Trhový poriadok pre príležitostné trhy - Príloha č. 1 k VZN č. 1/2015
k všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Kráľovský Chlmec č. 1/2015
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
na území mesta Kráľovský Chlmec – Trhový poriadok

schválený :
na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Kráľovskom Chlmci dňa: 31.05.2017
Vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa:

05.06.2017

Nadobúda účinnosť dňom:

20.06.2017

Zvesený z úradnej tabule dňa:
Uznesením

524/2017

Príloha č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Kráľovský Chlmec č. 1/2015
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
na území mesta Kráľovský Chlmec
Mestské zastupiteľstvo v Kráľovskom Chlmci podľa 4 ods. 3 písm. i), § 6 ods. 1, § 11 ods. 4
písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v
súlade s § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov schvaľuje
Prílohu č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Kráľovský Chlmec č. 1/2015
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území
mesta Kráľovský Chlmec
Trhový poriadok pre príležitostné trhy
Článok 1
Vymedzenie príležitostného trhu, určenie priestranstva príležitostného trhu, trhové dni,
predajný a prevádzkový čas
1.

Príležitostnými trhmi v meste Kráľovský Chlmec sú:
a) Vinobranecký jarmok
b) Vianočný jarmok
c) Malý májový trh
d) Iné príležitostné trhy konajúce sa napr. pri kultúrno-spoločenských, prípadne
športových podujatiach, o ktorých rozhodne primátor mesta.

2.

Priestranstvom na konanie príležitostných trhov je:
a) Námestie Miléniá
b) Námestie hrdinov
c) parkovisko pred areálom Amfiteátra

3.

Trhové dni:
a) Vinobranecký jarmok konajúci sa spravidla tretí septembrový víkend
b) Vianočný jarmok, konajúci sa spravidla tretí adventný víkend
c) Malý májový trh podľa požiadaviek organizátora
d) Iné príležitostné trhy vyhlási primátor na úradnej tabuli a webovej stránke mesta.

4.

Predajný čas:
a) Vinobranecký jarmok
Námestie Miléniá
• občerstvenie
od 08.00 hod. – bez obmedzenia počas trvania jarmočného
dňa
• atrakcie
od 08.00 hod. do 23.00 hod.
• ostatné
od 08.00 hod. do 20.00 hod.
Námestie hrdinov
• občerstvenie
od 08.00 hod. do 24.00 hod.
• ostatné
od 08.00 hod. do 20.00 hod.
b) ostatné trhy

od 09.00 hod. do 20.00 hod.

5.

Prevádzkový čas začína 2 hod. pred predajným časom a končí sa 1 hod. po predajnom čase.

6.

Správu príležitostných trhov vykonáva Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 13
Kráľovský Chlmec. (ďalej len „správca príležitostného trhu“)
Článok 2
Predaj na príležitostnom trhu

1.

Na príležitostných trhoch môžu na základe povolenia správcu trhoviska predávať výrobky
a poskytovať služby:
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov
,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné z vlastnej pestovateľskej činnosti alebo lesné
plodiny ,
c) fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo
jeho
rozmnoženinou.

2.

Na príležitostných trhoch v stánkoch a stanoch na krátkodobý predaj potravín je zakázané
predávať výrobky z vlastnej chovateľskej činnosti t.j. produkty živočíšneho pôvodu.

3.

Na príležitostnom trhu nesmú predávať':
a) osoby mladšie ako 18 rokov,
b) subjekty, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené týmto nariadením a zákonom č.
250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Článok 3
Sortiment predaja
Na príležitostných trhoch sa môžu predávať tieto výrobky:
A) potravinový tovar:
1. sušené ovocie, orechy, mak, mandle, pukance byliny a koreniny čerstvé a sušené
2. včelie produkty - možno predávať po predložení „Potvrdenia o registrácii“, ktoré
vydáva regionálna veterinárna a potravinová správa
3. ovocie a zelenia
4. balený potravinársky tovar v spotrebiteľskom tovare po vydaní súhlasného
stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly potravín
5. mlieko a mliečne výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu
úradnej kontroly potravín
6. ovocné šťavy, domáce sirupy, mušty, domáce zaváraniny a bioprodukty
7. medovníky, trdelníky, palacinky, gofry, langoše, placky a ostatné pečivo
8. cukrová vata
9. živé sladkovodné ryby v predvianočnom čase – Predávajúci sa pri predaji živých
rýb musí preukázať registráciou Ohlásenie o začatí činnosti na RVPS a, môžu byť
ponúkané len vo zvlášť vyhradenom priestore za podmienok stanovených orgánmi
veterinárnej a potravinovej správy
10. rastlinné produkty z vlastnej pestovateľskej činnosti – možno predávať po
predložení „Potvrdenia o registrácii“, ktoré vydáva regionálna veterinárna
a potravinová správa
11. burčiak, víno, pivo, punč a medovina

B) Ostatný tovar:
1. náradie a pomôcky pre farmárov
2. textilné výrobky, odevné výrobky, obuv
3. papierenské výrobky
4. kozmetika, drogériový tovar
5. hračky
6. domáce potreby
7. elektrotechnické výrobky
8. knihy
9. výrobky z prútia, peria a kože
10. výrobky zo skla, keramiky a porcelánu
11. remeselné a umelecké výrobky
12. ozdoby a dekorácie - ozdobné vence, sviece, kahance, vianočné stromčeky

C) Na trhových miestach sa môžu poskytovať tieto služby:
1. pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie z priestorov, ktorých
prevádzkovatelia majú súhlasné rozhodnutie príslušného regionálneho úradu
verejného zdravotníctva na ambulantný predaj,
2. detské a iné zábavné atrakcie – skákačky, šmýkačky, trampolíny, kolotoče, vozenie
na koňoch, vozenie na poníkoch, streľba z kuše a pod.
3. maľovanie portrétov, fotografovanie.

