TRHOVÝ PORIADOK
obce Kravany nad Dunajom
Trhový poriadok obec vydáva v súlade so schváleným Všeobecne záväzným nariadením
Obce Kravany nad Dunajom č. 2/2013 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach v obci Kravany nad Dunajom

Trhové miesta
Č.1.Trhovým miestom – trhoviskom v obci Kravany nad Dunajom je hlavné námestie s názvom
Dunakorzo, na parcelách v k.ú.Kravany nad Dunajom č.56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 56/7, 56/8,
56/9, 142/1.
Č.2. Trhovým miestom pre tradičný jarmok, tradičné podujatia s názvom Dunakorzo a príležitostné
trhy je hlavné námestie s názvom Dunakorzo, na parcelách v k.ú.Kravany nad Dunajom č.56/2,
56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 56/7, 56/8, 56/9, 142/1.
Správca trhovísk
Správcom trhoviska Dunakorzo, trhového miesta pre tradičný jarmok, tradičné podujatia
a príležitostné trhy a trhového miesta pre príležitostný ambulantný predaj je Obec Kravany nad
Dunajom so sídlom 946 36 Kravany nad Dunajom č.186 ,IČO : 00306533.
Rozsah a druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach v obci
1. Na trhových miestach v obci č.1. a 2. je možné predávať nasledovný tovar:
a) ovocie a zelenina
b) zrno obilnín, pohánky, ciroku, prosa a kultúrnych druhov láskavca
c) suché strukoviny, olejniny, konzumné zemiaky a kapusta
d) byliny
e) pestovanú hlivu ustricovú a pestované šampiňóny
f) lesné plody
g) včelie produkty
h) mäso a mäsové výrobky,
i) vajcia
j) produkty rybolovu, mäso hydiny a králikov, voľne žijúcu zver a zverinu z nej
k) mlieko a mliečne výrobky
l) vianočné stromčeky, čečina, šišky a výrobky z nich,
m) kvety, kytice a aranžmány z nich, dreviny, ovocné stromy, kry a ich priesady, ako aj priesady a
semená kvetov a zeleniny,
n) pekárenské a cukrárenské výrobky
o) kompóty ,lekváre, ovocné šťavy a iné produkty vyrobené spracovaním ovocia a zeleniny
p) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky
r) víno
s) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na predajnom mieste,
t ) potravinárske výrobky a cukrovinky
u) vlastný použitý tovar
Určenie malého množstva rýb
(1) Malým množstvom rýb podľa tohto nariadenia vlády sú ryby v živom stave alebo zabité
nespracované čerstvé ryby vcelku alebo upravené podľa odseku 2, ktorých
a) hodnota pri každom priamom nákupe konečným spotrebiteľom od prvovýrobcu nepresiahne 20

