Dňom vyvesenia návrhu VZN začína
plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej
môžu FO a PO uplatniť pripomienku
k návrhu v písomnej podobe, elektronicky
alebo ústne do zápisnice na Obecnom
úrade v kancelárii prednostky OcÚ
Palárikovo. Návrh bol zverejnený
8.6.2015

TRHOVÝ PORIADOK
pre trhové miesto - Parkovisko na ulici Poštovej

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva číslo 09/150924, č. VI., zo dňa 24.09.2015

§1
Všeobecné ustanovenia
(1) Tento trhový poriadok platí pre trhové miesto na ulici Poštovej v Palárikove, parcela č.
701/1 a určuje
a) druh predávaných výrobkov,
b) rozsah práv a povinností
1. správcu trhového miesta
2. nájomcov prenosných predajnýc0h zariadení,
3. kupujúcich a ostatných návštevníkov trhového miesta.
(2) Správcom tržnice je OBEC PALÁRIKOVO , Hlavná 82, Hlavná 82, Palárikovo, IČO: 00
309 176. Správca tržnice je oprávnený príležitostne a dočasne delegovať správcovstvo tržnice
na tretiu osobu za účelom organizácie špeciálnych občasných trhov.
§2
Základné pojmy
Základné pojmy pre účely tohto trhového poriadku sú:
a) trhové miesto je zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb v prevádzkárňach a na prenosných predajných zariadeniach,
b) prenosným zariadením je typizovaný trhový stôl a pojazdný stánok.
§3
Rozsah a druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
(1) Na trhovom mieste je povolené predávať výrobky a poskytovať služby na prenosných
predajných zariadeniach a v prevádzkáňach v nasledovnom rozsahu:
a) potraviny
1. ovocie a zeleninu
2. sušené ovocie, orechy a mandle - spracované a balené oprávnenými výrobcami,
3. slepačie vajcia, podľa podmienok ustanovených orgánom potravinárskeho dozoru,
4. kvasenú kapustu,
5. čerstvé huby, po predložení osvedčenia o základných znalostiach húb vydaného príslušnou
komisiou pri Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
6. pestované šampiňóny,
7. pestovanú hlivu ustricovú,

8. pekárenské výrobky, podľa podmienok ustanovených orgánom potravinárskeho dozoru,
9. cukrárenské výrobky, podľa podmienok ustanovených orgánom potravinárskeho dozoru,
10. mäso a mäsové výrobky, podľa podmienok ustanovených orgánom potravinárskeho
dozoru,
11. mliečne výrobky, podľa podmienok ustanovených orgánom potravinárskeho dozoru,
12. včelie produkty, predávajúci musí mať doklad veterinárnej správy z miesta pôvodu
potraviny,
13. lesné plodiny, po predložení potvrdenia o súhlase k ich odberu od príslušného vlastníka
alebo správcu pozemku,
14. víno a pivo,
15. potraviny určené na priamu konzumáciu,
b) ostatný tovar
1. kvety, priesady, stromčeky určené na výsadbu
2. drobné umelecké a remeselné výrobky,
3. hračky
4. knihy a tlačoviny,
5. audio a video nosiče,
6. zberateľské predmety,
7. športové potreby,
8. sklo, porcelán a keramiku,
9. starožitnosti,
10. textilné a odevné výrobky,
11. drobný tovar,
12. kozmetika a drogériový tovar,
13. papierenské výrobky,
14. vlastné použité textilné a odevné, športové a iné spotrebné výrobky v primeranom
množstve fyzickými osobami medzi sebou (second hand),
c) služby
1. pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie,
2. brúsenie nožov a nožníc a iných nástrojov,
3. oprava dáždnikov,
4. kľúčová služba,

