MESTO DUNAJSKÁ STREDA

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 6/2021 zo dňa 16. marca 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č.
5/2015 zo dňa 28. apríla 2015 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových
miestach na území mesta Dunajská Streda a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre
mestské trhovisko a príležitostné trhy

Mestské zastupiteľstvo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo na svojom
zasadnutí dňa 16.3.2021
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov na
úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta dňa 1.3.2021
Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta a na webovom
sídle mesta dňa 8.4.2021
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 23.4.2021.

Mesto Dunajská Streda podľa § 6 v spojení s § 4 ods. 3 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a § 3 ods. 8 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov a
o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov, vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 6/2021 zo dňa 16. marca 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č.
5/2015 zo dňa 28. apríla 2015 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových
miestach na území mesta Dunajská Streda a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre
mestské trhovisko a príležitostné trhy
I.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 5/2015 zo dňa 28. apríla 2015 o predaji
výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Dunajská Streda a
ktorým sa vydáva trhový poriadok pre mestské trhovisko a príležitostné trhy sa mení a dopĺňa
nasledovne:
1. Doterajší text § 14 odseku 1 „Trhové dni a čas predaja pre Trhovisko Ružový háj“ sa
označuje ako písmeno „a)“, doterajšie písmeno a) za označuje ako bod „1.“ a doterajšie
písmeno b) sa označuje ako bod „2.“.
2. V § 14 odsek 1 sa za písm. a) vkladá písm. b), ktoré znie :
„b) Trhové dni a čas predaja pre Trhovisko Grund
- v období od veľkonočného piatku do 23. decembra príslušného roka
- prevádzková doba: pondelok až nedeľa: od 07,30 hod. do 20,00 hod.
V uvedenom období je trhovisko otvorené aj počas štátnych sviatkov, okrem veľkonočnej
nedele a veľkonočného pondelka.“
3. V § 15 odsek 3 sa na konci vkladajú slová „Trhový poriadok pre Trhovisko Grund (Príloha
č. 6 tohto nariadenia)“.
II.
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej
tabuli mesta.
V Dunajskej Strede, dňa 26.3.2021

JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta

Príloha č.6 k VZN mesta Dunajská Streda č. 5/2015 zo dňa 28. apríla 2015 o predaji výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Dunajská Streda a ktorým sa
vydáva trhový poriadok pre mestské trhovisko a príležitostné trhy, v znení VZN mesta
Dunajská Streda č. 6/2021 zo dňa 16. marca 2021.
Trhový poriadok pre Trhovisko GRUND

I.
Predmet úpravy
Tento trhový poriadok upravuje najmä určenie priestranstva Trhoviska GRUND (ďalej len
„trhovisko“), označenie trhoviska údajmi o druhoch predávaných výrobkov, podmienky, za
ktorých možno predaj výrobkov vykonávať, určenie trhových dní, predajného a
prevádzkového času trhoviska, uloženie predajného zariadenia, pravidlá dodržiavania čistoty
a hygieny počas predaja a po skončení prevádzky.
II.
Priestranstvo trhoviska, správca trhoviska
1. Trhovisko sa nachádza na parc.č. 1888/377 a parc.č. 1888/488 v k.ú. Dunajská Streda. Je
to priestranstvo s plochou pre street food stánky a street food autá, s trávnatou plochou pre
javisko v rozmere do 100 m2 na usporiadanie kultúrnych, zábavných, spoločenských,
športových a gastro podujatí vrátane, ako aj s trávnatou plochou, na ktorom je umiestnených
do 140 kusov skladacích predajných stánkov s prístreškom v rozmere 3x3m, alebo 3x2m.
Súčasťou trhoviska je mobilný dom - administratívna budova, 2-3 kusy skladovacích
kontajnerov, ako aj sanitárne zariadenie pre verejnosť, ktoré tvoria prenosné mobilné WC
značky TOI TOI & DIXI v počte od 4 do 6 kusov.
Trhovisko je označené pri vstupnej bráne tabuľou ,,Trhovisko GRUND“ a na informačnej
tabuli administratívnej budovy je zverejnený tento trhový poriadok.
2. Správcom trhoviska je: Delizia Foundation, o.z., so sídlom Berehovská ulica 7702/17,
929 01 Dunajská Streda, IČO: 53 458 508, zapísané v Evidencii občianskych združení
Ministerstva vnútra SR, reg. Číslo: VVS/1-900/90-60422 (ďalej len ,,správca“).
III.
Druh predávaných výrobkov
1. Na trhovisku možno predávať pri dodržaní podmienok predaja uvedených v tomto trhovom
poriadku:
a) spotrebné výrobky remeselnej a ľudovo-umeleckej povahy:
1. textilné výrobky, odevné výrobky,
2. obuv,

