Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012, ktorým sa vydávajú trhové
poriadky pre prevádzku trhoviska a príležitostné trhy v meste
Brezová pod Bradlom
Mesto Brezová pod Bradlom v zmysle §6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov, §5 odst.1 zákona č. 178/98 Z.z. o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení zmien a doplnkov a v súlade s
ustanovením §5 odst.1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2012 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Meste Brezová pod Bradlom,
schváleného uznesením MsZ č. 99/2012 zo dňa 27.9.2012
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre prevádzku trhoviska
a príležitostné trhy v meste Brezová pod Bradlom.
§1
Úvodné ustanovenia
1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vydávajú Trhový poriadok mestského
trhoviska na Námestí gen. M.R.Štefánika a Trhový poriadok príležitostných trhov na
území mesta Brezová pod Bradlom /ďalej len nariadenie/ upravuje podmienky predaja
výrobkov a poskytovania služieb, práva a povinnosti správcu trhových miest, fyzických
a právnických osôb, ktoré predávajú výrobky alebo poskytujú služby, ako aj kupujúcich
a návštevníkov týchto miest.
2) Trhové poriadky sú neoddeliteľnou súčasťou tohto nariadenia a tvoria jeho prílohovú
časť.
3) Správca trhového miesta je povinný Trhový poriadok trvalo zverejniť na viditeľnom
mieste.
§2
Záverečné ustanovenia
1) Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezová pod Bradlom
č.2/2006, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre prevádzku trhoviska a príležitostné trhy
v meste Brezová pod Bradlom v znení neskorších dodatkov prijaté uznesením Mestského
zastupiteľstva č. 7/2006 bod 5. zo dňa 26. 4. 2006.
2) Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č.
100/2012 zo dňa 27.9.2012 a nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa vyvesenia na úradnej
tabuli, pričom platí pre celé územie mesta Brezová pod Bradlom.
Mgr. Eva Ušiaková
primátorka mesta
Vyvesené na úradnej tabuli: 3.10. 2012
Zvesené z úradnej tabule: 22.10.2012

Trhový poriadok
mestského trhoviska na Nám. gen. M. R. Štefánika
v Brezovej pod Bradlom
___________________________________________________________________________
Príloha č.1 VZN č. 4/2012
Tento trhový poriadok platí pre priestranstvo trvalo vyhradené na sústredený predaj výrobkov
a poskytovanie služieb na trhovisku na Nám. gen. M.R.Štefánika v Brezovej pod Bradlom
(ďalej len trhovisko ) a určuje:
1) Správcu trhoviska
2) Identifikáciu trhového miesta
3) Spôsob nájmu predajného miesta na trhovisku
4) Zásady predaja na trhovisku
5) Zákaz predaja na trhovisku
6) Sadzobník poplatkov
7) Spôsob zásobovania predávajúcich na trhovisku
8) Práva a povinnosti predávajúcich
9) Práva a povinnosti kupujúcich a návštevníkov trhoviska
10) Prevádzkovú dobu na trhovisku
11) Kontrolu dodržiavania trhového poriadku
12) Záverečné ustanovenia
Článok 1
Správca trhoviska
Mesto Brezová pod Bradlom stanovuje za správcu trhoviska Technické služby mesta Brezová
pod Bradlom, Staničná 265, 906 13 Brezová pod Bradlom, IČO: 514080.
Článok 2
Identifikácia trhového miesta
1) Mesto Brezová pod Bradlom stanovuje pre trhovisko priestor v spodnej časti Námestia
gen. M.R.Štefánika, ktorý je na tento účel náležito vybavený a označený informačnou
tabuľou.
2) Predaj sa povoľuje:
- z vybudovaných pevných predajných zariadení prenajímaných správcom trhoviska
- z prenosných predajných pultov a stánkov vo vlastníctve predávajúceho dočasne
umiestnených v priestore trhoviska
Článok 3
Spôsob nájmu predajného miesta
1) Prenájom predajných miest sa uskutočňuje:
a) Vo forme dlhodobého prenájmu – na základe písomnej zmluvy medzi žiadateľom a
správcom trhoviska v zmysle ustanovení § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka na
dobu 1 kalendárneho roka. Dlhodobý prenájom sa uskutočňuje na základe písomnej
žiadosti, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je kópia živnostenského oprávnenia, výpis z
obchodného registra alebo osvedčenie samostatne hospodáriaceho roľníka.

