Príloha č. 3 k VZN č. 2/2016
TRHOVÝ PORIADOK KULTÚRNYCH PODUJATÍ
Obce DOJČ
(1) Správcom trhového miesta je Obec Dojč. Povolenie na umiestnenie prenosného predajného
zariadenia na trhovisku vydáva správca trhového miesta – Obecný úrad Dojč, č. 125, 906 02
Dojč. Bez vydaného povolenia na predaj nie je predávajúci oprávnený predávať na trhovom
mieste Obce Dojč.
(2) Trhovým miestom pri kultúrnych podujatiach je verejné priestranstvo, ktoré sa nachádza
pred kostolom a cesta vedúca od kostola po Obecný úrad (pravý breh potoka). Predaj na
iných miestach je prísne zakázaný.
(3) Poplatok za prenájom trhového miesta pri kultúrnych podujatiach sa stanovuje nasledovne:
a) stánky s občerstvením
80 €/deň
b) remeselné stánky
0 €/deň
c) kolotoče, cukrová vata, balóniky (púťové atrakcie)
35 €/deň
(4) Druh predávaného tovaru:
a) produkty z vlastnej poľnohospodárskej výroby, t.j. ovocie, zelenina, orechy, jedlé
strukoviny, mak, zemiaky, zeleninové a kvetinové sadivo, kvetiny a lesné plody a nižšie
zvlášť uvedené produkty:
1. ovocie, zelenina a kvety sa môžu na trhových miestach predávať bez osvedčenia podľa
osobitného zákona. Ovocie a zelenina musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v
zmysle platných predpisov. Lesné plody i poľnohospodárske produkty musia byť
očistené, zbavené hrubých nečistôt a zvädnutých listov, umiestnené v debnách
a stojanoch,
2. huby možno predávať len na základe osvedčenia o osobitnej spôsobilosti na ich predaj
(doklad o ich znalosti). Oprávnenie na predaj sa týka len tých druhov, ktoré sú uvedené v
osvedčení. Povolenie na predaj húb musí byť umiestnené na viditeľnom mieste. Voľne
rastúce čerstvé huby musia byť pri predaji označené ich druhom, neporušené
a nepokrájané,
3. med možno predávať len zdravotne nezávadný, plnený do hygienicky vyhovujúcich
obalov s uvedením výrobcu, druhu medu, hmotnosti, dátumu plnenia, doby použiteľnosti.
Med môžu predávať právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré majú osvedčenie o
spôsobilosti pre túto činnosť vydané orgánom veterinárneho dozoru, alebo bol tovar v
zmysle dodacieho listu dodaný oprávneným výrobcom,
4. cukrovinky a oblátky, sušené ovocie a orechy je povolené predávať len hygienicky
balené,
b) produkty rýchleho občerstvenia, t.j. cigánska pečienka, hamburgery, palacinky,
langoše, placky, syry
c) tradičné remeselnícke výrobky
d) drobné umelecké predmety
(5) Ostatný tovar je možné predávať len na základe súhlasu Obce Dojč. Obec Dojč si vyhradzuje
právo neposkytnúť súhlas s predajom.
(6) Potraviny musia byť pri predaji umiestnené najmenej 70 cm nad zemou.
(7) Za zdravotnú nezávadnosť predávaných surovín a potravín zodpovedá predávajúci. Počas
predaja je predávajúci povinný chrániť tovar pred znečistením a vonkajšími nepriaznivými
vplyvmi.
(8) Predávajúci je povinný používať pri predaji ciachované váhy, miery, závažia, a musí mať
dostatok vhodného obalového materiálu. Ak si to povaha predávaného tovaru vyžaduje, musí
predávajúci používať vhodné manipulačné náradie (manipulačné kliešte a pod.).

(9) Základná predajná plocha stánku je do 3 m2, v prípade, že stánok má väčšie rozmery, platí sa
násobne viac. T.j. 4 m2 platba ja 35 € x 2.
(10) Dozor nad dodržiavaním tohto trhového poriadku vykonávajú:
a) Slovenská obchodná inšpekcia,
b) orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín,
c) starosta obce Dojč, hlavný kontrolór obce Dojč a poverení zamestnanci Obecného úradu
Dojč.
(11) Účinnosť tohto trhové poriadku kultúrnych podujatí nastane uplynutím 15. dňa odo dňa
schválenia prílohy č. 3 VZN č. 2/2016 o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach na území Obce Dojč. 1
(12) VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Dojči uznesením č. 68/2018-2022/UObZ zo
dňa 4. apríla 2019.
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Trhový poriadok vychádza z ust. § 5 ods. 1 zákona 178/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších
predpisov. Ďalšie práva a povinnosti predávajúcich sú ustanovené vo VZN Obce Dojč č. 2/2016 o trhovom poriadku a
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Obce Dojč.

