í
Príloha č. 6
k VZN č. 19/2009

TRHOVÝ PORIADOK - PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY
Predajné dni

1. Priestory určené pre konanie príležitostných trhov - predajných dní v Dome kultúry na Nám. SNP v
Partizánskom sú:
- spoločenská sála
- vestibul ňa 1. poschodí
- výstavná sieň
- klubovňa č. 42
2. Správcom príležitostných trhov je Mestská umelecká agentúra, Partizánske, IČO : 42149835, so
sídlom: ulica Makarenkova 214/2, 958 01 Partizánske.
3. Na príležitostných trhoch —predajných dňoch je možné predávať najmä:
a) drobné remeselné výrobky,
b) spotrebný tovar, najmä: textilné, kožiarske, športové, spotrebné výrobky, elektroniku, nábytok,
c) hračky, knihy.
4. Trhové dni, predajný a prevádzkový čas :
Pondelok - piatok od 9.00 do 18.00 hod.
pričom trhové dni trvajú v dĺžke dvoch dní v týždni a maximálne 4 krát v mesiaci.
5. Predávajúci zodpovedá správcovi trhového miesta za dodržiavanie bezpečnostných a požiarnych
smerníc počas trvania predajných dní.
6. Predávajúci zodpovedá správcovi trhového miesta v plnej miere za materiálne škody vzniknuté
v priestoroch konania trhov spôsobené návštevníkmi. Škody uhradí po skončení predajných dní.
7. Pred začatím predaja osoba zodpovedná za predaj, alebo poskytovanie služieb ohlási svoj
príchod správcovi trhu a oboznámi sa s :
a) trhovým poriadkom a na požiadanie predloží doklady podľa § 5 ods. 4 písm. a) a b) zákona
č. 178/1998 Z.z., '
b) technickými podmienkami - elektrické prípojky, osvetlenie, hasiace prístroje, výdaj stolov a
stoličiek na uloženie tovaru,
c) ochranou tovaru v nočných hodinách,
d) pravidlami udržiavania čistoty a hygieny, o ktorých informuje poverený zamestnanec správcu.
8. Cena prenájmu je stanovená v zmysle aktuálne platného cenníka prenájmov správcu za predajnú
plochu.
9. Nájom je možné stanoviť aj dohodou v závislosti od celkovej doby prenájmu a predávaného
sortimentu alebo poskytovanej služby. Výška stanovenej ceny dohodou, by mala zodpovedať
minimálnym sumám uvedeným ako nájomné za predajnú plochu.
10. Pri zvýšenom záujme podnikateľských subjektov o prenájom trhových miest, správca trhového
miesta uprednostní nájomcov podľa počtu opakovaných predajných dní v kalendárnom roku a
od výšky poplatku nad stanovenú minimálnu cenu.
11. Prenájom sa realizuje ústnou formou (jednorazové prenájmy) alebo písomnou formou pri
opakovaných prenájmoch. Poplatok sa uhrádza pred samotným predajom.

12. Na trhovom mieste je zakázané:
a) fajčiť tabakové výrobky v celom objekte Domu kultúry,
b) zatarasovať únikové východy, schodiská predávanými výrobkami, obalovým materiálom atd\,
c) vešať, lepiť reklamné a informačné pútače, šnúry na predaj tovarov na svietidlá, javiskovú
oponu, na obkladové panely, dvere, okná a stoly,
d) pripájať výhrevné telesá do elektrickej siete,
e) manipulovať s oknami a žalúziami, neoprávnene vstupovať na miesta, ktoré nie sú označené ako
trhové miesto - nie je predmetom prenájmu,
f) vystavovať v objekte trhového miesta vlastné reklamy bez povolenia správcu trhového miesta,
g) predávať nekvalitný tovar a tovar, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia alebo
pôvod.
13. Predávajúci je povinný dodržiavať predpisy v oblasti hygieny, bezpečnostné predpisy,
udržiavať predajné miesto v čistote a po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a
upratané. Odpad vzniknutý počas predaja je predávajúci povinný uložiť do kontajnerov.
Drevené prepravky a kartónové obaly nie je dovolené vyhadzovať do kontajnerov,
predávajúci je povinný zabezpečiť ich likvidáciu na vlastné náklady.

