
TRHOVÝ PORIADOK, platný pre konani.epríležitostných trhov
v Dome kultúry a v Kultúrno - obchodnom centre NOVA

§1

Úvodné ustanovenie

Týmto VZN sa urcujú záväzné podmienky predaja výrobkov a
poskytovania služieb na príležitostných trhoch v Dome kultúry, v Seredi
na ul. Školskej c. 1 a Kultúrno - obchodnom centre NOVA na ul. Dionýza
Štúra c. 759135 v Seredi.

§2

Správa príležitostného trhu
trhové dnt predajný cas

1. Správcom príležitostného trhu je Dom kultúry
2 Trhové dni: Maximálne 7 dni vpriebehu kalendárneho mesiaca.
3. Predajný cas: 09.00 - 18.00 hod.

.§3

Výška poplatkov

1. Nájomné za trhové miesto sa stanovuje dohodou s prihliadnutim na
miesto konania, ve.lkost prenajatého priestoru a prevádzkové náklady
prenajatých priestorov.
2~Vstup na priležitostné trhyje bezplatný.

§4
I

Predmet predaja

1. Na priležitostnom trhu sa môžu predávat' iba veci hnutelné, ktoré
slúžia na uspokojenie hmotných a duchovných potrieb obcanov. Majú
spotrebný charakter a nepochádzajú z trestnej cinnosti. .
2. Na priležitostnom trhu je zakázané predávat:

al zbrane a strelivo
bl výbušniny a pyrotechnické výrobky
cl tlac a iné veci, ktoré ohrozujú mravnost
dl tabak a tabakové výrobky
el lieh destiláty a spotrebitelsky balené alkoholické nápoje
tIjedy, omamné a psychotronické látky
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gi lieky
hl živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb
il automobily, motocykle, ich súciastky a príslušenstvo
jl chránené druhy živocíchov a nebezpecné živocichy
kl rastlinné a živocišné výrobky z vlastnej pestovatelskej alebo

chovatel'skej cinnosti, alebo lesné plody

3. Na príležitostnom trhu je zakázané:
al prevádzkovat a zúcastnovat sa hazardných hier
bl manipulovat so stolmi a inými predajnými miestami bez vedomia

usporiadatela
cl realizovat predaj mimo predajných stolov v areáli

4. Na príležitostnom trhu sa môžu poskytovat tieto služby:
al pohostinské a reštauracné, rýchle obcerstvenie a stravovanie

--- bl brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
cl oprava dáždnikov
dl oprava a cistenie obuvi
el klúcové služby

§5

Osoby oprávnené predávat

1. Na príležitostnom trhu môžu predávat'fyzické a právnické osoby
oprávnené na podnikanie podl'a Obchodného zákonníka a zákona
c. 455/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Obcania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve
medzi sebou.

§6

Práva a povinnosti správcu príležitostného trhu

1. Správca príležitostného trhu je povinný zabezpecit dodržiavanie
trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a
poskytovaní služieb.
2. Správca príležitostného trhu kontroluje u predávajúceho:

al oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podl'a osobitných
predpisov a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb

bl doklad o nadobudnutí tovaru
cl používanie elektronickej registracnej pokladne podl'a osobitných

predpisov .

dl udržiavanie poriadku, hygieny a cistoty pocas predaja výrobkov a
poskytovania služieb a po ich ukoncení

el dodržiavanie trhového poriadku
fl primeranost predaja vlastných použitých textilných a iných
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spotrebných výrobkov, primeranost ich množstva, s prihliad-
nutím na charakter a stav predávaných výrobkov.

3. Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa
nevyžadujú, ak ide o predaj vlastných použitých. výrobkov obcanmi
medzi sebou v primeranom množstve.

§7

Povinnosti predávaiúcich

1. Predávajúci je povinný:
al oznacit svoje predajné zariadenie podla osobitných predpisov
bl dodržiavat trhový poriadok príležitostného trhu
cl používat elektronickú registracnú pokladnicu
dl udržiavat cistotu pocas predaja a po skoncení zanechat predajné.

miesto cisté a upratané
el zretelne oznacit predajné výrobky a poskytované služby cenou
fl viest autorizovanú inšpekcnú knihu podla osobitných predpisov s

výnimkou predávajúcich uvedených v § 5 odst. 2

2. Predávajúci je povinný predložit správcovi a orgánom dozoru:
al doklad o povolení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov

a poskytovanie služieb a preukaz totožnosti
bl doklad o zaplateni nájomného za predajné zariadenie, alebo

predajnej plochy
cl zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu

zdravia, ak si to vyžaduje charakterpredávaného tovaru a
poskytovaných služieb

dl doklad o nadobudnutí tovaru - nieje potrebný,ak ide o predaj
vlastných použitých výrobkov obcanmi medzi sebou

el autorizovanú inšpekcnú knihu

§B

Orgány dozoru a sankéie

1. Dozor nad dodržiavaním tohto Trhového poriadku vykonávajú:
al Slovenská obchodná inšpekcia
blOkresný úrad Galanta
cl Mesto Sered Mes1$kýúrad.00d. ~ cinnosti cr

sluiietJ~Me~ policia

ldalej len orgány dozorul
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2. Orgány dozoru môžu uložit pokutu do 500.0QO,-Sk
a.! fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové

miesto bez povolenia mesta, alebo správcovi trhoviska
za porušenie povinností podla § 6 tohto VZN

bJ fyzickej alebo právnickej osobe,. ktorá predáva výrobky
a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia,
riadnej nájomnej zmluvy, alebo predáva výrobky, kto-
rých predaj je zakázaný.

3. Orgány dozoru môžu zakázat predaj výrobkov a poskYtovanie služieb
na trhových miestach fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá bez
povolenia predáva výrobky, poskytuje služby na trhovom mieste.

4. Pokutu možno uložit dojedneho roka odo dna, ked k porušeniu
povinnosti došlo.

5. Pokutu nemožno uložit~ak bola za to isté porušenie povonností
uložená pokuta podla osobitných predpisov.

6. Oprávnenie dozorných, inšpekcných a iných orgánov a ukladanie
pokút podla osobitných predpisov nie sú týmto VZNdotknuté.

§9

Záverecné ustanovenie

1. Toto Všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené Mestským
zastupitelstvom v;Seredi dna 14.9.2000 , nadobúda úcinnost
15 - tym dnom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli.

2. VYvesené : j,;. ". r;JOO

Zvesené : .tJ,ID.MgO