3. domáce potreby,
4. papierenské výrobky,
5. kozmetiku a drogériový tovar,
6. hračky,
7. bižutériu,
8. ozdoby a dekorácie, sviečky, kahance
9. ručné náradie,
10. výrobky z prútia a kože,
11. spotrebné výrobky zo skla, keramiky a porcelánu,
12. sezónne ozdobné a úžitkové predmety (najmä k veľkonočným a vianočným sviatkom,
pamiatke zosnulých alebo iným príležitostiam),
b) iné spotrebné výrobky, ktoré nemajú remeselnú povahu:
1. agropotreby pre farmárov a drobnochovateľov zvierat pre starostlivosť o zvieratá,
2. knihy,
3. poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí (kvety, cibuľky kvetov,
priesady kvetov, zeleninu, ozdobné kríky, semená, ovocné stromy, vianočné stromčeky,
čečinu).
c) potravinárske výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej
kontroly potravín ak sa vyžaduje a to:
1. pekárenské výrobky - chlieb, pečivo a iné pekárenské výrobky,
2. sušené ovocie, orechy, pukance, jadierka (tekvicové, slnečnicové, mandle a pod.)
3. lesné plodiny po predložení potvrdenia o súhlase k ich odberu od príslušného vlastníka alebo
správcu pozemku,
4. čerstvé huby za predpokladu, že predávajúci má platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti.
5. netriedené slepačie vajcia ak pochádzajú z vlastného chovu predávajúceho,
6. mäsové výrobky,
7. mliečne výrobky,
8. cukrovinky, cukrová vata, turecký med,
9. včelí med a včelie produkty od prvovýrobcov, zaregistrovaných príslušnou veterinárnou
potravinovou správou v mieste pôvodu
10. medovníky, trdelníky,
11. balenú zmrzlinu, nebalenú zmrzlinu,
12. ovocie a zeleninu,
13. kvasená kapusta a iné kvasené zeleniny
14. cukrárenské výrobky,
15. strukoviny čerstvé a sušené
16. byliny a koreniny čerstvé, sušené kuchynské byliny, liečivé rastliny pri ktorých predajca
sa preukazuje s „osvedčením o znalosti liečivých rastlín“ .
d) služby:
1. pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie,
2. brúsenie nožov a nožníc a iných nástrojov,
3. oprava dáždnikov, oprava obuvi,
4. kľúčová služba,
5. oprava obuvi, tašiek a koženej galantérie,

6. čistenie obuvi,
7. brašnárske služby,
8. tetovanie umývateľnými prostriedkami ,
9. maľovanie portrétov, fotografovanie,
10. predaj potravinárskych výrobkov určených na priamu konzumáciu.
Na trhovisku je zakázané predávať:
1. zbrane a strelivo,
2. výbušniny a pyrotechnické výrobky,
3. tlač a iné́ veci ohrozujúce mravnosť,
4. tabak a tabakové výrobky,
5. lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické́ nápoje,
6. geneticky modifikované potraviny,
7. jedy a omamné, psychotropné látky,
8. lieky,
9. automobily a motocykle a ich súčiastky a príslušenstvo,
10. chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy,
11. chránené rastliny,
12. živé zvieratá s výnimkou konzumných rýb,
13. sušené huby, okrem sušených húb vyrábaných a balených oprávnenými výrobcami,
14. tovar nekvalitný, ohrozujúci zdravie spotrebiteľov a tovar, u ktorého sa nepreukáže
legálny spôsob nadobudnutia.
2. Slepačie vajcia je predávajúci povinný označiť kódom výrobcu alebo iným označením
podľa osobitného predpisu ak ide o prvovýrobcu, ktorý chová 50 alebo viac nosníc.
3. Slepačie vajcia, ktoré predáva prvovýrobca, ktorý chová menej ako 50 nosníc, stačí označiť
štítkom alebo výveskou s uvedením dobre viditeľnej a ľahko čitateľnej informácie o tom,
že ide o netriedené vajcia priamo z prvovýroby a o
a) mene a priezvisku prvovýrobcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo o obchodnom mene, ak
ide o prvovýrobcu, ktorý je fyzickou osobou - podnikateľom, alebo o obchodnom mene
prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, ak ide o prvovýrobcu, ktorý je právnickou
osobou,
b) adrese zaregistrovanej prevádzkarne alebo zaregistrovaného chovu prvovýrobcu, kde
boli vajcia vyprodukované.
4. Med určený na ľudskú spotrebu môže predávať len prvovýrobca, ktorý je držiteľom
včelstiev, vykonáva zber a balenie včelieho medu vo vlastných priestoroch a je na predaj
medu osobitne zaregistrovaný podľa trvalého pobytu držiteľa včelstiev alebo umiestnenia
včelstiev.
5. Prvovýrobca, ktorý predáva med, musí uviesť okrem údajov ustanovených osobitným
predpisom aj tieto údaje:
a) meno a priezvisko prvovýrobcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo o obchodnom mene, ak
ide prvovýrobcu, ktorý je fyzickou osobou - podnikateľom, alebo o obchodnom mene
prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, ak ide o prvovýrobcu, ktorý je právnickou
osobou,
b) adrese zaregistrovanej prevádzkarne alebo držiteľa včelstiev,
c) označenie pôvodu medu,

