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Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice – Sever č.  47 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach na území Mestskej časti Košice - Sever 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever v súlade s ustanovením § 6 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s ustanovením § 14 ods. 2 

písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, na základe 

ustanovenia § 3 ods. 3 a § 5 zákona č. 178/1998 Z. z. 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 uznieslo na tomto Všeobecne záväznom 

nariadení o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na 

území Mestskej časti Košice – Sever: 

 
§ 1 

Všeobecné ustanovenie 
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky predaja výrobkov a 

poskytovania služieb na trhových miestach, práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri 

predaji tovarov a poskytovaní služieb na trhových miestach, úlohy mestskej časti pri zriaďovaní a 

povoľovaní a správe trhových miest, a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania 

tohto nariadenia. 

 
§ 2 

Základné pojmy 
 
1. Na účely tohto nariadenia sa v mestskej časti Košice – Sever ( ďalej len mestská časť) rozumie:  
  

a) trhovým miestom - trhovisko, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo 

určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj,  

b) trhoviskom – nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na 

sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb,  

c) príležitostným trhom – predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne 

určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a predaj vlastných 

použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom 

množstve občanmi medzi sebou,  
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d) ambulantným predajom – predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na 

prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na 

verejnom priestranstve pred prevádzkarňou; za stánok s dočasným stanovišťom a za 

prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie 

sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu 1),  

e) stánkom s trvalým stanovišťom – stánok s celoročnou prevádzkou alebo sezónnou 

prevádzkou, ktorý je súčasťou trhoviska alebo verejného priestranstva, prenajatý 

predávajúcemu mestskou časťou alebo správcom trhoviska na časovo neobmedzené 

obdobie alebo postavený predávajúcim so súhlasom mestskej časti alebo správcu 

trhoviska.  

 

2. Na zriadenie stánku s trvalým stanovišťom sa nevyžaduje stavebné povolenie podľa  

osobitného predpisu 2).  

 

3. Stánok s trvalým stanovišťom musí byť uzamykateľný, označený všetkými náležitosťami, 

ktoré ukladá osobitný predpis 3). Stánok musí vytvárať podmienky na predvedenie a 

preskúšanie výrobkov. 

 

4. Za podmienok, ktoré stanoví mestská časť, môže vlastník takéhoto stánku prípadne jeho 

nájomca, vystaviť tovar pred svoj predajný stánok na rôznych predajných zariadeniach – 

stojanoch, pultoch, predajných košíkoch a pod. 

 

5. Za trhové miesto sa na účely tohto nariadenia považuje aj priestranstvo alebo nebytový 

priestor, ktorý nie je prevádzkarňou 4), ale fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je 

jeho vlastníkom, ho prenajme na ambulantný predaj. 

 

6. Za trhové miesto sa nepovažuje verejné priestranstvo, dočasne alebo trvalo prenajaté na 

predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré organizačne, priestorovo a technologicky 

patrí k prevádzkarni. 

 

7. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným, 

technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov 5).  
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§ 3 
Povoľovacie konanie 

 
1. Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 

trhovom mieste vydáva mestská časť na základe písomnej žiadosti. 

 

2. Pri povoľovaní zriadenia trhového miesta prihliada mestská časť na ochranu verejného 

poriadku, verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a 

poskytovania služieb. 

 

3. Povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia a pojazdnej predajne na 

trhovisku vydáva správca trhoviska.  

 

 

§ 4 

Trhové miesta 

 

1. Na území mestskej časti sú na predaj výrobkov a poskytovanie služieb vyhradené 

nasledovné trhové miesta:  

- trhovisko pri OC Merkúr, ul. Němcovej 

- trhovisko pri OC MIER, Námestie Jána Mathého 

- trhovisko pri Supermarkete Podhradová, ul. Cesta pod Hradovou 

 

2. V mestskej časti sa môžu konať príležitostné trhy, ktoré povolí a ich podrobnosti určí 

mestská časť. 

 

3. Ambulantný predaj na priestranstve alebo v nebytovom priestore vo vlastníctve fyzickej 

osoby alebo právnickej osoby sa môže konať na základe povolenia vydaného mestskou 

časťou na základe písomnej žiadosti, ku ktorej žiadateľ pripojí súhlas vlastníka priestranstva 

alebo nebytového priestoru s ich užívaním na ambulantný predaj.  