b) Vo forme krátkodobého prenájmu - bez uzatvorenia písomnej zmluvy vo forme
blokovej platby priamo správcovi trhoviska, najviac však na dobu 10 kalendárnych
dní.
2) Výber najvhodnejších žiadateľov vykonáva správca trhoviska.
3) Nájomca prenosného predajného zariadenia nesmie toto dať do prenájmu inej osobe.
Článok 4
Zásady predaja na trhovisku
1) Na trhoviskách môžu predávať výrobky a poskytovať služby po uzatvorení zmluvy
o nájme trhového miesta, alebo po zaplatení jednorazového poplatku za prenájom:
a) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
b) fyzické osoby, ktoré predávajú rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny v primeranom množstve.
2) Každý predávajúci na trhovisku je povinný mať predajné miesto viditeľne označené
nasledovnými údajmi:
- meno, adresa, trvalé bydlisko osoby zodpovednej za predaj,
- každý druh tovaru označený cenovkami.
3) Na trhovisku je na prenosných predajných zariadeniach povolené predávať výrobky a
poskytovať služby tohoto rozsahu:
Predaj:
a) ovocie, zelenina, poľnohospodárske produkty a potraviny v originálnom
spotrebiteľskom balení,
b) kyslá kapusta,
c) sušené ovocie, orechy a pod.,
d) koreniny,
e) huby čerstvé, ich predávajúci musí mať "Osvedčenie o osobitnej spôsobilosti na ich
predaj",
f) huby sušené, spracované a balené oprávnenými výrobcami,
g) sušené rastliny, z liečivých iba druhy dobre známe,
h) včelie produkty,
i) kvety rezané, sušené,
j) okrasné dreviny, črepníkové rastliny, priesady,
k) knihy, MG, CD a DVD nosiče,
l) iné produkty a výrobky v súlade so zákonom č. 178/1998 Z.z., ak ich predaj schváli
mesto.
Poskytovanie služieb:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c) oprava dáždnikov,
d) oprava a čistenie obuvi,
e) kľúčová služba,
f) drobné remeselné práce a výrobky,
g) čistenie peria,
h) záhradkárske náradie a potreby,
i) iné služby v súlade so zákonom č. 178/1998 Z.z., ak ich predaj schváli mesto .
4) Na trhovisku je zakázané:
- bicyklovanie,
- jazda na kolieskových korčuliach,
- parkovania vozidiel a prívesných vozíkov,

-

využívať pevné predajné pulty na iné činnosti, ako predaj t. j. na sedenie, písanie a
pod.
Článok 5
Zákaz predaja na trhovisku

Na trhovisku na prenosných predajných zariadeniach 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) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,
f) jedy, omamné a psychotropné látky,
g) lieky,
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
i) chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné
živočíchy,
j) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb,
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín.
Článok 6
Sadzobník poplatkov
Určenie nájomného a poplatkov za služby.
1) Nájomca, ktorý má prenosné predajné zariadenie v dlhodobom prenájme je povinný
správcovi trhoviska uhrádzať v stanovených termínoch nájomné. Správca trhoviska si
vyhradzuje právo v priebehu trvania nájmu upraviť ceny a poplatky za poskytnuté služby.
2) Poplatky za krátkodobý prenájom verejného priestranstva sú stanovené v zmysle aktuálne
platného Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady:
- za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb na trhovom mieste:
a) pre podnikateľa s trvalým bydliskom
v Brezovej pod Bradlom...............................0,13 €/m2/deň
b) pre podnikateľa s trvalým bydliskom
mimo Brezovej pod Bradlom........................0,27 €/m2/deň
- za umiestnenie predajného zariadenia na trhovom mieste:
a) trvalé umiestnenie
- v letnom období..............................0,10 €/m2/deň
- v zimnom období............................0,07 €/m2/deň
b) prechodné umiestnenie.........................0,33 €/m2/deň
3) Poplatok za miesto na trhovisku:
a) jednorazové využitie predajného pultu:
- na predaj textilného a iného spotrebného tovaru........................6,70 €/deň
- na predaj poľnohosp. Produktov.................................................3,50 €/deň
b) predplatné za jeden pult, minimálne na dobu 1 týždeň...................13,50 €/týždeň
1 mesiac...................50,00 €/mesiac
c) predaj mimo pultu (bez použitia predajného zariadenia ).................0,33 €/deň