d) dátum balenia.
6. Na trhovisku sa môžu predávať potravinárske výrobky iba pri dodržaní hygienických
podmienok predaja.
7. Predaj výsekového mäsa, hydiny, králikov, deleného mäsa jatočných zvierat, opracovaných
rýb, mäsových výrobkov, pasterizovaného mlieka a mliečnych výrobkov z tepelne
ošetreného kravského, ovčieho, kozieho mlieka, pekárenských a cukrárenských výrobkov
je možný v priestoroch tržnice za dodržania technických, prevádzkových a hygienických
podmienok podľa osobitných predpisov (zákon NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách)
8. Živú hydinu môžu predávať fyzické a právnické osoby, ktoré sa preukážu súhlasným
stanoviskom vydaným príslušným orgánom veterinárnej a potravinovej správy na predaj
hydiny vo vyhradenom priestore trhoviska, resp. z pojazdnej predajne.
9. Vianočné stromčeky a čečinu možno predávať len na základe dokladu o spôsobe ich
nadobudnutia. Vlastníci lesa pri predaji predložia doklad o vlastníctve, resp. povolenie na
výrub.
10. Predaj ovocných stromov a kríkov ako množiteľského materiálu je možný za podmienky,
že tieto sú opatrené štítkom s údajmi o odrode, množiteľskej stanici a pod.
11. Osoba predávajúca potraviny:
a) zodpovedá za zdravotnú neškodnosť a kvalitu predávaných potravín,
b) je povinná zabezpečiť hygienu predaja,
c) je povinná nebalené potraviny, ak to ich povaha vyžaduje, zabaliť do funkčne
vhodného a zdravotne neškodného obalového materiálu a pri manipulácii s nimi
používať čisté pomôcky a náradie,
d) nesmie meniť, odstraňovať a zakrývať údaje uvedené výrobcom na spotrebiteľskom
balení,
e) nesmie spoločne predávať nezlučiteľné druhy výrobkov vzájomne ovplyvňujúce
zdravotnú neškodnosť a kvalitu potravín,
f) nesmie predávať potraviny po uplynutí dátumu najneskoršej spotreby,
g) v stánkoch na krátkodobý predaj potravín musia byť potraviny a pracovníci obsluhy
chránení pred nepriaznivými vonkajšími vplyvmi (dážď, slnko, prach),
h) potraviny musia byť pri predaji umiestnené najmenej 70 cm nad zemou, okrem ovocia,
zeleniny a zemiakov,
i) zemiaky, zelenina a lesné plody musia byť očistené od hliny a zvädnutých častí,
j) je povinná dodržiavať osobnú hygienu a hygienu predaja,
k) je povinná dodržiavať predpisy na ochranu spotrebiteľa.
12. Fyzické a právnické osoby predávajúce na trhovom mieste sú povinné dodržiavať všetky
platné všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa trhového predaja a podriadiť sa
kontrole vykonávanej oprávnenými osobami. Ďalej sú povinné:
a) poskytovať informácie o predávanom výrobku a zabezpečiť jeho označenie, ako aj
označenie potravinárskych výrobkov podliehajúcich pokazeniu dátumom minimálnej
trvanlivosti; súbežné používanie ďalších označení, najmä grafických symbolov a
piktogramov nie je týmto dotknuté,
b) používať elektrické a plynové spotrebiče s revíziou nie staršou ako 12 mesiacov;
schválený a platný doklad o revízii musí v prípade kontroly predložiť,

