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Príloha č. 9
VŠEOBECNÉHO ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
Číslo: VZN – 14 – 2006
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach

TRHOVÝ PORIADOK TRHOVÉHO MIESTA
v správe Ing. Richarda Steinemanna, IČO: 34339914

Gestorský útvar:
Vypracovali:

Ing. Richard Steinemann
Ing. Richard Steinemann
Ing. Beata Popelková
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Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR
č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre mesto
Bojnice tento
TRHOVÝ PORIADOK TRHOVÉHO MIESTA
Trhový poriadok je vypracovaný na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 14-2006
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.
Trhové miesto:

Trhovisko pri sokoliaroch

Správca trhového miesta:

Ing. Richard Steinemann
IČO: 34339914
Veľkonecpalská 46
971 01 Prievidza

Prevádzková doba:

7,00 – 21,00 hod.

Predajná doba:

8,00 – 20,00 hod.

Trhové dni:

pondelok – nedeľa

I. Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
A. Spotrebné výrobky, služby:
1. drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
2. hračky
3. suveníry, ozdobné a úžitkové predmety
4. bižutéria
5. výrobky z kože, slamy a podobných materiálov
6. fotenie, maľovanie na tvár a portrétovanie
B. Potravinové výrobky – za podmienok dodržiavania všeobecných, technických,
hygienických a prevádzkových podmienok podľa osobitného predpisu.
Zákaz predaja:
1. zbraní a streliva
2. výbušnín a pyrotechnických výrobkov
3. tlače a iných vecí, ktoré ohrozujú mravnosť
4. tabaku a tabakových výrobkov
5. liehu, destilátov a spotrebiteľsky balených alkoholických nápojov
6. jedov, omamných a psychotropných látok
7. liekov
8. automobilov, motocyklov, ich súčiastok a príslušenstva
9. chránených druhov živočíchov, exempláre voľne žijúcich a nebezpečné živočíchy
10. živých zvierat
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11. chránených rastlín, exemplárov rastlín a invazívnych druhov rastlín
12. zo zeme a z podložky.
Povinnosti predávajúcich na trhovisku:
1. označiť svoje predajné zariadenie v zmysle predpisov
2. dodržiavať trhový poriadok
3. používať elektronickú registračnú pokladňu podľa osobitných predpisov
4. udržiavať predajné miesto v čistote a po skončení predaja zanechať predajné miesto
čisté a upratané
5. zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou
6. viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitných predpisov
7. vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia.
Predávajúci je povinný predložiť správcovi trhoviska a orgánu dozoru:
1. doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti
2. zmluvu o prenájme plochy a doklad o zaplatení nájomného
3. zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb
4. doklad o nadobudnutí tovaru
5. autorizovanú inšpekčnú knihu.
Spôsob určenia nájomného za predajnú plochu:
Určí sa na základe Zmluvy o prenájme priestoru na predaj a vo výške dohodnutej
v zmluve.
Orgány dozoru:
Dozor nad dodržiavaním trhového poriadku majú:
1. Richard Steinemann – správca trhového miesta
2. Slovenská obchodná inšpekcia
3. Poverení pracovníci MsÚ Bojnice
4. Mestská polícia v Bojniciach v rozsahu vlastných kompetencií.
Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do 16.597 €.
Správca trhoviska:

Ing. Richard Steinemann
IČO: 34339914
Veľkonecpalská 46
971 01 Prievidza
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