Článok 7
Spôsob zásobovania predávajúcich na trhovisku
Zásobovanie tovarom je možné z miestnej komunikácie pod trhoviskom. Vjazd motorovým
vozidlom do priestorov trhoviska je možný iba za účelom zásobovania na čas nevyhnutný
k nakládke a vykládke tovaru. Akékoľvek iné zdržiavanie sa je neprípustné. Parkovanie
motorových vozidiel a prívesných vozíkov na trhovisku je zakázané!
Článok 8
Práva a povinnosti predávajúcich
1) Predávajúci je povinný:
a) označiť svoje prenosné predajné zariadenie,
b) na požiadanie predložiť doklad o oprávnení na podnikanie,
c) predložiť orgánom dozoru na ich požiadanie doklad o nadobudnutí predávaného
tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako
vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom
nadobudnutí predávaných lesných plodín,
d) predložiť doklad o nájme podľa ustanovení tohoto Trhového poriadku,
e) predložiť preukaz totožnosti,
f) predložiť doklad o zaplatení nájomného,
g) predložiť zdravotný preukaz, ak to vyžaduje charakter predaja alebo služieb,
h) pri predaji húb doklad o ich znalosti,
i) pri predaji lesných plodín predložiť doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného
predpisu,
Predávajúci je ďalej povinný:
j) označiť zreteľne cenou predávané výrobky,
k) pri predaji váženého tovaru používať typizované a ciachované váhy a závažia,
vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia,
l) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
m) zachovať nezmenenú polohu prenosného predajného zariadenia – stola,
n) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení
predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané.
2) Ustanovenia bodu 1. platia primerane aj pre poskytovateľov služieb.
Článok 9
Práva a povinnosti kupujúcich a návštevníkov trhoviska
1) Kupujúci sú povinní:
- dodržiavať Trhový poriadok a všeobecne záväzné nariadenia mesta,
- dodržiavať zásady občianskeho spolužitia,
- správať sa tak, aby svojim konaním neobmedzovali práva a povinnosti ostatných
spoluobčanov,
- po trhovisku chodiť len pešo, zakazuje sa používať motorové vozidlá a bicykle,
- udržiavať v priestoroch trhoviska poriadok a čistotu.
2) Kupujúci má právo požiadať predávajúceho o vystavenie dokladu k predávanému
výrobku, prípadne požiadať o riadnu informáciu o predávanom výrobku.

Článok 10
Prevádzková doba na trhovisku
1) Trhové dni a predajný čas na trhovisku sú stanovené nasledovne:
pondelok až piatok..................od 6.00 hod. do 17.00 hod.
sobota......................................od 6.00 hod. do 12.00 hod.
2) V dňoch uznaných ako sviatok alebo štátny sviatok sa na trhovisku obvykle nepredáva.
Článok 11
Kontrola dodržiavania trhového poriadku
Kontrolu trhového poriadku realizuje:
1) Správca trhoviska:
a) zodpovedá za dodržiavanie trhového poriadku
b) vykonáva dozor nad predajom
c) vyberá poplatky za nájom od predávajúcich
d) zodpovedá za poriadok a hygienu na trhovisku
2) Hlavný kontrolór mesta
3) Mestská polícia
4) ostatné orgány – napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Slovenská poľnohospodárska
a potravinárska inšpekcia atď.
Článok 12
Záverečné ustanovenia
1) Za porušenie Trhového poriadku môže byť uložená pokuta v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia č. 3/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb
na trhových miestach a iných platných právnych noriem.
2) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgány dozoru zistili porušenie
povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.
3) Pri hrubom porušovaní Trhového poriadku je správca trhoviska povinný v súčinnosti
s Mestskou políciou vykázať porušovateľa ihneď z priestorov trhoviska.
4) V prípade opakovaného porušovania tohto nariadenia môže mesto zakázať predávajúcemu
alebo poskytovateľovi služieb predaj alebo činnosť na území mesta.
Tento Trhový poriadok nadobúda účinnosť dňom účinnosti VZN č.4/2012.

......................
Technické služby mesta Brezová p. Br.