c) pri predaji potravín, ovocia, zeleniny, zemiakov a produktov podobného charakteru
používať vhodné debničky, podložky a prepravky - tovar sa nesmie umiestňovať zem,
d) zabezpečiť vyhovujúce a kapacitne postačujúce chladiace zariadenia na uloženie a
vystavenie mäsových výrobkov, mäsových polotovarov a mliekarenských výrobkov;
e) zásobovanie stánkov riešiť tak, aby nedochádzalo k hromadeniu výrobkov mimo
chladiacich priestorov,
f) zabezpečiť dostatočné množstvo čistého a vhodného obalového materiálu pre predaj
nebalených potravín; pri manipulácii s potravinami je povinný používať potrebné
pracovné pomôcky – kliešte, vidličky, lopatky a pod.,
g) používať len poháre a podnosy na jedno použitie pri predaji nápojov na priamu
konzumáciu a pokrmov rýchleho občerstvenia, podľa možnosti vyčleniť pri predaji
potravinárskych výrobkov pracovníka na príjem a výdaj peňazí za zakúpený tovar,
h) pri predaji potravín v originálnom balení od výrobcu je predávajúci povinný preukázať
doklad o nadobudnutí tovaru; zakázané je predávať výrobky po dátume spotreby alebo
dátume minimálnej trvanlivosti,
i) osoby manipulujúce s potravinami musia mať vhodný pracovný odev,
j) základné vybavenie na dodržiavanie osobnej hygieny - vodu, čistiace prostriedky,
utierky,
k) všetky osoby, ktoré vyrábajú, manipulujú a uvádzajú do obehu potraviny a pokrmy
musia byť zdravotne a odborne spôsobilé podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a
kontrole prenosných ochorení,
l) dodržiavať druh vhodného sortimentu pre predaj na trhu,
13. Na trhovisku sa zakazuje predaj iných výrobkov, ako je to uvedené v tomto trhovom
poriadku.
IV.
Osoby oprávnené predávať výrobky
Na trhovisku môžu predávať na základe povolenia mesta na predaj výrobkov:
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.
V.
Práva a povinnosti predávajúcich
1. Predávajúci je povinný:
a) predávať len na predajnom mieste určenom správcom trhoviska,
b) zaplatiť poplatky v zmysle trhového poriadku pred začatím predaja,
c) označiť svoje predajné zariadenie na vhodnom a viditeľnom mieste obchodným menom
a sídlom predávajúceho v prípade právnickej osoby alebo obchodným menom a miestom
podnikania fyzickej osoby – podnikateľa (menom a priezviskom osoby zodpovednej za

činnosť), menom a priezviskom a bydliskom fyzickej osoby ak predávajúcim je fyzická
osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej, alebo
chovateľskej činnosti, alebo lesné plodiny,
d) dodržiavať trhový poriadok trhoviska,
e) používať elektronickú registračnú pokladnicu s výnimkou fyzických osôb, ktoré
predávajú rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej
činnosti alebo lesné plody, alebo ktoré predávajú vlastné po domácky vyrobené výrobky,
f) udržiavať miesto predaja výrobkov v čistote, po skončení predaja zanechať predajné
miesto čisté a upravené,
g) zreteľne označiť predávané výrobky cenou,
h) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia, používať ciachovanú váhu,
i) uvádzať o predávanom tovare len pravdivé údaje,
j) dodržiavať hygienické, veterinárne a bezpečnostné predpisy podľa osobitných
predpisov.
2. Predávajúci je povinný predložiť správcovi trhoviska a orgánom dozoru:
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
na trhovom mieste a preukaz totožnosti, v prípade prvovýrobcu doklad o registrácii
príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou,
b) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné
zariadenie alebo predajnú plochu,
c) pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
d) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu verejného zdravotníctva, ak to
vyžaduje charakter predávaného tovaru,
e) doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých
výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve.
3. Osoba uvedená v článku IV. písm. b) tohto trhového poriadku je povinná poskytnúť
orgánom dozoru na ich požiadanie vysvetlenie o pôvode tovaru, ak tie nadobudnú
podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti.
VI.
Povolenie na predaj, predajné zariadenia
1. Správca určí predajné miesto pre predávajúcich podľa poradia došlých žiadostí s
prihliadnutím na sortiment predávaného tovaru a poskytovaných služieb a vydá povolenie
na predaj výrobkov resp. na poskytovanie služieb.
2. Podmienkou predaja na trhovisku je prenájom predajnej plochy (ďalej len „predajná
plocha“), ktorý zabezpečuje správca na náklady predávajúceho na základe nájomnej
zmluvy, predmetom ktorej bude aj určenie výšky nájomného a poplatkov za služby spojené
s nájmom. Výška nájomného za predajnú plochu sa určuje vo výške 5,50 Eur za každý
prenajatý m2 predajnej plochy, pričom rozmer jednej predajnej plochy je najmenej
9m2=3x3m. Správca si vyhradzuje právo zmeny cien a podmienok prenájmu predajnej
plochy. Aktuálny cenník je povinný uviesť správca na webstránke www.deliziagrund.sk.