 

 

§ 5 
Správa trhových miest 

 
1. Správu trhových miest na území mestskej časti, ktorých je zriaďovateľom a trhových miest 

s ambulantným predajom s výnimkou ods. 2, vykonáva mestská časť. Správu trhoviska a 

príležitostných trhov môže vykonávať mestská časť aj prostredníctvom právnickej alebo 
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fyzickej osoby, ktorá má živnostenské oprávnenie na správu trhoviska a príležitostného trhu 

(ďalej len „správca trhového miesta“). 

  

2. Za správcu priestranstva alebo nebytového priestoru, ktorý nie je prevádzkarňou, ale fyzická 

osoba alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho prenajme na ambulantný predaj, 

sa považuje ich prenajímateľ.  

 
 

§ 6 
Práva a povinnosti správcu trhového miesta 

 

1. Správca trhového miesta je povinný v súlade s § 5 ods. 2 zákona č. 178/1998 Z. z. 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, 

(ďalej len „zákon č.178/1998 Z.z.“) vypracovať trhový poriadok pre trhovisko, resp. 

trhoviská a príležitostný trh a po jeho schválení Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 

Košice – Sever zverejniť ho na viditeľnom mieste trhového siesta, na úradnej tabuli a na 

svojom webovom sídle.  

 

2. Správca trhového miesta je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných 

podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach.  

 

3. Správca trhového miesta je povinný kontrolovať predávajúcich v rozsahu podľa § 5 ods. 4 až 

6 zákona č. 178/1998 Z. z.  

 

4. Správca trhového miesta je povinný spolupracovať s orgánmi dozoru pri výkone ich 

kontrolnej činnosti podľa platných predpisov a tohto VZN.  
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§ 7 

Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach 
 

1. Na trhových miestach môžu na základe povolenia mestskej časti predávať výrobky a 

poskytovať služby:  

a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných 

predpisov 6),  

b) fyzické osoby osoby staršie ako 18 rokov predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z 

vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej, prípadne zhotobviteľskej činnosti alebo 

lesné plodiny 7)  

c) občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.  

 

2. Predávať výrobky a poskytovať služby podľa ods. 1 písm. b) a c) môžu za rovnakých 

podmienok aj občania iných členských štátov Európskej únie.  

 

 
§ 8 

Povinnosti predávajúcich na trhových miestach 
 

1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný:  

a)  označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov 8),  

b)  dodržiavať ustanovenia VZN, Trhového poriadku trhoviska a príležitostného trhu,  

c)  používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov 9),  

d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení 

predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,  

e)  zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou 10),  

f)  vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi 

kontrolu správnosti váženia.  

 

2. Predávajúci na trhovom mieste je ďalej povinný predložiť 11):  

a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie 

služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti,  

b) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za 

predajné miesto,  

c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje 

charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,  

d)  pri predaji húb doklad o ich znalosti,  

e)  doklad o nadobudnutí tovaru,  

f)  autorizovanú inšpekčnú knihu 12).  
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3. Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru podľa § 5 ods. 4 písm. a) a b) 

zákona č. 178/1998 Z. z. sa nevyžadujú, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov 

fyzickými osobami medzi sebou v primeranom množstve a o predaj rastlinných a 

živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo 

lesných plodín fyzickými osobami. 

 

4. Osoba oprávnená predávať rastlinné a živočíšne výrobky na trhových miestach z vlastnej 

pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo lesné plodiny, je povinná predložiť 

orgánom dozoru na ich požiadanie doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak tieto 

nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej 

pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí 

predávaných lesných plodín.  