Trhový poriadok
príležitostného trhu konaného v Brezovej pod Bradlom
___________________________________________________________________________
Príloha č. 2 VZN č. 4/2012
Tento trhový poriadok určuje podmienky pri konaní príležitostných trhov v meste Brezová
pod Bradlom a obsahuje:
1) určenie priestranstva príležitostného trhu,
2) určenie správcu príležitostného trhu,
3) druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb,
4) práva a povinnosti subjektov,
5) údaje o trhových dňoch, predajnom a prevádzkovom čase,
6) pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení,
7) spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu na
príležitostných trhoch,
8) pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov, poskytovania služieb a
po skončení prevádzky,
9) kontrola a sankcie,
10) záverečné ustanovenia.
Článok 1
Určenie priestranstva
1) Miestom konania príležitostných trhov v meste Brezová pod Bradlom je areál trhoviska,
podľa potreby tiež priestory Námestia gen. M.R.Štefánika, parkovacie plochy na ul. Dr.
Osuského, Nám. 7. apríla a iné plochy, ktoré vo svojom povolení určí mesto.
2) Príležitostné trhy sa konajú iba na základe povolenia mesta v súlade so Všeobecne
záväzným nariadením č. 3/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb
na trhových miestach.
3) Najvýznamnejším príležitostným trhom v Meste Brezová pod Bradlom je „Brezovský
jarmek“, ďalej vianočné a veľkonočné trhy.
Článok 2
Určenie správcu príležitostného trhu
1) Správcom príležitostného trhu je Mesto Brezová pod Bradlom, M. R. Štefánika 1, 906 13
Brezová pod Bradlom, IČO: 00309443.
Článok 3
Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
1) Na príležitostných trhoch je povolené predávať:
a) potravinárske výrobky v originálnom balení, poľnohospodárske produkty
b) textilné a odevné výrobky, obuv,
c) domáce potreby, elektronické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky,
d) drobný tovar,
e) papierenské výrobky,
f) drogériový tovar,
g) športové potreby,

h) chovateľské potreby pre domáce zvieratá,
i) balené potravinárske výrobky,
j) iné produkty, výrobky a služby, ak ich predaj schváli mesto.
2) Na príležitostných trhoch 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) jedy, omamné a psychotropné látky,
f) lieky,
g) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
h) chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné
živočíchy,
i) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb,
j) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín.
Článok 4
Práva a povinnosti subjektov
1) Práva a povinnosti správcu príležitostného trhu.
Správca trhoviska najmä:
a) zabezpečuje dodržiavanie Trhového poriadku a podmienok pri predaji výrobkov a
poskytovaní služieb,
b) kontroluje dodržiavanie zmluvných podmienok vyplývajúcich z nájomných zmlúv na
prenajatý priestor,
c) kontroluje oprávnenie na podnikanie v danej oblasti,
d) kontroluje doklady o nadobudnutí tovaru,
e) kontroluje označenie tovaru cenou,
f) vyčleňuje priestor pre jednotlivých predávajúcich,
g) eviduje nájomné zmluvy, resp. doklady o zaplatení nájmu trhového miesta po dobu 1
roka so všetkými potrebnými údajmi o predávajúcom,
h) zabezpečuje poriadkovú službu.
2) Povinnosti predávajúcich na príležitostných trhoch.
Predávajúci je povinný:
a) označiť svoje predajné zariadenie,
b) na požiadanie predložiť doklad o oprávnení na podnikanie,
c) predložiť orgánom dozoru na ich požiadanie doklad o nadobudnutí predávaného
tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako
vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom
nadobudnutí predávaných lesných plodín,
d) predložiť doklad o nájme podľa ustanovení tohoto Trhového poriadku,
e) predložiť preukaz totožnosti,
f) predložiť doklad o zaplatení nájomného,
g) predložiť zdravotný preukaz, ak to vyžaduje charakter predaja alebo služieb,
Predávajúci je ďalej povinný:
h) označiť zreteľne cenou predávané výrobky,
i) pri predaji váženého tovaru používať typizované a ciachované váhy a závažia,
vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia,

