Príloha c.2

TRH O V Ý POR l A D O K c. 2
ktorým a urcujú záväzné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na
príležitostnom trhu v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Sládkovicove, schválený
Všeobecne záväzným nariadením mesta Sládkovicovo c. 57/2007 zo dna 27.06. 2007
.
. cl.

l

Podmienky konania príležitostných trhov
(1) Správcom príležitostného trhu v budove Mestského kultúrneho strediska., Fucj
- vestibul, velká zasadackaje Mestské kultúrne stredisko Sládkovicovo.
(2) Na príležitostných trhoch môžu predávat s povolením mesta:
a) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie zmysle zákona c.45511
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon),
b) autori ludových umeleckých predmetov bez podnikatelského oprávnenia v zmysle zákona c.
618/2003 Z.z. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon).
(3) Predajný a prevádzkový cas: od 9,00 hod. - do 18,00 hod.

cl. II
Podmienky predaja
(1) Na príležitostnom trhu je povolené predávat najmä:
a) textilné výrobky, odevné výrobky a obuv,
b) domáce potreby,
c) elektronické výrobky a výrobky spotrebnej elektroniky,
d) drobný tovar, papierenské výrobky,
e) kozmetika, drogéria,
f) športové potreby a hracky,
g) drobné remeselné výrobky, umelecké predmety,
h) knihy,
ch) nábytok
i) cukrovinky,
j) medovníky,
k) potravinársky sortiment v spotrebitelskom obale za podmienok stanovených orgánom na
ochranu zdravia

h) tabak a tabakové výrobky,
ch) lieh, destiláty a spotrebitelský balené alkoholické nápoje,
i) automobily, motocykle, ich súciastky a príslušenstvo,
j) chránené druhy živocíchov a nebezpecné živocíchy,
k) huby a lesné plodiny,
l) nekvalitný tovar,
m) tovar, pri ktorom predávajúci nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia a pôvod~
n) potraviny na osobitné úcely,
o) predávat polnohospodárske prebytky (ovocie, zelenina, kvety apod.)
(3) Na príležitostnom trhu je zakázané:
a) prevádzkovat hazardné hry,
,
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b) manipulovat so stolmi a dalšími predajnými miestami bez vedomia spráV~Ll,
c) realizovat' predaj mimo predajných a povolených stolov v priestoroch Ms~S .
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cl. III
Povinnosti a práva správcu príležitostného trhu
(1) Správca príležitostného trhu je povinný:
a) vydat organizacné pokyny pre úcastníkov príležitostného trhu,
b)zabezpecit dodržiavanie trhového poriadku a to: dostatocnou usporiadatelskou službou,
nástupom usporiadatelov 1 hod. pred zacatím príležitostného trhu,
c) zabezpecit sociálne vybavenie,
d )udržiavat cistotu a poriadok na ploche vyclenenej pre trhové miesto,
e) zabezpecit cistotu v sociálnych zariadeniach pocas príležitostných trhov a zároven podla
potreby dopínat hygienické potreby,
f) zabezpecit vždy 1 hodinu pred prevádzkovou dobou pozametanie apoumývanie
priestorov
g) pridelovat predávajúcim miesto k predaju za stanovený poplatok,
h) pri každom organizovaní príležitostného trhu je správca povinný pre vlastnú potrebu
zostavit situacný plán rozmiestnenia predajných zariadení,
ch) správca príležitostného trhu v predstihu (minimálne 7 dní pred zacatím akcie) požiada
mesto Sládkovicovo o vydanie povolenia k uskutocneniu príležitostného trhu spolu so
žiadostami predajcov k príležitostnému predaju s prílohou oprávnenia na podnikanie,
i) mesto splnomocnuje správcu stanovenie poplatkov a služieb za prenájom predajného
miesta cenníkom, ktorý správca zverejní na viditelnom mieste príležitostného trhu.
(2) Správca príležitostného trhu má právo:
a) vykázat každého porušovatela trhového poriadku, ktorý nerešpektuje pokyny
usporiadatelov a prizvat príslušníkov mestskej polície k zjednaniu nápravy,
b) kontrolovat udržiavanie cistoty a poriadku pocas predaja
c) kontrolovat u predávajúceho:
c.a) povolenie Mesta Sládkovicovo na predaj tovarov a poskytovanie služieb,
c.b) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti,
c.d) doklad o nadobudnutí tovaru,
c.e) používanie elektronickej registracnej pokladnice,
c.d) formu a spôsob predaja výrobkov a poskytovaných služieb,
c.e) primeranost predaja vlastných použitých textilných, odevných športových a iných
výrobkov, spotrebných výrobkov (prihliada sa na charakter a stav predávaných
výrobkov

cl. IV
Povinnosti a práva predávajúceho na príležitostnom trhu
(1) Predávajúci na príležitostnom trhu je povinný:
a) dodržiavat Trhový poriadok,
b) riadit sa a dodržiavat organizacné pokyny vydané správcom príležitostných trhov
b) dodržiavat cistotu a poriadok svojho predajného miesta a po skoncení predaja ho
zanechat cisté a upratané
d) zaplatit poplatok za užívanie predajného miesta,
:e) podrobit sa kontrole vykonávanej kontrolnými orgánmi predložením týchto tlokladov:
e.a) oprávnenie na podnikanie,
.. ;::L·
e.b) povolenie Mesta Sládkovicovona predaj tovarov a poskytovanie shiž~~b,
e.c) preukazom totožnosti,
. jr
e.d) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdraviaJak si to
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb vyžaduje,
.
e.e) doklad o nadobudnutí tovaru,
e.f) predložit autorizovanú inšpekcnú knihu.
f) zaujat v stanovenom case predajné miesto, inak bude toto miesto ponúknuté dalšiemu
záujemcovi ( do 1 hod. po uplynutí zaciatku predajnej doby)
g) oznacit zretelne svoje predajné zariadenie,
h) používat elektronickú registracnú pokladnicu,
ch) zretelne oznacit predávané výrobky a poskytovanie služieb cenovkami,
i) viest autorizovanú inšpekcnú knihu,
j) nerealizovat predaj na zemi - predávajúci si môže priniest prenosné predajné zariadenie
k) zaplatit pokutu, pokial sa nevie preukázat platnou potvrdenkou o zaplatení poplatku za
predajné miesto
l) váženie tovaru vykonávat takým spôsobom, aby bola umožnená spotrebitelovi kontrola
správnosti váženia zakúpeného tovaru.
(2) Predávajúci na príležitostnom trhu má právo:
a) používat vyhradené predajné miesto pocas trvania príležitostného trhu,
b) prevziat predajné miesto v cistom a hygienicky nezávadn,om stave.

Eva Sudová
vedúca MsKS