Príloha č. 7
k VZN č. 19/2009

TRHOVÝ PORIADOK - PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY
Májový kultúrny festival - MKF, Vianočné trhy - VT

1. Priestranstvom príležitostných trhov je pre Májový kultúrny festival a Vianočné trhy - Námestie
SNP v Partizánskom.
2. Správcom príležitostných trhov je Mestská umelecká agentúra, Partizánske, ICO :
42149835, so sídlom: ulica Makarenkova 214/2,958 01 Partizánske.
3. Májový kultúrny festival koná sa 30. apríla od 12.00 do 24.00 hod. a 1. mája od 8.00 do 12.00 hod.
4. Vianočné trhy sa konajú zvyčajne v 2.-3. týždni mesiaca december, v pracovných dňoch od 9.00 do
17.00 hod., v sobotu a nedeľu od 8.00 do 13.00 hod. Trvajú maximálne 10 dní.
5. Vjazd vozidiel na pešiu zónu je stanovený denne od 6.00 do 8.00 hod. a od 17.00 do 18.00 hod.
Povolený je vjazd iba osobným a nákladným vozidlám do 3,5 t za účelom postavenia, zrušenia
predajného stánku, dovozu a odvozu tovaru.
6. Na príležitostných trhoch je možné predávať najmä nasledovné výroby a poskytovať nasledovné
služby:
a) ľudovoumelecké a remeselné výrobky - vlastné výrobky z dreva, prútia, slamy, hliny, kovu,
drôtu, sadry, výšivky, tkané koberce,
b) hračky, balóny, bižutéria, CD nosiče,
c) potravinárske výrobky, najmä: trdelníky, pečené gaštany, zemiaky, varená kukurica, pukance,
cukrová vata, tekvicové semiačka, oblátky, medovníky, syrové korbáče, sušené ovocie a kvety,
orechy,
d) drogériový a drogistický tovar, kozmetika, komerčná keramika, porcelán, sklo, okuliare
papierenské výrobky, vianočné ozdoby, ponožky, kahance, vence, izbové rastliny,
suveníry, výťažky z liečivých rastlín, aromatické predmety, soľné kamene - iba počas VT,
e) spotrebný tovar - textilné, odevné, kožiarske, galantérne, športové výrobky, elektroniku,
nábytok, domáce potreby, obrazy - iba počas VT,
f) občerstvenie + teplé jedlá - poskytovateľ musí mať súhlasné rozhodnutie orgánu verejného
zdravotníctva na ambulantný predaj a prípravu občerstvenia,
g) atrakcie ľudovo-technickej zábavy, fotografovanie, vyhotovovanie portrétov, potlače
a i.
7. Predaj sa uskutočňuje z vlastných predajných zariadení predajcu alebo v predajných stánkoch
poskytnutých správcom.
8. Cenník nájomného za jedno predajné miesto stanoví správca príležitostného trhu podľa
sortimentu predávaného tovaru a poskytovaných služieb na jeden trhový deň.
9. Predaj ca uhradí prenájom vopred v zmysle cenníka podľa počtu trhových dní a počtu predajných
miest.
10. Na VT sa predajné miesta prideľujú na základe prihlášky. Počet predávajúcich naje limitovaný
počtom predajných miest. Výber voľného predajného miesta sa realizuje z mapy trhových miest.
11. Na príležitostných trhoch sa zakazuje :
a) svojvoľné premiestňovanie predajných stánkov
b) predajné miesto smie využívať len osoba, ktorá ho riadne nadobudla,
c) skladovať obaly, prepravky a pod. mimo predajného miesta,