j) dodržiavať zásady občianskeho spolužitia, neobmedzovať práva a povinnosti iných
účastníkov príležitostných trhov,
k) udržiavať miesto predaja čisté po celý čas konania príležitostného trhu a upratať ho
pri odchode,
l) dodržiavať pokyny organizátora príležitostného trhu.
Obdobné povinnosti platia i pre poskytovateľov služieb.
Článok 5
Údaje o trhových dňoch, predajnom a prevádzkovom čase
1) Príležitostný trh – trhové dni a predajný čas konania príležitostných trhov sú stanovené
nasledovne:
a) každý týždeň (v stredu, v piatok a v sobotu) vždy od 6,00 hod do 17,00 hod
b) tradičný jarmok jedenkrát do roka s dĺžkou trvania najviac tri dni,
c) Vianočné a Veľkonočné trhy raz ročne s dĺžkou trvania najviac 24 dní.
Článok 6
Pravidlá prenajímania predajných zariadení
1) Za predpokladu, že sa príležitostný trh realizuje v priestoroch trhoviska, prenájom
predajných miest sa uskutočňuje:
a) Vo forme dlhodobého prenájmu – na základe písomnej zmluvy medzi žiadateľom a
správcom trhoviska v zmysle ustanovení § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka na
dobu 1 kalendárneho roka. Dlhodobý prenájom sa uskutočňuje na základe písomnej
žiadosti, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je kópia živnostenského oprávnenia, výpis z
obchodného registra alebo osvedčenie samostatne hospodáriaceho roľníka.
b) Vo forme krátkodobého prenájmu - bez uzatvorenia písomnej zmluvy v hotovosti
priamo správcovi trhoviska, najviac však na dobu 10 kalendárnych dní.
Výber najvhodnejších žiadateľov vykonáva správca trhoviska.
Nájomca prenosného predajného zariadenia nesmie toto dať do prenájmu inej osobe.
2) Za predpokladu, že sa príležitostný trh realizuje aj v priestoroch námestia a v priľahlých
uliciach, prenajímanie predajných zariadení sa realizuje prostredníctvom prenájmu
predajného miesta určeného k vybudovaniu predajného stánku.
3) Predaj z vlastného predajného zariadenia je v priestoroch trhoviska možný iba za
podmienok, že sú obsadené všetky dostupné predajné pulty.
Článok 7
Spôsob určenia nájomného
Za predpokladu, že sa príležitostný trh realizuje v priestoroch trhoviska, nájom sa vypočítava
nasledovne:
1) Nájomca, ktorý má prenosné predajné zariadenie v dlhodobom prenájme, je povinný
správcovi trhoviska uhrádzať v stanovených termínoch nájomné. Správca trhoviska si
vyhradzuje právo v priebehu trvania nájmu upraviť ceny a poplatky za poskytnuté služby.
2) Poplatky za krátkodobý prenájom sú stanovené v zmysle platného všeobecne záväzného
nariadenia o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné
odpady nasledovne:
- za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb na trhovom mieste:
a) pre podnikateľa s trvalým bydliskom
v Brezovej pod Bradlom...............................0,13 €/m2/deň

b) pre podnikateľa s trvalým bydliskom
mimo Brezovej pod Bradlom........................0,27 €/m2/deň
- za umiestnenie predajného zariadenia na trhovom mieste:
a) trvalé umiestnenie
- v letnom období..............................0,10 €/m2/deň
- v zimnom období............................0,07 €/m2/deň
b) prechodné umiestnenie.........................0,33 €/m2/deň
4) Poplatok za miesto na trhovisku:
a) jednorazové využitie predajného pultu:
- na predaj textilného a iného spotrebného tovaru........................6,70 €/deň
- na predaj poľnohosp. produktov.................................................3,50 €/deň
b) predplatné za jeden pult, minimálne na dobu 1 týždeň...................13,50 €/týždeň
1 mesiac...................50,00 €/mesiac
c) predaj mimo pultu (bez použitia predajného zariadenia )................0,33 €/deň
Za predpokladu, že sa príležitostný trh realizuje aj v priestoroch námestia a v priľahlých
uliciach, potom predávajúci platí za prenájom niektorého z vyhradených predajných miest
sumu, ktorú určil správca príležitostného trhu. Nájomné zmluvy sa uzatvárajú aspoň týždeň
pred konaním príležitostného trhu, alebo je možné prenajať miesto formou jednorazového
prenájmu platbou v hotovosti správcovi.
Článok 8
Udržovanie čistoty pri príležitostných trhoch
1) Správca príležitostného trhu je povinný organizačne zabezpečiť konanie akcie tak, aby
neboli znečistené priestranstvá, na ktorých sa trh konal.
2) Účastníci príležitostného trhu sú povinní správať sa tak, aby neznečisťovali verejné
priestranstvá.
Článok 9
Kontrola a sankcie
Kontrolu trhového poriadku realizuje:
1) Správca príležitostného trhu:
a) zodpovedá za dodržiavanie trhového poriadku,
b) vykonáva dozor nad predajom,
c) vyberá poplatky za nájom od predávajúcich,
d) zodpovedá za poriadok a hygienu na trhovisku.
2) Hlavný kontrolór mesta
3) Mestská polícia
4) Ostatné orgány – napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Slovenská poľnohospodárska
a potravinárska inšpekcia atď.
Článok 10
Záverečné ustanovenia
Za porušenie trhového poriadku môže byť uložená pokuta v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia č. 3/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových
miestach a iných platných právnych noriem.
Tento Trhový poriadok nadobúda účinnosť dňom účinnosti VZN č.4/2012.
...........................
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