 

 
§ 9 

Sortiment predávaných výrobkov, druhy poskytovaných služieb a zákaz predaja 
 

1. Na trhových miestach sa môžu predávať :  

 a)  rastlinné výrobky:  

- ovocie a zelenina (musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v zmysle platných 

predpisov),  

- výrobky neslúžiace výžive ľudí (kvety, priesady, osivá, ozdobné kry, ovocné 

stromčeky, vianočné stromčeky, chvojky, šišky, čečina a výrobky z nich),  

      - sušené ovocie - len v spotrebiteľskom balení výrobcami na to oprávnenými,  

      - orechy,  

      - mak.  

 b)potravinárske výrobky – v súlade s platnými predpismi týkajúcimi sa potravín 13); 

výrobky sa môžu predávať v stánkoch s trvalým stanovišťom alebo v mobilných 

predajniach na miestach určených správcom trhu.  

 c) čerstvé huby (iba osoby s osvedčením o znalosti húb) a ostatné lesné plody.  

 d) včelí med, včelie produkty a slepačie vajcia – za podmienok určených osobitnými 

predpismi.  

 e) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,  

 f) sezónne ozdobné, úžitkové alebo spomienkové predmety (k veľkonočným a 

vianočným sviatkom,  pamiatke zosnulých alebo iným príležitostiam), 

 g) spotrebný tovar:  

-  knihy, denná a periodická tlač,    

  - sklo, porcelán, keramika,  

  - hračky 

  - kozmetika a drogériový tovar 

  - textilné a galantérne výrobky 

  - obuv 
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2. Ambulantne sa môžu predávať:  

 a) ovocie a zelenina,  

 b) kvety 

 c)  knihy, denná a periodická tlač,  

 d) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií 14) 

 e) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,  

 f) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste 

 g) balená zmrzlina 15),  

 h) pukance, cukrová vata, pečené gaštany, balené trvanlivé pečivo (perníky, oblátky a 

pod.), cukrovinky  

 

3.  Na príležitostných trhoch sa okrem tovarov uvedených v ods. 1 môžu predávať aj:  

 a)konzumné ryby v predvianočnom čase - môžu byť ponúkané len vo zvlášť 

vyhradenom priestore, za podmienok stanovených orgánmi veterinárnej správy,  

 b) hračky 

 c) burčiak, víno, pivo, medovina 

 d) tovar, ktorý možno predávať ambulantne podľa ustanovenia ods. 2 

 

4. V pojazdných predajniach sa môže predávať tovar a výrobky za podmienok určených 

osobitným predpisom 16).  

 

5. Na trhových miestach sa môžu poskytovať tieto služby :  

a) pohostinské služby a služby rýchleho občerstvenia 

 b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,  

 c) oprava dáždnikov,  

 d) oprava a čistenie obuvi,  

 e) kľúčové služby,  

 f) čistenie peria.  

 

6. Na trhových miestach sa zakazuje predávať:  

 a)  zbrane a strelivo,  

 b)  výbušniny a pyrotechnické výrobky,  

 c)  tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,  

 d)  tabak a tabakové výrobky,  

 e) lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,  

 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,  
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 j) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb; zákaz sa nevzťahuje na 

propagačné predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a 

združeniami chovateľov,  

 k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín.  

 

7. Na trhových miestach sa ďalej zakazuje predávať :  

 a) mlieko a mliečne výrobky, okrem prípadov, kedy ich predaj bude povolený 

rozhodnutím príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a orgánu 

potravinového dozoru,  

 b)  kačacie a husacie vajcia,  

 c)  výrobky z vajec,  

 e) lahôdkarské výrobky a cukrárenské výrobky,  

 f) tovar z nákladných áut, dodávkových áut (s výnimkou predaja zemiakov na zimné   

uskladnenie).  

 

8. Na trhových miestach je zakázané :  

 a) manipulovať s predajnými miestami bez súhlasu správcu trhového miesta,  

 b) predávať tovar mimo predajného zariadenia,  

 c) prevádzkovať hazardné hry a zúčastňovať sa na týchto hrách.  

 

 

§ 10 

Trhoviská 

 

1.  Trhový poriadok pre trhoviská uvedené v § 4 ods. 1, upravujúci určenie priestranstva 

trhovísk, označenie správcu trhoviska, práva a povinnosti správcu trhoviska, práva a 

povinnosti predávajúcich, druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na 

trhoviskách, podmienky, za ktorých možno predávať tovar a poskytovať služby, predajný 

a prevádzkový čas trhovísk, pravidlá zásobovania a ďalšie podrobnosti, je Prílohou č. 1 

tohto VZN. 