5. oprava obuvi, tašiek a koženej galantérie,
6. čistenie obuvi,
7. oprava a servis bicyklov.
(2) Zakázané je predávať
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,
c) tlač a iné veci ohrozujúce mravnosť,
d) tabak a tabakové výrobky s výnimkou stánkov s celoročnou prevádzkou určených na
predaj tlače, e) lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,
f) geneticky modifikované potraviny,
g) jedy a psychotropné látky,
h) lieky,
i) chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy,
j) chránené rastliny.
§4
Práva a povinnosti správcu a predávajúcich
(1) Správca tržnice je povinný
a) vytvoriť podmienky na dodržanie trhového poriadku,
b) zabezpečiť prevádzkyschopné osobné hygienické zariadenie prístupné predávajúcim a
návštevníkom trhového miesta, zabezpečiť dostatočné množstvo odpadových nádob, ich
vyprázdňovanie a odpad uložiť do priestoru určeného na jeho ukladanie,
c) zabezpečiť čistenie trhového miesta,
d) vyzvať každého, kto porušuje trhový poriadok a nerešpektuje pokyny správcu, aby opustil
trhové miesto,
e) vypovedať nájomnú zmluvu s fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá nedodrží
ustanovenia tohto trhového poriadku.
(2) Správca je oprávnený kontrolovať u predávajúceho
a) povolenie mestskej časti na predaj výrobkov na trhových miestach,
b) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti,
c) doklad o nadobudnutí tovaru,
d) používanie elektronickej registračnej pokladne,
e) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja a poskytovania služieb i po skončení
prevádzky,

f) formu a spôsob predaja výrobkov,
g) autorizovanú inšpekčnú knihu,
h) pri predaji húb osvedčenie o základných znalostiach húb predávajúceho, a to odborníkom
na kontrolu predaja húb,
i) pri predaji liečivých rastlín „osvedčenie o znalosti liečivých rastlín“ predávajúceho,
j) doklad o nadobudnutí pri predaji lesných plodín,
k) označenie ceny výrobkov,
l) používanie váh a závaží, ktoré musia byť typizované a ciachované,
m) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu váženia,
n) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb.
(3) Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi tržnice
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb,
b) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
c) pri predaji húb osvedčenie o základných znalostiach húb,
d) doklad o nadobudnutí tovaru,
e) autorizovanú inšpekčnú knihu.
§5
Trhové dni a prevádzková doba
Trhové dni a prevádzková doba na prenosných trhových zariadeniach je:
utorok a sobotu od 07,00 - 17,00 h.
§6
Určenie nájomného a poplatkov za prenájom trhového miesta
(1) Nájomca trhového miesta, resp. nájomca zariadenia na predaj - trhového stánku je
povinný správcovi trhového miesta uhradiť poplatok za prenájom v pokladni Obecného
úradu, resp. poverenej osobe správcom trhového miesta.
2) Nájomné za predajný stánok, resp. prenájom 1,5 m2 pozemku na trhovom mieste je 5,00 € /
trhový deň .

§8
Kupujúci a ostatní návštevníci trhového miesta
Kupujúci a ostatní návštevníci trhového miesta sú povinní :
a) správať sa v objekte tak, aby svojim konaním neobmedzovali práva a povinnosti iných
účastníkov,
b) v prípade požiaru, prevádzkovej havárie alebo živelnej pohromy dbať na pokyny správcu
trhového miesta.
§9
Orgány dozoru
(1) Dozor nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov na trhových miestach vykonávajú
a) Slovenská obchodná inšpekcia
b) Obecný úrad a
c) Obecná polícia Palárikovo.
(2) Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb fyzickej alebo
právnickej osobe, ktorá bez povolenia predáva alebo poskytuje služby na trhovom mieste.
§ 10
Platnosť a účinnosť trhového poriadku
Tento trhový poriadok bol po schválení vydaný všeobecne záväzným nariadením Obce
Palárikovo pod číslom uznesenia OZ 09/150924, č. VI. , zo dňa 24.09.2015 s účinnosťou od
16.10.2015.

Mgr. Jozef D e r ň á r
starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli dňom 1.10.2015 na dobu 15 dní

