Príloha č. 1 k VZN č. ..../2019
TRHOVÝ PORIADOK
príležitostného trhu počas podujatia „FOOD FEST v parku“ lokalizovaného v areáli
Kúpeľného parku Trenčianske Teplice.

Článok 1
Určenie priestranstva, správca príležitostných trhov
1.
Trhový poriadok platí pre príležitostný trh počas podujatia „FOOD FEST v parku“
konaného v termíne od 7. 9. 2019 do 8. 9. 2019, a je zriadený v areáli Kúpeľného parku
Trenčianske Teplice, vo vyhradenom priestore, viď. Prílohu k Trhovému poriadku, ktorého
vlastníkom sú Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., so sídlom T. G. Masaryka 21, 914 51
Trenčianske Teplice, IČO: 34 129 316.
2.
Trhový poriadok upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na
predmetnom príležitostnom trhu.
3.
Správcom príležitostného trhu je Cultura o.z., so sídlom Partizánska 424/9, 914 51
Trenčianske Teplice, IČO: 50382136, DIČ: 2120322974 (ďalej len „správca“).
Článok 2
Vymedzenie druhu predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na príležitostných
trhoch

1.

Na príležitostnom trhu je povolené predávať:

a) potraviny, po vydaní súhlasu a podľa podmienok stanovených príslušným orgánom
úradnej kontroly potravín:
❖ nealkoholické nápoje v originálnom balení,
❖ alkoholické nápoje v originálnom balení (zákaz predaja v skle),
❖ balené mrazené krémy a balenú zmrzlinu,
❖ jedlá a nápoje (alkoholické a nealkoholické) určené na priamu konzumáciu na mieste.
b) ostatné výrobky:
❖ spotrebné výrobky v súlade s ust. § 6,7 a 9 zákona č. 178/1998 Z.z., najmä:
❖ textilné a odevné výrobky, drobný tovar,
❖ drobné umelecké predmety a drobné remeselné predmety,
❖ cukrovinky,

❖ upomienkové predmety,
❖ tlačoviny, obrazy a knihy,
❖ zubné kefky,
❖ papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, hračky.
c) tovar, pri predaji ktorého musia byť splnené podmienky stanovené osobitnými
predpismi, t. j. vyžaduje sa osvedčenie – atest:
❖ včelí med musí byť zmyslovo bezchybný, zdravotne nezávadný, uvádzaný do predaja v
originálnom balení z hygienicky nezávadného materiálu, s označením výrobcu, názvu
výrobku, hmotnosti, dátumu plnenia a doby použiteľnosti. Med môžu predávať (ponúkať)
osoby, ktoré sú zdravotne spôsobilé (majú zdravotný preukaz) a majú osvedčenie o
spôsobilosti podmienok pre túto činnosť.
❖ alkoholické nápoje (liehoviny, destiláty, víno, pivo) sa môžu pohostinským spôsobom
predávať len príležitostne na základe osobitného súhlasu Mesta Trenčianske Teplice (napr.
jarmoky, sezónny predaj burčiaku a pod.)
❖ syrové korbáčiky, oštiepky, parenice je možné predávať v originálnom balení, ak je na
tento účel predajné miesto vybavené chladiacou vitrínou. Tieto potraviny musia mať
vystavené osvedčenie o spôsobilosti podmienok pre ich výrobu vydané príslušným orgánom
veterinárnej správy.
❖ mliečne výrobky (výrobky z mlieka ako sú syry, čokoláda alebo zmrzlina a tiež tepelne
spracovaný tvaroh do dezertov, koláčov, palacinky) je možné predávať len z chladiaceho
zariadenia
❖ mäsové výrobky – tepelne spracované výrobky z mäsa určené na priamu konzumáciu –
hamburgery, rôzne druhy pečeného a grilovaného mäsa, slanina, párky a klobásky) je možné
predávať len z automobilov určených na uvedený predaj. Podmienky predaja stanoví vo
vydanom rozhodnutí príslušná veterinárna správa.
❖ sirupy

2. Na príležitostnom trhu možno poskytovať tieto služby:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie
b) fotografické, video a reprografické služby

Článok 3
Označenie trhového miesta príležitostných trhov
1.
Trhové miesto je aktuálne označené informáciou o konaní príležitostného trhu –FOOD
FEST v parku, ktorej súčasťou je „Trhový poriadok príležitostných trhov“.
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Článok 4
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas
1.
Prevádzkový čas pre trhové podujatie FOOD FEST v parku, ktorý je zriadený od 7. 9.
do 8. 9. 2019 je stanovený od 10:00 do 20:00 - t.j. sobota 7. 9. 2019, od 10:00 do 18:00 – t.j.
nedeľa 8. 9. 2019.
Článok 5
Podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovania služieb vykonávať
1.
Podmienkou predaja na príležitostnom trhu je mať povolenie na predaj výrobkov
a služieb, ktoré vydá mesto Trenčianske Teplice.
2.
Predajcovia sú povinní dodržiavať všetky platné právne predpisy týkajúce sa predaja na
trhových miestach a podriadiť sa kontrole vykonávanej osobami oprávnenými podľa zákona
č. 178/1998 Z. z.
3.
Predajcovia, ktorí budú predávať výrobky vyžadujúce chladenie alebo mrazenie sú
povinní zabezpečiť si, a včas zapojiť, chladiace, resp. mraziace zariadenia na skladovanie
týchto výrobkov.
4.

Správca zabezpečí predajcom prívod elektrickej energie do predajných zariadení.

Článok 6
Pravidlá prenajímania predajných zariadení a spôsob určenia nájomného za predajné
zariadenia
1.
Predajné zariadenia - veľkokapacitné stany, foodtrucky - zabezpečí
predajcovi/poskytovateľovi služieb správca. Stánky s dočasným stanovišťom a prenosné
predajné zariadenia zabezpečuje predajca/poskytovateľ služieb. Umiestnenie predajných
zariadení bude zaznačené na nákrese, ktorý správca najneskôr 30 dní pred konaním
príležitostného trhu doručí na Mestský úrad v Trenčianskych Tepliciach a všetkým
predajcom/poskytovateľom služieb.
2.
Správca poskytne predajcovi predajné miesto na základe nájomnej zmluvy, predmetom
ktorej bude aj určenie výšky nájomného a poplatkov za služby. Nájomné sa určí medzi
predajcom a správcom dohodou.
Článok 7
Dodržiavanie čistoty, poriadku a hygieny
1.
Nájomca predajného zariadenia je povinný v priebehu predaja udržiavať' poriadok,
čistotu a hygienu predaja; po skončení trhového dňa je povinný vyčistiť prenajaté predajné
zariadenie.
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Článok 8
Záverečné ustanovenia

1.
Trhový poriadok príležitostných trhov nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia VZN
mesta Trenčianske Teplice, ktorým dôjde k jeho schváleniu.
V Trenčianskych Tepliciach dňa 03.06.2019

Cultura o.z.
Partizánska 424/9, Trenčianske Teplice
Správca príležitostného trhu
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