  

2. Užívanie predajných zariadení a predajných miest na trhoviskách je spoplatnené. 

Sadzobník poplatkov za prenájom predajných zariadení a predajných miest na 

trhoviskách je uvedený v  Trhovom poriadku. 
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§ 11 

Druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov 

 

1. Príležitostným trhom sú najmä :  

 a) Adventné trhy - konané spravidla na prelome mesiaca novembra a decembra na 

Námestí Jána Mathého. Tento príležitostný trh je určený na predaj 

potravinárskych výrobkov, spotrebných, umeleckých a remeselných výrobkov 

prevažne zimného a vianočného charakteru a poskytovanie služieb rýchleho 

občerstvenia a stravovania    

 b)  Trh ľudových remesiel a ručných prác - príležitostný trh, ktorý sa koná spravidla 

dvakrát do roka na jar a na jeseň, je určený na propagáciu ľudových remesiel, 

remeselne či inak ručne zhotovených umeleckých a úžitkových výrobkov z dreva, 

prútia, slamy, kovu, peria, textilu, šúpolia, vosku a pod. spojenú s ich predajom,  

c) predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných 

výrobkov v primeranom množstve, občanmi medzi sebou.  

 

2. Príležitostné trhy možno organizovať počas celého roku. Trhové dni, prevádzkový a 

predajný čas, druh predávaného tovaru a poskytovaných služieb a výška nájomného za 

prenájom trhových zariadení alebo za prenajatú plochu budú uvedené v schválenom v 

trhovom poriadku vydanom pre tento účel, pričom sa prihliada na účelnosť trhu, ochranu 

verejného poriadku, verejný záujem, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a 

poskytovaných služieb.  

 

3. Termín konania príležitostných trhov oznámi mestská časť na svojej webovej stránke, na 

úradnej tabuli miestneho úradu, prípadne iným vhodným spôsobom.  

 

 

§ 12 

Ambulantný predaj 

 

Dni, čas, sortiment a ďalšie podmienky ambulantného predaja určí mestská časť v povolení 

na zriadenie ambulantného predaja.  

 

 

§ 13 

Nájomné za predajné zariadenie a za prenajatú plochu 

 

V prípade ambulantného predaja je nájomné za prenajaté predajné zariadenie a prenajatú 

plochu  určené v povolení mestskej časti v súlade s Pravidlami prenajímania majetku mesta a 

určovania minimálnej ceny nájmu.  
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§ 14 

Orgány dozoru a sankcie 

 

1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN sú oprávnení vykonávať:  

 a) Mestská časť Košice – Sever - poverení zamestnanci mestskej časti a kontrolór,  

 b) Mestská polícia – v rozsahu vlastných kompetencií,  

 c) Slovenská obchodná inšpekcia.  

 

2. Mestská časť Košice – Sever môže, v súlade so zákonom č. 178/1998 Z.z., uložiť pokutu do  

16.596,96 € :  

 

 a) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá :  

  -   zriadila trhové miesto bez povolenia (§ 3 ods. 1 VZN), alebo  

-   správcovi trhoviska za porušenie povinností podľa § 6 ods. 1 a 2 VZN.  

 b) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá :  

   - predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia (§ 3 ods. 1 

VZN), alebo  

-  predáva výrobky, ktoré nie sú určené mestskou časťou na predaj, alebo  

-  predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v stánkoch s trvalým stanovišťom 

na trhoviskách, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej 

prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach, mimo takto určených miest , 

alebo  

        - fyzickej osobe predávajúcej rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej 

pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, ak nesplní 

povinnosť podľa § 8 ods. 4 VZN.  

 

3.  Pokutu možno uložiť do jedného roka od zistenia porušenia povinností , najneskôr do 3 

rokov  odo dňa, keď k porušeniu došlo.  

 

4.  Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa osobitných 

predpisov nie sú týmto nariadením dotknuté 17).  

 

5.  Za nedodržanie tohto nariadenia je možné uložiť pokutu aj podľa ďalších osobitných 

predpisov18) . 