d) predávať tovar alebo poskytovať služby mimo vlastného predajného miesta,
e) pripájať výhrevné telesá do elektrickej siete,
f) vystavovať mimo trhového miesta vlastné reklamy bez povolenia správcu trhového miesta,
12. Predávajúci je povinný dodržiavať predpisy v oblasti hygieny, veterinárne a bezpečnostné
predpisy, udržiavať predajné miesto v čistote a po skončení predaja zanechať predajné miesto
čisté a upratané. Odpad vzniknutý počas predaja je predávajúci povinný uložiť do
kontajnerov. Drevené prepravky a kartónové škatule nie je dovolené vyhadzovať do
kontajnerov, predávajúci je povinný zabezpečiť ich likvidáciu na vlastné náklady.

Príloha č. 8

k VZN č. 19/2009

TRHOVÝ PORIADOK PRE PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY
Jarmoky alebo výročné trhy

1. Priestranstvom príležitostných trhov je Námestie SNP v Partizánskom.
2. Správcom týchto príležitostných trhov je príspevková organizácia Mestská umelecká agentúra,
Partizánske, IČO : 42149835 so sídlom: Makarenkova 214/2,958 01 Partizánske.
3. Konajú sa príležitostne v priebehu kalendárneho roka podľa vopred určených termínov
v programovom pláne správcu na daný rok.
4. Na príležitostných trhoch možno predávať najmä:
a/ ľudovoumelecké a remeselné výrobky - vlastné výrobky z dreva, prútia, slamy, hliny, kovu,
drôtu, sadry, výšivky, tkané koberce,
b/ hračky, balóny, bižutéria, CD nosiče,
c/ potravinárske výrobky, najmä: trdelníky, pečené gaštany, zemiaky, varená kukurica, pukance,
cukrová vata, tekvicové semiačka, oblátky, medovníky, syrové korbáče, sušené ovocie a kvety,
orechy,
d/ drogériový a drogistický tovar, kozmetika, komerčná keramika, porcelán, sklo, okuliare
papierenské výrobky, vianočné ozdoby, ponožky, kahance, vence, izbové rastliny,
suveníry, výťažky z liečivých rastlín, aromatické predmety, soľné kamene - iba počas VT,
e/ spotrebný tovar - textilné, odevné, kožiarske, galantérne, športové výrobky, elektroniku,
nábytok, domáce potreby, obrazy - iba počas VT,
f/ občerstvenie + teplé jedlá - poskytovateľ musí mať súhlasné rozhodnutie orgánu verejného
zdravotníctva na ambulantný predaj a prípravu občerstvenia,
g/ atrakcie ľudovo-technickej zábavy, fotografovanie, vyhotovovanie portrétov, potlače
a iné.
5. Cenník nájomného zajedno predajné miesto je stanovený podľa sortimentu predávaného tovaru a
poskytovaných služieb na jeden predajný deň. Cenník sa zverejní s dostatočným predstihom
v ponukových materiáloch.
6. Predajca uhradí prenájom vopred v zmysle cenníka podľa počtu trhových dní a počtu predajných
miest.
7. Na príležitostných trhoch sa zakazuje :
a) svojvoľné premiestňovanie predajných stánkov
b) predajné miesto smie využívať len osoba, ktorá ho riadne nadobudla,
c) skladovať obaly, prepravky a pod. mimo predajného miesta,
d) predávať tovar alebo poskytovať služby mimo vlastného predajného miesta,
e) pripájať výhrevné telesá do elektrickej siete,
f) vystavovať mimo trhového miesta vlastné reklamy bez povolenia správcu trhového miesta,
8. Predávajúci je povinný dodržiavať predpisy v oblasti hygieny, veterinárne a bezpečnostné
predpisy, udržiavať predajné miesto v čistote a po skončení predaja zanechať predajné miesto
čisté a upratané. Odpad vzniknutý počas predaja je predávajúci povinný uložiť do
kontajnerov. Drevené prepravky a kartónové škatule nie je dovolené vyhadzovať do
kontajnerov, predávajúci je povinný zabezpečiť ich likvidáciu na vlastné náklady.

