Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Mežica (Uradni list
RS, št. 93/97, 25/01, 17/02, 112/02, 126/04) in Pogodbe o upravljanju
stvarnega premoženja Občine Mežica – Tržnica Mežica, z dne 18. 12. 2018 je
Komunala Mežica d.o.o. dne 20. 12. 2018 sprejela in izdala naslednji

TRŽNI RED TRŽNICE MEŽICA

1. člen
(uvodne določbe)
S tem tržnim redom se določa pogoje uporabe in trgovanja na tržnici, lokacijo in
obratovalni čas tržnice, pravice in dolžnosti upravljavca in uporabnikov, način
nadzora in način vzdrževanja reda in čistoče na tržnici.
Trgovanje na tržnici je prosto in se opravlja v skladu z določili tega tržnega reda,
ter drugimi predpisi, ki urejajo trgovanje z blagom.

2. člen
(tržne površine)
Na območju občine Mežica je za prodajo blaga zunaj prodajaln kot osrednje
območje določena Tržnica Mežica. Tržni red se smiselno uporablja za vse
površine na katerih se izvaja prodaja blaga in jih upravlja upravljavec.
Poleg prodaje blaga se na tržnici lahko odvijajo tudi druge dejavnosti
(prireditve, promocije, druženja, ipd.). Za te uporabnike se smiselno uporabljajo
določila tega tržnega reda.

3. člen
(upravljanje)
Upravljavec organizira in vodi poslovanje, skrbi za urejenost tržnice, sklepa
pogodbe z uporabniki tržnice in daje v uporabo prodajna mesta/pulte s
pripadajočo opremo.
Upravljavec tržnice je Komunala Mežica, d. o. o.. Trg svobode 1, Mežica.

4. člen
(obratovalni čas)
Obratovalni čas se deli na rednega in posebnega.
Redni obratovalni čas je vsak dan, razen nedelje, in sicer od datuma 1.4. do
31.10. od 7.00 do 18.00 ure in od datuma 1.11. do 31.3. od 8.00 do 16.00 ure.
Posebni obratovalni čas se na pobudo uporabnika dogovori z upravljavcem za
vsak primer posebej.
Uporabniki ne smejo uporabljati prostorov tržnice izven obratovalnega časa.

5. člen
(pogoji trgovanja)
Upravljavec določa razporeditev prodajnih mest/pultov na tržnici za posamezne
uporabnike. S soglasjem upravljavca je mogoča tudi uporaba dodatnih
premičnih stojnic. Prednost pri izbiri prodajnih mest/pultov imajo lokalni
pridelki in živila. Spremembe določenih prodajnih mest se lahko izvedejo le v
dogovoru z upravljavcem.
Uporabniki morajo imeti z upravljavcem sklenjeno pogodbo o uporabi
določenega prodajnega mesta. Upravljavec zaračunava uporabnikom prodajno
mesto v skladu s cenikom, ki ga potrdi Občina Mežica.

Uporabniki lahko koristijo tudi drugo pripadajočo infrastrukturo na tržnici
(sanitarije, umivalnik, pitnik, itd.).
Uporabniki morajo stalno imeti pri sebi vso zakonsko predpisano
dokumentacijo.
Uporabnik lahko ponuja blago, ki izpolnjuje vse zakonsko predpisane zahteve.
Uporabniki morajo vzdrževati red in čistočo na svojih prodajnih mestih. Sproti
morajo odnašati embalažo in druge smeti. Vsakodnevno morajo pred odhodom
pospraviti prostor okoli svojega prodajnega mesta.
Upravljavec lahko uporabniku odpove brez odpovednega roka pogodbo in
uporabo prodajnega mesta zaradi kršitve tega tržnega reda.

6. člen
(končne določbe)
Tržni red začne veljati in uporabljati 1.1.2019.
Tržni red se objavi na spletni strani upravljavca. Izvleček tržnega reda je
izobešen na vidnem mestu na tržnici.

Mežica, dne 20.12.2018

Komunala Mežica d.o.o.
Ambrož Blatnik
direktor