 

6.   Pokuty uložené mestskou časťou sú príjmom mestskej časti.  
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§ 15 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší 

a) VZN MČ Košice- Sever č. 29, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie 

služieb na trhových miestach v MČ Košice - Sever v znení neskorších zmien  a  

b) VZN MČ Košice - Sever č. 30 Trhový poriadok pre trhoviská pri OC Merkúr, pri OC 

Mier a príležitostné trhy v znení neskorších zmien . 

 

 

§ 16 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Týmto VZN nie sú dotknuté oprávnenie dozorných, kontrolných, inšpekčných a iných 
orgánov podľa osobitných predpisov. 

 
2. Toto VZN bolo schválené dňa 18.12.2013 uznesením Miestneho zastupiteľstva 

Mestkej časti Košice-Sever č. 250/2013 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od 
zverejnenia na úradnej tabuli MČ Košice-Sever. 

 
 
 
 

V Košiciach, 23.12.2013 
 
 
 
 

Marián Gaj 
starosta 

 
 
 
 
 
vyvesené dňa:  
 
zvesené dňa : 
 
 
 
VZN nadobudlo účinnosť dňa:  
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Pozn. 
__________________________________________________________________________  
1/ § 54 až 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov.  
2/ zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 

znení neskorších predpisov.  
3/  zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 
     priestupkoch v znení neskorších predpisov.  
4/ § 17 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov.  
5/ Napríklad zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č.  

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1995 Z.z. o 
potravinách v znení neskorších predpisov, výnos Ministerstva pôdohospodárstva 
Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 
981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti 
Potravinového kódexu Slovenskej republiky (Oznámenie č. 195/1996 Z.z.), zákon č. 
126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon 
č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických 
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  

6/ § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov.  

7/ § 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.  

8/ § 30 ods. 1 až 5 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov,  zákon č. 250/2007 
Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.  

9/ zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení       
niektorých zákonov, zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej 
pokladnice v znení neskorších predpisov.  

10/ § 15 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007  
Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.  

11/ zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.  
12/zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, Vyhláška Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 322/2001 Z.z. o inšpekčných knihách, zákon č. 270/1995 Z.z. o 
štátnom jazyku Slovenskej republiky.  

13/  napr. zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, Potravinový 
kódex SR, zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní 
podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, zákon č. 
491/2001 Z.z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

14/ zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.  
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15/ zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, § 83 až 93 výnosu 
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100 (Oznámenie č. 195/1996 Z.z.).  

16/ zákon č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.  
 
17/Napríklad zákon č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany 

spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákon č. 337/1998 Z.z. 
o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov, zákon č. 
126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon 
č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

18/ zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, § 23 ods. 2 
písm. b) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.  
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Príloha č. 1 

k VZN MČ Košice - Sever č. 47 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach na území Mestskej časti Košice - Sever 

 

 

TRHOVÝ PORIADOK 

ktorým sa určujú pravidlá a podmienky predaja tovarov a poskytovania 

služieb na trhoviskách na území Mestskej časti Košice - Sever 

 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Tento trhový poriadok  upravuje základné podmienky predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhoviskách na území MČ Košice - Sever, práva a povinnosti správcu trhoviska, 

prevádzkovú dobu a predajný čas na trhoviskách, druhy predávaných tovarov a 

poskytovaných služieb a tiež práva a povinnosti právnických a fyzických osôb predávajúcich 

alebo poskytujúcich služby na trhovisku. 

                                                     

 

§ 2 

Určenie priestranstva, vybavenie a označenie trhovísk 

 

1. Trhovisko pri OC Merkúr tvorí priestranstvo medzi obchodným centrom Merkúr a 

priľahlým parkoviskom na ul. Němcovej v Košiciach. Trhovisko je vybavené trhovými 

stolmi a sociálnym zariadením v priľahlom objekte obchodného centra. Vo vyhradenom 

označenom priestore sú odpadové nádoby na umiestňovanie odpadkov. 

 

2. Trhovisko pri OC Mier (sezónne) je zastrešený priestor a priľahlá asfaltová plocha pozdĺž 

chodníka rovnobežného s Hlinkovou ulicou na Námestí Jána Mathého v Košiciach. 

Trhovisko pozostáva z trhových stolov, stánkov, vodovodného zariadenia. Vo 

vyhradenom  priestore  sú  nádoby  na  umiestňovanie odpadkov. 

