
Všeobecne  záväzné  nariadenie
Mestskej časti Bratislava - Dúbravka

č. 6/1998
zo dňa 29.9.1998,

ktorým sa vydáva

Trhový poriadok pre trhoviská na území Mestskej časti

Bratislava - Dúbravka.

      Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka podľa § 5 ods. 1 zákona
č.178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a  poskytovania služieb na  trhových
miestach  a  o  zmene  a  doplnení  zákona  č.455/1991  Zb.  o  živnostenskom  podnikaní
(živnostenský zákon)  v znení  neskorších  predpisov, podľa  § 15 ods. 2 písm. a)  zákona
č. 377/1990 Zb.  o hlavnom  meste SR  Bratislave v znení neskorších  predpisov,  sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení :

§ 1

Všeobecné ustanovenia

1/ Tento  trhový poriadok platí pre trhoviská v Mestskej časti  Bratislava Dúbravka (ďalej
len "mestská časť") :

        a) na ulici Sch. Trnavského 4 (areál nákupného strediska)

        b) na ulici Sch. Trnavského 10 ( Brestovka )

        c) na Trhovej ulici

        d) na Saratovskej ulici 28 (areál nákupného strediska).

2/ Tento trhový poriadok určuje

         a) druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb,

         b) práva a povinnosti správcu trhoviska,

         c) práva a povinnosti predávajúcich,

         d) práva  a  povinnosti  kupujúcich,  orgánov  dozoru  a  ostatných  návštevníkov
trhoviska.



§ 2

Druhy predávaných výrobkov, poskytovaných služieb

a zákaz predaja niektorých výrobkov

1/ Na trhoviskách v mestskej časti sa môžu predávať

         a) potravinárske výrobky :

             1. ovocie a zelenina v surovom a spracovanom stave,

             2. slepačie vajcia,

             3. liečivé rastliny,

             4. včelie produkty,

             5. nealkoholické nápoje v originálnom balení,

             6. sušené ovocie, orechy,

             7. šampiňóny, hliva ustricová,

             8. lesné plodiny okrem húb

         b) ostatný tovar :

             1. kvety,

             2. priesady rastlín,

             3. dreviny okrasné a ovocné,

             4. čečina a výrobky z nej, vianočné stromčeky,

             5. drobné umelecké a drobné remeselné predmety,

6. spotrebný a drogistický tovar, papierenské výrobky  (len  v stánkoch s trvalým
stanovišťom).

2/ Na trhoviskách možno poskytovať tieto služby :

         a) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,

         b) opravy dáždnikov,

         c) opravy a čistenie obuvi a koženej galantérie,

         d) čistenie peria,

         e) kľúčovú službu.

3/ Na trhoviskách v mestskej časti sa môžu ambulantne predávať :

         a) potravinárske výrobky :

             1. jedlá a nealkoholické nápoje určené na priamu konzumáciu  na mieste   (napr.
pukance, pečené gaštany a pod.),

             2. ovocie a zelenina,

             3. sušené ovocie, orechy,

             4. balená a nebalená zmrzlina

         b) ostatný tovar :

              1. knihy a denná tlač,



               2. kvety,

               3. drobné umelecké predmety a vlastné drobné  remeselné výrobky

               4. žreby okamžitých lotérií a žreby vecných lotérií.

4/ Na trhovisku 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) lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,

         f) jedy a omamné látky,

         g) lieky,

         h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,

         i) chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy,

         j) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb,

         zákaz sa nevzťahuje na propagačné podujatia a zvody zvierat  organizované zväzmi
a združeniami chovateľov.

§ 3

Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhoviskách

      Na trhových miestach v mestskej časti môžu na základe povolenia vydaného podľa § 3
ods. 2  Všeobecne  záväzného  nariadenia Mestskej časti Bratislava - Dúbravka č. 7/1998
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na území Mestskej časti  Bra-
tislava - Dúbravka predávať výrobky a poskytovať služby :

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,

c) občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.

§ 4

Práva a povinnosti správcu trhoviska

1/ Trhové miesta v mestskej časti určuje Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti
Bratislava  Dúbravka  č.  7/1998  o  podmienkach  predaja  výrobkov  a  poskytovaní
služieb na trhových miestach v Mestskej časti Bratislava Dúbravka v § 4.

2/ Správca trhoviska je povinný zabezpečiť  dodržiavanie tohto trhového  poriadku a
ostatných  podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb. Trhový poriadok
zverejňuje správca na verejnom mieste.



3/ U osôb, ktoré nie sú zapísané v evidencii  samostatne hospodáriacich roľníkov a u
občanov  predávajúcich  vlastné  použité  výrobky,  je  správca  trhoviska  povinný
sledovať primeranosť množstva a druhov predávaných výrobkov.

4/ Správca trhoviska je oprávnený kontrolovať u predávajúceho :

         a) doklad o oprávnení na podnikanie, s výnimkou osôb uvedených  v § 3 písm. c)
tohto nariadenia a preukaz totožnosti,

         b) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení  nájomného
za  predajné zariadenie alebo predajnú plochu,

         c) zdravotný preukaz a posudok  príslušného  orgánu na ochranu zdravia, ak to
vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,

         d) pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu,

         e) doklad o nadobudnutí tovaru s výnimkou osôb uvedených v § 3 písm. c) tohto
nariadenia,

          f) inšpekčnú  knihu autorizovanú okresným úradom, ktorý  vydal živnostenský  list
alebo  koncesnú  listinu,  s  výnimkou  osôb  uvedených  v  §  3  písm.  c)  tohto
nariadenia,

g) doklad o vlastníctve alebo inom práve k poľnohospodárskej pôde, ak predáva
vlastné poľnohospodárske výrobky a nie je zapísaný do evidencie samostatne
hospodáriacich roľníkov.