3. Osoba predávajúca výrobky a poskytujúca služby na trhovisku uhrádza správcovi okrem
nájmu, aj náklady za spotrebu elektrickej energie a za odvoz odpadu za každý prenajatý m2
predajnej plochy vo výške 0,50 Eur. Správca si vyhradzuje právo zmeny cien za uvedené
služby.
4. Osobám predávajúcim potravinárske výrobky určené na priamu konzumáciu so street food
autom zabezpečí predajnú plochu správca trhoviska a to na základe osobitnej nájomnej
zmluvy, predmetom ktorej bude aj určenie výšky nájomného a poplatkov za služby spojené
s nájmom. Minimálna plocha pre street food autá sa stanovuje vo výške 18 m2, pričom
výška nájomného je 6,50 Eur za každý prenajatý m2 predajnej plochy. Správca si
vyhradzuje právo zmeny cien a podmienok prenájmu predajnej plochy. Aktuálny cenník je
povinný uviesť správca na webstránke www.deliziagrund.sk.
5. Osoba predávajúca potravinárske výrobky určené na priamu konzumáciu so street food
autom uhrádza správcovi okrem nájmu, náklady za spotrebu elektrickej energie, ako aj za
odvoz odpadu za každý prenajatý m2 predajnej plochy vo výške 13 Eur. Správca si
vyhradzuje právo zmeny cien za uvedené služby.
6. Osoba predávajúca potravinárske výrobky určené na priamu konzumáciu bez street food
auta v predajnom stánku uhrádza správcovi okrem nájmu stanoveného v odseku 2 tohto
článku, náklady za spotrebu elektrickej energie a za odvoz odpadu za každý prenajatý m2
predajnej plochy vo výške 1 Eur. Správca si vyhradzuje právo zmeny cien za uvedené
služby.
7. Predajný stánok, popríp. street food auto na krátkodobý predaj potravinárskych výrobkov
určených na priamu konzumáciu musí byť posúdený príslušným orgánom verejného
zdravotníctva podľa osobitného predpisu.
8. Správca písomne oznámi príslušnému orgánu verejného zdravia predaj potravinárskych
výrobkov určených na priamu konzumáciu.
9. Poplatok a nájomné vyberá prevádzkový pracovník správcu. Platiteľ je povinný si uschovať
zúčtovateľné potvrdenie o platbe pre účely kontroly.
10. V nájomnej zmluve si správca vyhradzuje právo a nájomca sa zaväzuje strpieť právo
správcu, spočívajúce v tom, že ak nájomca predajného stánku neobsadí predajný stánok v
daný deň do 7:00 hod., správca je oprávnený prenajať na zostávajúcu časť dňa predajný
stánok inému záujemcovi pričom je povinný uhradiť nájomné v plnej výške aj napriek
tomu, že svoje miesto neobsadil.
VII.
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas a termín príležitostného trhu
1. Trhové dni a prevádzkový čas na trhovisku pre Trhovisko GRUND sa určuje nasledovne:
- v období od veľkonočného piatku do 23. decembra príslušného roka
- prevádzková doba: pondelok až nedeľa: od 07:30 hod. do 20:00 hod.
V uvedenom období je trhovisko otvorené aj počas štátnych sviatkov, okrem veľkonočnej
nedele a veľkonočného pondelka. Aktualizácia trhových dní je povinný uviesť správca na
webstránke www.deliziagrund.sk