 

3. Trhovisko Podhradová (sezónne) tvorí označené priestranstvo pred predajňou potravín 

na sídlisku Podhradová na ulici Cesta pod Hradovou v Košiciach. Trhovisko je vybavené 

trhovými stolmi a nádobou na umiestňovanie odpadkov.           

 

4.  Pri vstupe na trhovisko je informačná tabuľa, na ktorej sa zverejňuje: 

 a) prevádzkovú dobu a predajný čas na trhovisku 

 b) názov zriaďovateľa a správcu trhoviska, jeho sídlo a telefonický kontakt   
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 c) ďalšie dôležité informácie a pokyny určené účastníkom trhu zo strany správcu alebo  

orgánov štátnej správy. 

 

 

§ 3 

Správa trhovísk 

 

1. Zriaďovateľom a správcom trhovísk uvedených v ustanovení § 2 je mestská časť Košice – 

Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice. Správu trhoviska zabezpečuje 

prostredníctvom svojich poverených zamestnancov, ktorí sa pri výkone svojho 

oprávnenia preukazujú služobným preukazom. 

 

2. Správca trhovísk: 

- vykonáva dozor nad predajom a poskytovaním služieb na trhovisku, zabezpečuje 
dodržiavanie VZN, Trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov 
a poskytovaní služieb na trhoviskách 

-  zverejňuje VZN a Trhový poriadok na viditeľnom mieste 

-  je oprávnený vykázať, resp. požiadať o opustenie trhoviska každého, kto porušuje 

VZN a Trhový poriadok  

-  napomáhať kontrolným orgánom pri výkone dozoru 

- eviduje predaj poľnohospodárskych prebytkov - vedie evidenciu počtu dní 

uskutočňovaného predaja poľnohospodárskych prebytkov fyzickými osobami    

      

 3. Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho: 

-  oprávnenie predávajúceho na podnikanie  

-  povolenie na predaj výrobkov, resp. na poskytovanie služieb  

- doklad o nadobudnutí tovaru. Doklad  sa  nevyžaduje,  ak fyzická osoba predáva 

výrobky z vlastnej pestovateľskej, vlastnej chovateľskej, alebo vlastnej 

zhotoviteľskej činnosti alebo použitý tovar      

-  používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov 

-  používané váhy - presnosť a  ciachovanie váh, závaží  

-  udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja tovaru, resp. poskytovania 

služieb a po ich skončení  

- pri  predaji  húb  osvedčenie  predávajúceho o  znalosti  húb.  V prípade potreby   

zabezpečuje správca odborníka na kontrolu predaja húb 

- pri  predaji  domácich  slepačích  vajec  a  medu  platné  veterinárne osvedčenie o 

nákazovej situácii o chove vydané veterinárnym lekárom 

- primeranosť predaja vlastných použitých výrobkov (množstvo, charakter a stav) 

občanmi medzi sebou. 
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§ 4 

Účastníci trhu 

 

1. Účastníkmi trhu sú predávajúci, kupujúci a ďalšie osoby, ktoré sa zdržiavajú na trhovisku. 

Účastníci trhu sú povinný dodržiavať VZN, Trhový poriadok a pokyny správcu. 

 

2. Na trhových miestach môžu na základe povolenia mestskej časti predávať výrobky a 

poskytovať služby:  

 

a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných 

predpisov,  

b) fyzické osoby staršie ako 18 rokov predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej 

pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, 

c) občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou  

 
3. Na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku a na umiestnenie prenosného 

predajného zariadenia na trhovisku je potrebné povolenie mestskej časti. Pri udeľovaní 
povolenia môže správca trhoviska určiť žiadateľovi individuálne ďalšie podmienky 
predaja v medziach tohto nariadenia.  

 
4.  Povolenie sa vydáva na dobu určitú na základe písomnej žiadosti, ktorá má obsahovať 

najmä tieto údaje :  
 a)  meno, priezvisko a adresa, žiadateľa, resp. obchodné meno, sídlo, miesto  

podnikania,  IČO a údaj o zápise do príslušného registra osoby oprávnenej na 
podnikanie 

 b) sortiment predávaného tovaru alebo druh poskytovaných služieb,  
 c)  časové obdobie, na ktoré sa povolenie požaduje, maximálne však obdobie  

kalendárneho  roka.  
 