eur,
b) celková dodávka prvovýrobcu miestnym maloobchodným prevádzkarniam nesmie prekročiť 100
kg týždenne
(2) Ryby dodávané podľa odseku 1 môže prvovýrobca na stupni prvovýroby podrobiť len týmto
operáciám:
a) zabitiu a vykrveniu,
b) vypitvaniu, odstráneniu hlavy alebo odstráneniu plutiev,
c) chladeniu a zmrazeniu,
d) vloženiu rýb na žiadosť kupujúceho konečného spotrebiteľa a v jeho prítomnosti do čistého
obalu alebo uloženiu zabitých alebo upravených rýb do čistého kontajnera na prepravu a ďalšiu
manipuláciu alebo na predaj.
Určenie malého množstva surového mlieka
Malým množstvom surového mlieka je také množstvo surového kravského mlieka, surového
ovčieho mlieka alebo surového kozieho mlieka, ktoré zodpovedá obvyklej dennej spotrebe tohto
mlieka v domácnosti konečného spotrebiteľa.
Určenie malého množstva vajec
(1) Malým množstvom vajec je
a) najviac 60 ks netriedených vajec priamo predaných prvovýrobcom jednému konečnému
spotrebiteľovi v mieste produkcie vajec, na miestnom trhovom mieste počas jedného týždňa,
b) najviac 350 ks netriedených vajec celkovo dodaných prvovýrobcom miestnym maloobchodným
prevádzkarniam počas jedného týždňa
Určenie malého množstva včelieho medu
(1) Malým množstvom včelieho medu určeného na ľudskú spotrebu (ďalej len „med“) je
a) také množstvo medu z vlastnej produkcie priamo predané konečnému spotrebiteľovi
prvovýrobcom v jeho priestoroch alebo na miestnom trhovom mieste, ktoré zodpovedá obvyklej
spotrebe medu v domácnosti konečného spotrebiteľa,
b) celkové množstvo medu najviac 1 tona ročne, ktoré je určené na dodanie miestnym
maloobchodným prevádzkarniam, ktoré týmto medom priamo zásobujú konečného spotrebiteľa;
do tohto celkového množstva medu nesmie byť primiešaný med, ktorý nepochádza z vlastnej
produkcie daného prvovýrobcu
Určenie priamo dodávaného malého množstva prvotných produktov rastlinného pôvodu
(1) Pri dodávaní malého množstva prvotných produktov rastlinného pôvodu prvovýrobcom musí
byť zachovaná ich bezpečnosť, kvalita a výživová hodnota.
(2) Za malé množstvo prvotných produktov rastlinného pôvodu možno považovať množstvo, ktoré
prvovýrobca priamo predáva konečnému spotrebiteľovi alebo dodáva miestnej maloobchodnej
prevádzkarni, ktoré priamo zásobujú konečného spotrebiteľa, ak ide ročne o
a) zrno obilnín, množstvo do 200 kg,
b) zrno pohánky, ciroku, prosa a kultúrnych druhov láskavca, množstvo do 100 kg,
c) suché strukoviny, množstvo do 100 kg,
d) olejniny, množstvo do 100 kg,
e) konzumné zemiaky, množstvo do 2 000 kg,
f) hlúbovú zeleninu, množstvo do 500 kg, a ak ide o kapustu, množstvo do 2 000 kg,
g) plodovú zeleninu, množstvo do 200 kg,
h) koreňovú zeleninu, množstvo do 50 kg,
i) cibuľovú zeleninu, množstvo do 100 kg,
j) strukovú zeleninu, množstvo do 50 kg,
k) listovú zeleninu, množstvo do 20 kg,
l) jadrové ovocie, množstvo do 1 000 kg,
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m) kôstkové ovocie, množstvo do 500 kg,
n) bobuľové ovocie, množstvo do 100 kg,
o) škrupinové ovocie, množstvo do 100 kg,
p) byliny, množstvo do 10 kg,
q) pestované huby, množstvo do 20 kg
2. Na trhových miestach č.1.a 2. sa môžu poskytovať služby:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c) oprava dáždnikov,
d) oprava a čistenie obuvi,
e) kľúčové služby,
f) zmenárenské služby
3. Na trhových miestach 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 , zákaz sa nevzťahuje na predaj liehovín a destilátov na príležitostných
trhoch,
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 hydiny a trhových konzumných rýb – zákaz sa nevzťahuje na
propagačné predajné podujatie a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami
chovateľov,
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín
Obec môže dočasne zakázať predaj aj ďalších výrobkov a produktov, pokiaľ je zo v záujme
obyvateľstva obce.
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach
1. Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce 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) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi
sebou.
2. Predávať výrobky môžu za rovnakých podmienok i občania iných členských štátov Európskej
únie.
Trhové dni a prevádzková doba
Trhovým dňom na trhovisku č.1 je sobota.
Pre trhovisko č.1 sa určuje prevádzkový a predajný čas nasledovne
od 6:00 hod. do 15:00 hod.
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Trhovým dňom na trhovisku č.2 sú dni určené pre tradičný jarmok, tradičné podujatia s názvom
Dunakorzo a príležitostné trhy .Obec trhové dni a prevádzkovú dobu určí rozhodnutím OZ .
Pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení
Nájomné za prenájom prenosného predajného zariadenia sa určuje dohodou v nájomnej
zmluve.
Určenie nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu a vstupného na
príležitostných trhoch na trhoviskách.
Nájomné za umiestnenie jedného predajného zariadenia alebo prenajatie plochy na jedno predajné
miesto na trhoviskách č.1. a 2. je vo výške 2,00 Eur, v prípade použitia elektrickej prípojky je
nájomné vo výške 3,00 Eur.
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po
skončení prevádzky.
1./ Označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov
2./ Dodržiavať trhový poriadok trhoviska a príležitostného trhu
3./ Udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení
predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané
4./ Zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou
5./ Vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim
spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia.

V Kravanoch nad Dunajom, dňa 16.04.2013
Ing. Gabriel Duka
starosta obce
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