Článok 4
Podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať

1. Rozmiestnenie prenosných predajných zariadení určí správca príležitostného trhu.
2.

Na príležitostnom trhu možno predávať výrobky alebo poskytovať služby, ak má
predávajúci výrobkov alebo poskytovateľ služieb (ďalej spoločne len „predávajúci“)
okrem povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb, pridelené trhové miesto
určené na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb a zaplatené nájomné za prenajatú
plochu.

3.

Predajné zariadenia si zabezpečujú predávajúci na vlastné náklady, pokiaľ správca neurčí
z hľadiska jeho účelnosti, bezpečnosti a kultúrnosti predaja inak. Predávajúci môže na
príležitostnom trhu používať na predaj alebo na poskytovanie služieb výlučne správcom
pridelené miesto na predaj.

4.

Predávajúci je povinný dodržiavať zákon o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v platnom znení, živnostenský zákon
v platnom znení, zákon o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, VZN mesta Kráľovský
Chlmec č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach na území mesta Kráľovský Chlmec a tento trhový poriadok.

5.

Na príležitostnom trhu je zakázané :

a) počas prevádzkového času jazdiť motorovými vozidlami, okrem zásobovania
a technickej obsluhy
b) premiestňovanie predajných stánkov počas trhu.
Článok 5
Spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu
1. Sadzba nájomného za jedno trhové miesto na jeden trhový deň:
A)

B)

• pri predaji výrobkov vymedzených v čl. 3, ods. A, bod 1-2
• pri predaji výrobkov vymedzených v čl. 3, ods. A, bod 3-11

3,00 €/m²
5,00 €/m²

•
•

3,00 €/m²
1,50 €/m²

pri predaji výrobkov vymedzených v čl. 3, ods. B, bod 1-8
pri predaji výrobkov vymedzených v čl. 3, ods. B, bod 9-12

C)
•

poskytovanie služieb vymedzených v čl. 3, ods. C, bod 1
- s predajom alkoholických nápojov
- bez predaja alkoholických nápojov
• poskytovanie služieb vymedzených v čl. 3, ods. C, bod 2-3

8,00 €/m²
5,00 €/m²
1,00 €/m²

D) Ostatné nájomné:
•
•
•

za predajné zariadenie
a prenajatú plochu za účelom umiestnenia stolov a stoličiek pre stánky
s rýchlym občerstvením
remeselníci, ktorí sú hosťami mesta sú od poplatkov oslobodení.

30,00 €/ks
3,00 €/m²

Článok 6
Pravidlá dodržiavania čistoty a poriadku
1. Predávajúci je povinný na trhovom mieste dodržiavať hygienu primeranú druhu predaja
alebo poskytovanej služby, odpad vzniknutý pri predaji alebo poskytovaní služby uložiť do
smetných nádob pripravených zriaďovateľom trhového miesta.
2. Organický odpad ako je spotrebný tuk, olej a pod. je predávajúci povinný umiestniť do
určenej zbernej nádoby, odviezť a zlikvidovať mimo trhového miesta v miestach na to
určených.
3. Predávajúci na trhovom mieste je povinný po skončení predaja zanechať predajné miesto
čisté a upratané.
Článok 7
Orgány dozoru
1. Dozor na dodržiavaním tohto Trhového poriadku sú oprávnení vykonávať:

a)
b)
c)
d)

správca trhoviska
miestny kontrolór
Mestská polícia
iné v zmysle osobitných predpisov.

2. Pri vykonávaní kontroly dodržiavania tohto Trhového poriadku pre príležitostné trhy sa
vyššie uvedené orgány preukazujú služobným preukazom.
3. Pri ukladaní pokút za porušenie povinnosti, orgány dozoru uvedené v ods. 1 tohto článku
postupujú podľa osobitných predpisov.
Článok 8
Záverečné ustanovenia

1. Trhový poriadok pre príležitostné trhy - Príloha č. 1 k VZN č. 1/2015 k všeobecne
záväznému nariadeniu Mesta Kráľovský Chlmec č. 1/2015 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Kráľovský
Chlmec – Trhový poriadok bol schválený na 26. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Kráľovskom Chlmci dňa 31.05.2017 uznesením č. 524/2017.
2. Trhový poriadok pre príležitostné trhy - Príloha č. 1 k VZN č. 1/2015 nadobúda platnosť
dňom schválenia mestským zastupiteľstvom a účinnosť nadobúda 15. dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli mesta Kráľovský Chlmec t. j. 20.06.2017.

Ing. Karol Pataky
primátor mesta

