Príloha k VZN mesta Košice č. 45
"Trhový poriadok trhových miest"

Trhový poriadok
Mestského trhoviska "Blšák" na Všešportovom areáli v Košiciach
/trhový poriadok trhoviska Blšák/

§l
Vymedzenie pôsobnosti
Táto príloha určuje, v súlade s § 5 zákona č. l78/l998 Z. z., bližšie osobitné podmienky
predaja výrobkov a poskytovania služieb na Mestskom trhovisku "Blšák" na
Všešportovom areáli v Košiciach /ďalej len "trhovisko Blšák"/. Pokiaľ táto príloha
neurčuje inak, vzťahujú sa na predaj výrobkov a poskytovanie služieb /ďalej len "predaj"/
na trhovisku Blšák ustanovenia základnej časti tohto nariadenia.

§2
Označenie trhoviska
Priestranstvo Mestského trhoviska Blšák je vymedzené Alejovou ulicou, ulicou Pri
prachárni až po Červený rak a Moldavskou cestou, je ohraničené oplotením s označenými
vstupmi.

§3
Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
Na trhovisku Blšák je povolený predaj výrobkov a poskytovanie služieb v plnom rozsahu
sortimentu, vymedzenom v § 4 až § 6 základnej časti tohto nariadenia.

§4
Podmienky predaja
(l) Okrem ostatných podmienok vyplývajúcich z osobitných predpisov a určených
v základnej časti tohto nariadenia sú predávajúci povinní
a. používať na predaj len správcom trhoviska určené predajné miesta; je zakázaná
akákoľvek manipulácia s predajnými miestami bez vedomia a bez súhlasu správcu
trhoviska,
b. predávať len v správcom trhoviska schválenom predajnom zariadení na určenom
mieste; predaj mimo takto schváleného zariadenia je zakázaný,
c. po ukončení predajnej doby prevádzkareň uzatvoriť.
(2) Na trhovisku je zakázané

a. parkovanie a vjazd všetkých druhov dopravných prostriedkov, vrátane bicyklov,
mimo času vyhradeného na zásobovanie,
b. vodenie zvierat.
(3) Účastníci trhu sú povinní dodržiavať čistotu a poriadok, dodržiavať predpisy
vzťahujúce sa na predaj uskutočňovaný na trhovisku a pokyny správcu trhoviska a správať
sa tak, aby svojim konaním nespôsobili ujmu sebe alebo iným osobám. Za straty
finančných hotovostí alebo iných vecí účastníkov trhu správca trhoviska nezodpovedá.
(4) Povolenie na predaj na trhovisku Blšák podľa § 3 ods. l zákona č. l78/l998 Z. z.
vydáva Mesto Košice prostredníctvom poverenej osoby priamo na trhovisku. Pri
udeľovaní povolenia môže určiť žiadateľovi individuálne ďalšie podmienky predaja v
medziach tohto nariadenia.

§5
Správa trhoviska
(l) Správu trhoviska Blšák vykonáva Mesto Košice prostredníctvom poverenej osoby
/ďalej len "správca trhoviska"/. Správca trhoviska sa pri plnení povinností správcu
preukazuje služobným preukazom.
(2) Pri každom vstupnom priestore na trhovisko Blšák je správca povinný
zverejniť na viditeľnom mieste
a. názov /meno/ správcu s jeho oficiálnym sídlom,
b. zrozumiteľné určenie úradu správcu v areáli trhoviska Blšák a osoby
zabezpečujúcej vydávanie povolenia na predaj a určovanie predajného a
prevádzkového času,
c. úradné hodiny správcu a osoby zabezpečujúcej vydávanie povolenia na predaj a
určovanie predajného a prevádzkového času,
d. toto nariadenie v plnom znení,
e. ďalšie dôležité informácie a pokyny, určené účastníkom trhu správcom, alebo
príslušnými orgánmi štátu.

§6
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas trhoviska Blšák
(l) Na trhovisku Blšák sú trhové dni každý deň. Trhovisko je uzatvorené l. januára, na
Veľkonočnú nedeľu, Veľkonočný pondelok, 25. a 26. decembra a v sanitačný deň, ktorým
je vždy prvý pracovný pondelok v mesiaci, ak správca v odôvodnenom prípade neurčí
inak.
(2) Povoľovanie predajného času konkrétneho predajného zariadenia zabezpečuje na
návrh predávajúceho Mesto Košice prostredníctvom poverenej osoby priamo na trhovisku,
a to v rozmedzí od 7.oo hod. do l6.oo hod.
(3) Prevádzkový čas trhoviska Blšák je v trhových dňoch,
a. v období od l. apríla do 3l. októbra od 6.oo hod. do l9.oo hod.,
b. v období od l. novembra do 3l. marca od 7.oo hod. do l8.oo hod.

(4) Čas na zásobovanie je vyhradený od 7.oo hod. do 9.oo hod. a od l4.oo hod. do l8.oo
hod. v trhových dňoch podľa ods. l. V prípade nepriaznivého počasia môže správca
trhoviska povoliť zmenu času určeného na zásobovanie.

§7
Nájomné za predajné zariadenie a za prenajatú plochu
(l) Nájomné za trhové stoly
a. určené na propagačné a predajné akcie spojené s podporou predaja a uvádzaním
nových výrobkov na trh je l2O.- Sk za stôl a deň,
b. určené na bežný predaj je 6O.- Sk za stôl a deň,
c. určené na predaj vlastných použitých výrobkov je O.- Sk za stôl a deň,
d. vopred rezervované na predaj vlastného použitého tovaru a vecí je 2OO.- Sk za stôl
a mesiac.
(2) Nájomné za zastavanú plochu pre stánok s trvalým stanovišťom v častiach
trhoviska vyznačených správcom trhoviska ako časť "A", "B" a "C" podľa
výhodnosti jeho polohy na trhovisku
a. v časti "A" lO.- Sk za m2 a deň,
b. v časti "B" 8.- Sk za m2 a deň,
c. v časti "C" l2.- Sk za m2 a deň
(3) Nájomné za plochu určenú pre skladové a manipulačné účely je 5.- Sk za m2 a deň.
(4) Nájomné za plochu mimo stánku určenú na predajnú a výstavnú činnosť je 2O.- Sk za
m2 a deň.
(5) Pri predplatení nájomného miesta na l mesiac sa nájomné podľa predchádzajúcich
odsekov platí len za 2O dní.
(6) O vykonaných platbách vedie správca trhoviska predpísanú evidenciu.

§8
(l) Kontrolu dodržiavania trhového poriadku trhoviska Blšák vykonávajú
a. hlavný kontrolór mesta a poverení pracovníci jeho útvaru,
b. pracovníci mestskej polície,
c. osoby vykonávajúce správu trhoviska a zamestnanci mesta poverení mestom.
(2) Osoby vykonávajúce kontrolu sa preukazujú písomným poverením na
vykonávanie kontroly trhoviska podľa ods. l písmena
a. vydaným hlavným kontrolórom mesta,
b. služobným preukazom,
c. primátorom mesta Košice.

