OBEC B E L U Š A
Farská 1045/6, 018 61 Beluša
TLAČOVÁ SPRÁVA
Beluša, 28. apríl 2021
Obecné trhovisko v Beluši ponúka osem predajných stánkov. Na základe povolenia obce
môžu predajcovia predávať rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti či ponúkať remeselné služby.
S postupným uvoľňovaním protipandemických opatrení ožil od 19. apríla 2021 život aj na
obecnom trhovisku. Prichádzajúca jar a teplejšie dni lákajú predajcov i kúpychtivých
občanov. Čerstvé ovocie, zelenina, záplava farebných kvetov, voňavé bylinky....predajné
miesta pútajú pohľadom i vôňou.
Obecné trhovisko na ul. Farskej bolo zrekonštruované a slávnostne otvorené v júni 2015
v rámci 10. Belušského jarmoku. Financovala ho obec sumou 21 tisíc €. Otvorenie podporil
aj Trenčiansky samosprávny kraj dotáciou 1 500 €. „K budovaniu dôstojného a atraktívneho
trhoviska sme pristúpili z dôvodu, že to pôvodné bolo neupravené, nevhodné do centra obce.
Trhovníci sa museli uskromniť pred obecným úradom, či ponúkať svoje služby a tovary len
z auta. Som rád, že súčasná podoba trhoviska je reprezentatívna, upravená a čistá. Jeho
okolie dotvára zeleň a najmä na jar nádherne sfarbené okrasné čerešne“ ozrejmuje
vynovenie obecného trhoviska Ján Prekop, starosta obce.

Trhovisko kedysi a dnes...
Priestor s ôsmimi predajnými stánkami je vydláždený a s prístupom vody. Osobitne je
vyčlenené miesto na smetné nádoby a sociálne zariadenie. Areál je monitorovaný obecným
kamerovým systémom. Trhovisko pôsobí celoročne, má vlastný trhový poriadok (všeobecné
záväzné nariadenie č. 5/2015 https://www.belusa.sk/zverejnovanie/vseobecne-zavaznenariadenia-1/vzn-c5-2015-trhovy-poriadok-pre-trhovisko-255.html?kshowback=)
a
informačnú tabuľu osadenú pred vstupom do priestranstva.
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„Na obecnom trhovisku sa orientujeme na
ponuku tovarov z domáceho chovu a vlastného
rastlinného pestovania. Podporujeme tým
domácu produkciu a sortiment sa mení podľa
sezóny.
Najčastejšie sú v ponuke čerstvé
ovocie a zelenina, kvety, stromy a kríky na
výsadbu, priesady, sadenice, zemiaky, lesné
plodiny. Zo živočíšnej výroby je to najmä
predaj živej hydiny“ informuje Oľga Ľahká,
zodpovedný referent obecného úradu za predaj
na trhovisku.
Povolený je aj predaj sušeného ovocia,
orechov, včelích produktov, originálnych
mliečnych,
pekárenských,
cukrárenských
výrobkov. Zvlášť v „dušičkovom“ období je
populárny predaj ozdobných vencov, čečiny.
Okrem tovarov je možné na trhovisku ponúkať
aj služby typu brúsenia nožov, nožníc, oprava
dáždnikov, kľúčové a brašnárske služby.
Trhovníkov nájdete v Beluši od pondelka do piatka v predajnom čase od 7:00 do 16:00,
v soboty od 7:00 do 12:00. Predaj je povolený len tým predajcom, ktorí predložia povolenia
na výkon podnikateľskej činnosti a uhradia prenájom trhového miesta. Je potrebné sa vopred
nahlásiť
u zodpovednej referentky obecného úradu: Oľga Ľahká 0902 439 601,
olga.lahka@belusa.sk.

Pre viac informácií kontaktujte:
Mgr. Jana Huliačková, sekretariát starostu a prednostu, telefón: +421 42 2853 519, mobil: 0903 896
641 email: sekretariat@belusa.sk