§ 5

Povinnosti predávajúcich na trhoviskách

1/ Predávajúci na trhovisku v mestskej časti je povinný :

         a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov, a to obchodným
menom  a  sídlom,  menom  a  priezviskom  osoby  zodpovednej  za  činnosť,
prevádzkovou  dobou  určenou  pre  spotrebiteľa  pri  ambulantnom   predaji,
kategóriou, skupinou a triedou pri pohostinských zariadeniach,

         b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska a príležitostného trhu a ostatné podmienky
pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb,

         c) predávať  výrobky  v  správnej  hmotnosti,  miere  alebo  množstve  a  umožniť
spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov,

         d) predávať  výrobky a poskytovať  služby v predpísanej  alebo schválenej kvalite, ak
je záväzne  ustanovená alebo ak vyplýva z osobitného predpisu,

        e) predávať výrobky a poskytovať služby za ceny dohodnuté v súlade s cenovými
predpismi,

         f) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,

        g) správne účtovať ceny pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb,

        h) používať  elektronickú  registračnú  pokladnicu  podľa  osobitných  prepisov,  s
výnimkou  osôb,  ktoré  nie  sú  zapísané  v  evidencii  samostatne  hospodáriacich
roľníkov  a  občanov  predávajúcich  vlastné  použité  výrobky  v  primeranom
množstve,



      i) udržiavať  miesto predaja  výrobkov a poskytovania  služieb v čistote, po ukončení
predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,

      j) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitných predpisov, s výnimkou osôb
uvedených v § 3 písm c) tohto nariadenia

      k) predávať  vlastný   použitý   tovar  na  príležitostných   trhoch  len  v  primeranom
množstve,

       l) ak nie  je  zapísaný  v  evidencii   samostatne  hospodáriacich roľníkov,  predávať
vlastné  poľnohospodárske  výrobky len v primeranom množstve,

m)    mať pri sebe doklady uvedené v ods. 2.

2/ Predávajúci na trhovisku je povinný predložiť správcovi trhoviska a orgánu dozoru :

         a) doklad o oprávnení na podnikanie, s výnimkou osôb uvedených  v § 3 písm. c)
tohto nariadenia a preukaz totožnosti,

         b) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za
predajné zariadenie alebo predajnú plochu,

         c) zdravotný  preukaz  a  posudok   príslušného  orgánu  na  ochranu  zdravia,  ak  to
vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,

         d) pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu,

         e) doklad o nadobudnutí tovaru s výnimkou osôb uvedených v § 3 písm. c) tohto
nariadenia,

          f) inšpekčnú knihu autorizovanú  okresným  úradom, ktorý vydal živnostenský list
alebo  koncesnú  listinu,  s  výnimkou  osôb  uvedených  v  §  3  písm.  c)  tohto
nariadenia,

g)  doklad o vlastníctve alebo inom  práve  k poľnohospodárskej pôde, ak predáva
vlastné  poľnohospodárske výrobky a nie je zapísaný do evidencie samostatne
hospodáriacich roľníkov.

§ 6

Pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení

1/ Správcom trhovísk je mestská časť.

2/ Prenájom prenosných predajných zariadení sa uskutočňuje na základe  písomnej
žiadosti po doložení  dokladov oprávnených na podnikanie, resp. o vlastníctve  alebo
o nájme  záhrady  alebo poľnohospodárskej pôdy.

3/ Predajné zariadenia sa prenajímajú na základe  nájomnej zmluvy na časové obdobie
1 roka, 1/2 roka, mesačne, alebo denne.

4/ Poplatky  za  prenájom  prenosných  predajných  zariadení  sú  určené  osobitným
predpisom. Ich výšku určuje starosta mestskej časti.

§ 7

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas

1/ Na trhoviskách v mestskej  časti sa uskutočňuje trhový  predaj    v pracovných  dňoch

v čase od 6oo do 20oo, v sobotu do 14oo   hod.



2/ V dňoch  uznaných  štátom  ako sviatok, alebo v ďaľších  dňoch  pracovného pokoja,
sa spravidla na trhoviskách nepredáva.  ( V prípade, že sa predáva, platí čas predaja
ako v ods.1 tohto §-u ).

§ 8

Kupujúci a ostatní návštevníci trhoviska

Kupujúci a ostatní návštevníci trhoviska sú povinní :

a) správať  sa  v  areáli   trhoviska  tak,  aby  svojím  konaním  neobmedzovali  práva  a
povinnosti iných účastníkov,

b) dodržiavať trhový poriadok,

c) dodržiavať pokyny správcu trhoviska.

§ 9

Orgány dozoru

1/ Dozor nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovaním služieb na
trhových miestach vykonávajú :

         a) Slovenská obchodná inšpekcia,

         b) Okresný úrad Bratislava IV,

         c) Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy,

         d) poverení zamestnanci miestneho úradu mestskej časti.

2/ Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhoviskách
fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá bez  povolenia predáva alebo poskytuje služby
na trhovisku.

§ 10

Sankcie

   Za porušenie trhového poriadku môže byť uložená sankcia podľa Všeobecne záväzného
nariadenia Mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 7/1998 a ďaľších právnych predpisov.

§ 11

Záverečné ustanovenia

   Tento trhový poriadok bol schválený Miestnym zastupiteľstvom Mestskej  časti Bratislava
- Dúbravka dňa 29.9.1998  s účinnosťou od 15.10.1998.

                                                                                    Ing. Otto Riesz

                                                                              starosta Mestskej časti

                                                                                Bratislava - Dúbravka
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