2. Zásobovanie predajných stánkov tovarom je autami povolené v čase od 6:00h do 7:30h.
Počas predajného a prevádzkového času trhu je zásobovanie možné len bez použitia
motorového vozidla.
3. Predávajúci môžu parkovať svoje motorové vozidlá len na vyhradených parkovacích
miestach na trávnatej ploche v počte 1kus / predávajúci. Návštevníci budú mať samostatne
vyhradené parkovisko.
4. Vyhradené parkoviská nie sú strážené, parkujúca osoba vstupuje a parkuje na nich s
vozidlom na vlastnú́ zodpovednosť̌.
5. Parkovanie je povolené v čase od 6:00h do 18:00h. Za nedodržanie parkovacích pravidiel
je správca oprávnený motorové vozidla dať odtiahnuť na náklady majiteľa motorového
vozidla.
6. Užívať̌ vyhradené parkoviská je iba za účelom dočasného parkovania motorového vozidla.
7. Majiteľ vozidla je povinný vždy riadne uzavrieť a uzamknúť a zabezpečiť ho proti
samovoľnému uvedeniu do pohybu. 8. Udržiavať̌ čistotu a poriadok na parkovisku.
9. Správca nezodpovedá́ za škodu, ktorá vznikne užívateľovi na parkoviskách, spôsobenú
treťou osobou nakoľko parkoviská nie sú strážené.
10. Správca neručí za veci odložené v motorovom vozidle, ani za vonkajšie poškodenie, alebo
odcudzenie časti vozidla. Správca nezodpovedá za poškodenie, zničenie alebo odcudzenie
vecí a vozidiel zaparkovaných na parkoviskách trhoviska.
VIII.
Práva a povinnosti správcu trhoviska
1. Správca trhoviska určí prevádzkového pracovníka na zabezpečenie riadneho chodu
trhoviska, ktorý musí byť pri výkone svojej funkcie viditeľne označený.
2. Správca trhoviska je povinný zabezpečiť
a) dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov.
b) spevnený a ľahko čistiteľný povrch priestorov určených na predaj,
c) sociálne zariadenie pre predávajúcich a kupujúcich,
d) dostatok odpadových nádob na dočasné uskladnenie odpadkov, ich pravidelné
vyprázdňovanie a dezinfekciu,
e) vyčlenenie priestoru pre umiestnenie odpadových nádob,
f) dobrý stav všetkých zariadení trhoviska,
g) kontrolnú váhu s platným overením a jej prístupnosť kupujúcim.
3. Správca trhoviska prostredníctvom svojho prevádzkového pracovníka kontroluje u
predávajúceho
a) oprávnenie na podnikanie a povolenie na predaj výrobkov v danej oblasti,
b) doklad o nadobudnutí tovaru,
c) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitného predpisu,
d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja i po skončení prevádzky
e) dodržiavanie trhového poriadku.
4. Pri predaji húb kontroluje osvedčenie o odbornej spôsobilosti predávajúceho. Bezodkladne
informuje orgány dozoru, ak predávajúci nepredloží osvedčenie o odbornej spôsobilosti
alebo ak predáva huby, ktorých predaj je zakázaný.

5. Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú, ak ide o predaj
rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej
činnosti alebo lesných plodín fyzickými osobami.
6. Správcom poverený prevádzkový pracovník:
a) vyberá a kontroluje úhradu nájomného,
b) umožňuje prístup kupujúcich ku kontrolnej váhe,
c) kontroluje dodržiavanie funkčnosti hygienických zariadení, zabezpečuje dostatok pitnej
vody, vytvára podmienky pre ochranu bezpečnosti a ochranu zdravia a požiarnu
ochranu,
d) zodpovedá za čistotu trhoviska, odvoz smetí, dezinfekciu a deratizáciu,
e) o zistených nedostatkoch operatívne informuje správcu.
7. Správca trhoviska môže zrušiť povolenie na predaj výrobkov, ak predávajúci opakovane
alebo hrubo porušuje svoje povinnosti pri predaji výrobkov.
8. Orgány dozoru môžu na mieste zakázať predaj výrobkov fyzickej osobe alebo právnickej
osobe, ktorá bez povolenia predáva výrobky alebo porušuje povinnosti predávajúcich na
trhovisku.
IX.
Záverečné ustanovenia
1. Tento trhový poriadok sa zverejní na trhovisku na viditeľnom mieste.
2. Tento trhový poriadok bol schválený Všeobecne záväzným nariadením mesta Dunajská
Streda č. 6/2021 zo dňa 16. marca 2021.

V Dunajskej Strede, dňa 26.3.2021

