TRHOVÝ PORIADOK
obce Bartošova Lehôtka
Trhový poriadok obec vydáva v súlade so schváleným Všeobecne záväzným nariadením
Obce Bartošova Lehôtka 3/2011 podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v obci
Trhové miesto
Na území obce je zriadené trhové miesto na parc. č. CKN 3 (asfaltový priestor medzi OcÚ a KD)
Správcom trhového miesta je obec Bartošova Lehôtka.
Trhové dni
Trhové dni v obci sú v pondelok až piatok. Sobota a nedeľa môže byť predajným dňom iba pri
spoločenských, kultúrnych alebo športových podujatiach.
Prevádzkový čas na trhoviskách
1. Pre trhovisko v obci sa určuje prevádzkový čas nasledovne
Pondelok až sobota od 8:00 hod. do 16:00 hod.
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach
Na základe povolenia obce môžu na trhových miestach predávať výrobky a poskytovať služby:
a) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
b) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
Rozsah a podmienky predaja výrobkov na trhových miestach v obci
1. Na trhových miestach v obci je možné predávať nasledovný tovar:
a) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na predajnom mieste,
b) kvety,
c) potravinárske výrobky,
d) knihy a periodiká,
e) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
f) žreby,
g) včelie produkty odsúhlasené príslušnou veterinárnou správou,
h) mäsové výrobky,
i) mrazené potraviny,
j) živé zvieratá na propagačne predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi
a združeniami chovateľov
k) dreviny, kry a ich priesady, ako aj priesady a semená kvetov a zeleniny,
l) vianočné stromčeky, čečina, šišky a a výrobky z nich,
m) textil a obuv.
2. Na príležitostných trhoch sa okrem tovaru uvedeného v ods. 1/ môžu predávať:
a) vlastný použitý tovar,
b) burčiak, víno, pivo, medovina, destiláty
c) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na predajnom mieste.
d) pukance,
e) cukrová vata,
f) pečené gaštany,
g) perníky, oblátky,
h) cukrovinky,
i) ovocie, zelenina

3. Na trhových miestach sa môžu poskytovať služby:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c) oprava dáždnikov,
d) oprava a čistenie obuvi,
e) kľúčové služby,
f) čistenie peria,
4. Na trhových miestach je zakázané predávať:
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d) tabak a tabakové výrobky,
e) alkoholické nápoje na priamu konzumáciu voľne nalievané
f) jedy, omamné a psychotropné látky,
g) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
h) chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné živočíchy,
i) živé zvieratá, zákaz sa nevzťahuje na propagačne predajné podujatia a zvody zvierat
organizované zväzmi a združeniami chovateľov,
j) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,
k) sušené huby, okrem sušených húb vyrábaných a balených oprávnených výrobcami,
l) domácky vyrobené potravinové produkty, napr. kompóty, sirupy,
m) vajcia
Obec môže dočasne zakázať predaj aj ďalších výrobkov a produktov, pokiaľ je zo v záujme
obyvateľstva obce.
Príležitostné trhy
1. Obec zriaďuje príležitostné trhy pri príležitosti konania športových a kultúrnych podujatí
2. Povolenia k ďalším príležitostným trhom vydáva obec na základe žiadosti podľa individuálneho
posúdenia.
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný rešpektovať §11 Zákona 178/1998 Z.z.
− označiť svoje predajné zariadenie
− dodržiavať trhový poriadok
− používať elektronickú registračnú pokladnicu
− udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja
zanechať predajné miesto čisté a upravené
- zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou
− vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu
správnosti váženia
2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhového miesta, správcovi
príležitostného trhu, správcovi trhového miesta s ambulantným predajom a orgánu
dozoru doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovania služieb na
trhovom mieste a preukaz totožnosti,
Orgány dozoru
1. Dozor nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovaním služieb na trhových
miestach vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia a Obec
2. Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do 16.596,50 € v zmysle § 12 zákona č. 178/1998 Z.z.
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o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení
neskorších zmien a doplnkov. Pokuty uložené obcou sú príjmom rozpočtu obce.
V Bartošovej Lehôtke, 16.12.2011
Ľubomír Bielik
starosta obce
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