sádkovania,
m) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.
(2). Na trhových miestach sa môžu poskytovat služby:
a) pohostinské a reštauracné, rýchle obcerstvenie a stravovanie:
a.a) za podmienok stanovených príslušným orgánom na ochranu zdravia,
a.b) z alkoholických nápojov sa povoluje predaj len vína a piva na priamu konzumáciu,
a.c.) zakazuje sa predaj liehových nápojov na priamu konzumáciu,
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
c) oprava dáždnikov
d) oprava a cistenie obuvi
e) klúcová služba
f) cistenie peria.
(3) Na
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

trhovisku je zakázané predávat:
zbrane a strelivo
výbušniny a pyrotechnické výrobky
tlac a iné veci, ktoré ohrozujú mravnost (zákon c.44511990 Zb., ktorým sa upravujú
podmienky predaja a rozširovania tlace a iných veCÍ spôsobilých ohrozit mravnost)
tabak a tabakové výrobky
lieh, destiláty a spotrebitelsky balené alkoholické nápoje
jedy, omamné a psychotropné látky
lieky
automobily, motocykle, ich súciastky a príslušenstvo
chránené druhy živocíchov a nebezpecné živocíchy
valuty
tovar, pri ktorom predávajúci nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia
živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb; zákaz sa nevztahuje na propagacné

predajné podujatia a zvozy zvierat organizované zväzmi a združeniami chovatelov,
m) surové kravské, kozie a ovcie mlieko,
m) mliecne výrobky z tepelne neošetreného kravského, kozieho a ovcieho mlieka, ak nie sú
osobitne povolené,
o) vaj cia vodnej hydiny,
p) potraviny na osobitné výživové úcely.
(4) Na trhovisku je zakázané:
a) prevádzkovat hazardné hry,
b) manipulovat so stolmi a dalšími predajnými miestami bez vedomia správcu trhoviska'
c) predávat mimo urcených predajných miest.
.
(5) Zabíjanie a porciovanie zvierat na trhovisku je zakázané.

Clánok IV.
Povinnosti a práva správcu trhoviska
(1). Správca trhoviska je povinný vypracovat Trhový poriadok a predložit ho na schválenie mestu.
Trhový poriadok je správca povinný zverejnit na trhovom mieste.
(2). Správca trhoviska je povinný zabezpecit dodržanie Trhového poriadku.
(3). Správca trhoviska je povinný dodržiavat cistotu a poriadok na trhových miestach.
(4) Správca trhoviska je povinný zabezpecit sociálne zariadenia pre predávajúcich a kupujúcich,
vybavených umývadlom s prívodom pitnej vody.
(5) Správca trhoviska je povinný zaistit vyhradený priestor s uzatváratelnými nádobami na docasné
uskladnenie odpadkov a oddelené docasné uskladnenie konfiškátov živocíšneho pôvodu.
(6) Správca trhoviska je povinný rozclenit priestor podla charakteru a druhu predávaných
výrobkov, tak aby nedošlo k ovplyvneniu kvality a zdravotnej neškodnosti výrobkov.
(7) Mesto Sládkovicovo splnomocnuje správcu trhoviska urcit poplatky za predaj a služby na
trhovisku cenníkom, ktorý správca zverejní na viditelnom mieste trhoviska.
(8) Správca trhoviska má právo:
a) za porušenie povinnosti ustanovených v "Trhovom poriadku" zo strany predávajúcich:
a.a) zakázat predaj urcitého druhu tovaru,
a.b) vylúcit predávajúceho z predaja na trhovisku
b) kontrolovat u predávajúceho:
b.a) povolenie Mesta Sládkovicovo na predaj tovaru a poskytovanie služieb, oprávnenie na
podnikanie u predávajúceho v danej oblasti podla zákona C. 455/91 Zb. o Živnostenskom
podnikaní a zákona C. 105/90 Zb. o súkromnom podnikaní obcanov v znení neskorších
predpisov
b.b) doklad o nadobudnutí tovaru,
b.c) používanie elektronickej registracnej pokladnice,
b.d) udržiavanie poriadku, hygieny, cistoty pocas predaja,
b.e) autorizovanú inšpekcnú knihu.,
b.t) oznacenie predajného miesta,
b.g) kvalitu predávaného tovaru
b.h) Osvedcenie o znalosti húb u predajcu húb.

Clánok V
Práva a povinnosti predávajúcich
cl) Predávajúci na trhovisku má právo používat pocas trvania trhu zakúpené predajné miesto.
(2) Predávajúci na trhovisku je povinný:
a) zaplatit poplatok za užívanie predajného miesta
b) dodržiavat Trhový poriadok,
c) dodržiavat cistotu a poriadok svojho predajného miesta a po skoncení predaja priestor
zanechat cistý a uprataný,
d) oznacit predajné zariadenie,
e) zretelne oznacit predávané výrobky a poskytované služby cenou
,
..••.
f) používat elektronickú registracnú pokladnu (okrem osôb predávajúcich v~obky z vlastnej
,
.
pestovatelskej cinnosti, resp. produkcie)
.'.?:~ .
g) viest autorizovanú inšpekcnú knihu (fyzické a právnické osoby oprávnené ná p~nikanie .
podla osobitných predpisov),
:;
h) orgánom dozoru predložit ku kontrole nasledovné doklady:
h.a) oprávnenie na podnikanie,
h.b) povolenie Mesta Sládkovicovo na predaj tovaru a poskytovanie služieb,
h.c) preukaz totožnosti,
h.d) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak si to charakter
predávaného tovaru a poskytovaných služieb vyžaduje
h.e) doklad o nadobudnutí tovaru,
h.f) predložit autorizovanú inšpekcnú knihu
h.g) pri predaji húb doklad o ich znalosti

