TR HOVÝ POR IAD OK
Festivalu tradičných remesiel a chutí Topoľčianky 2018
Je platný pre trhovisko: v centre Obce, medzi centrom Obce a Parkom Topoľčianky, v Parku
Topoľčianky
Správca trhoviska: Asociácia subjektov cestovného ruchu Topoľčianky (ASCRT)
Trhový deň, prevádzkový čas: sobota 8.9.2018 od 6:00 hod. do 20:00 hod
Predajný čas
: sobota 8.9.2018 od 10:00 hod. do 18:00 hod

I.
Sortiment výrobkov, tovarov a služieb, ktorých predaj a poskytovanie je
na trhoviskách povolené
1. Na predaj na trhoviskách možno ponúknuť nasledovný tovar:
a) ovocie a zeleninu
b) kvety, výrobky z kvetov a zelene
c) dreviny, kry a ich priesady a semená kvetov a zeleniny
d) včelie produkty odsúhlasené príslušným veterinárnym orgánom
e) spotrebný tovar, ktorým sú najmä textilné výrobky, obuv, domáce potreby, drobný
tovar, papierenské výrobky, výrobky spotrebnej techniky, drogériový tovar, kozmetika, športový
tovar, výrobky z dreva a prútia,
f) produkty vlastnej tvorby
2. Na trhoviskách možno poskytnúť tieto služby:
a) rýchle občerstvenie a stravovanie,
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c) oprava dáždnikov,
d) oprava a čistenie obuvi,
e) kľúčové služby

II.
Ambulantný predaj
1. V obci sa ambulantne môžu predávať:
a) knihy, denná a periodická tlač,
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c) jedlá a nápoje na priamu konzumáciu na mieste,
d) balená a nebalená zmrzlina ,
e) ovocie a zelenina,
f) kvetiny,
g) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií .
2. Podľa § 79 PK SR musí byt ambulantný predaj potravín viazaný na stabilnú predajňu,
zariadenie spoločného stravovania alebo výrobňu potravín.
3. Ambulantný predaj pri cestách na území obce a mimo obce sa zakazuje.

III.

Zákaz predaja niektorých výrobkov
Na trhových miestach sa zakazuje predávať:
a) zbrane a strelivo
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť
d) tabak a tabakové výrobky
e) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, zákaz sa nevzťahuje na
predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch
f) jedy, omamné a psychotropné látky
g) lieky
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
i) chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy
j) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb , zákaz sa nevzťahuje na propagačné
predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín

IV.
Poriadok a čistota
1. Za poriadok a čistotu prenajatej plochy počas predaja zodpovedá predávajúci.
2. Po skončení predaja predávajúci zanecháva prenajatú plochu čistú a upratanú.
3. Za čistotu, hygienu a bezpečnosť predaja, čistotu spolupracujúcich zodpovedá predávajúci
4. Správca trhoviska zabezpečuje čistenie prístupových ciest

V.
Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb
1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
a) označiť svoje predajné miesto menom, priezviskom a adresou predávajúceho (príp.
obchodným menom a miestom podnikania resp. sídlom) a menom a priezviskom
zodpovednej osoby,
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska a príležitostného trhu,
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu, prípadne mať so sebou čestné prehlásenie, že
nemajú povinnosť používať ERP
d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja
zanechať predajné miesto čisté a upratané,
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou ,
f) predávať len na prenajatej ploche určenej správcom trhoviska,
g) riadne informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaných výrobkov a s ohľadom na
povahu výrobku oboznámiť kupujúceho s návodom na obsluhu a zvláštnymi technickými
pravidlami,
h) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť spotrebiteľovi
prekontrolovať si správnosť týchto údajov
2. Predávajúci na trhovom mieste je ďalej povinný:
a) umožniť kontrolným orgánom vykonanie kontroly dodržiavania stanovených podmienok
predaja tovaru a podriadiť sa rozhodnutiu kontrolného orgánu
b) na požiadanie správcu trhoviska a kontrolného orgánu, predložiť platné doklady ( podľa
charakteru predaja) ako napr.:
- preukaz totožnosti

- povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste
- doklad o oprávnení na podnikanie,
- doklad o zaplatení nájomného za predajné miesto
- doklad o nadobudnutí tovaru,
- zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
- pri predaji húb doklad o ich znalosti,
- pri predaji lesných plodín doklad o ich zákonnom nadobudnutí
c) V prípade zistenia nedostatkov zo strany správcu trhoviska nie je predávajúcemu dovolené
ďalej predávať a predávajúci je povinný opustiť trhovisko do doby odstránenia nedostatkov.

VI.
Osoby oprávnené predávať výrobky
a poskytovať služby na trhových miestach
1. Na trhových miestach môžu na základe povolenia mesta predávať výrobky a poskytovať
služby:
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny ,
c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.

VII.
Poplatky za predajnú plochu na trhovisku
Paušálny poplatok 20 eur za predajné miesto 3x3m.

VIII.
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním tohto poriadku trhoviska na území obce vykonávajú:
a) Slovenská obchodná inšpekcia
b) ASCRT alebo ním poverené osoby
2. Porušenie ustanovení tohto poriadku fyzickou osobou je priestupkom v zmysle zákona
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za ktorý môžu orgány uvedené
v odstavci 1) uložiť blokovú pokutu do výšky 33,00 €.
3. Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa osobitných
predpisov nie sú týmto poriadkom dotknuté.