5.  Prílohou žiadosti podanou fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou na 

podnikanie podľa osobitných predpisov je doklad osvedčujúci oprávnenie na podnikanie 
(výpis z obchodného registra, živnostenské oprávnenie).  

 
6.  Lehota na vybavenie žiadosti je 30 dní odo dňa jej prijatia.  
 
7. Na predaj ovocia, zeleniny, kvetov a lesných plodín, spracovaných alebo nespracovaných 

rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej a chovateľskej 
činnosti uskutočňovaný fyzickými osobami, ktoré sa predávajú na prenajatom mieste na 
trhovisku, ak doba predaja je dlhšia ako 30 dní v kalendárnom roku, sa vzťahuje osobitný 
zákon.  

 

8. Predávajúci je okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych 

predpisov a povinností uvedených v ustanovení § 8 VZN  povinný: 
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a) dodržiavať stanovenú prevádzkovú dobu a určený predajný čas pre trhovisko, 

uskutočňovať zásobovanie výlučne v určenom čase.  

b) používať na predaj len správcom trhoviska určené predajné miesta; je zakázaná 

akákoľvek  manipulácia s predajnými miestami bez vedomia a bez súhlasu správcu 

trhoviska,  

c) predávať len v správcom trhoviska schválenom predajnom zariadení na určenom 

mieste; predaj mimo schváleného zariadenia a miesta je zakázaný,  

d) dodržiavať zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v 

znení neskorších predpisov, zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

Potravinový kódex a ostatné právne predpisy vzťahujúce sa na predaj tovaru 

uskutočňovaný na trhovisku, dodržiavať pokyny správcu trhoviska a správať sa tak, 

aby svojim konaním nespôsobil ujmu sebe alebo iným osobám,  

e) predávať iba potravinárske výrobky a suroviny, ktoré sú zdravotne nezávadné 

a uskladňovať ich v súlade s hygienickými predpismi, zabezpečovať a dodržiavať 

hygienické podmienky predaja výrobkov, vrátane opatrení uložených príslušnými 

orgánmi, zodpovedať za zdravotnú nezávadnosť a kvalitu predávaného tovaru .  

f) mať dostatok vhodného obalového materiálu a ak si to povaha predávaného tovaru 

vyžaduje používať vhodné a čisté hygienicky nezávadné vhodné manipulačné náradie 

g) dodržiavať poctivosť predaja výrobkov a podmienky predaja ustanovené osobitnými 

predpismi 

h) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť 

spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov,  

i) riadne informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaných výrobkov, o spôsobe 

použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho 

použitia alebo údržby,  

j)   vylúčiť z predaja zdravotne závadné, neznámeho pôvodu, čiastočne narušené alebo 
zjavne znehodnotené výrobky,  

k)  zreteľne označiť predávané výrobky cenou, správne účtovať ceny pri predaji výrobkov 
alebo pri poskytovaní služieb,  

l)  používať na odkladanie odpadkov výlučne na to správcom určené odpadové nádoby. 
Drevené prepravky a kartónové škatule a iný veľkoobjemový odpad nie je dovolené 
vyhadzovať do odpadových nádob. Predávajúci je povinný zabezpečiť ich odvoz a 
likvidáciu na vlastné náklady. Ostatný obalový materiál je pred uložením do 
odpadových nádob povinný rozobrať a uložiť tak, aby zaberali čo najmenej miesta,  

m) zabezpečiť prístupnosť priestorov trhoviska pre upratanie trhoviska po skončení 
predaja  

      n) pri predaji z pojazdných predajní, resp. automatov, t.j. z automobilov, resp. prívesov 
upravených tak, aby spĺňali hygienické normy a podmienky v rozhodnutí 
regionálneho úradu verejného zdravotníctva a automatov má predajca povinnosť 
preukázať na predmetné vozidlo, resp. príves Rozhodnutie príslušného Regionálneho 
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úradu verejného zdravotníctva vydaného na území SR o jeho schválení na túto 
činnosť a súčasne plniť povinnosti v ňom uložené. Taktiež musí dodržiavať sortiment 
uvedený v predmetnom rozhodnutí, 

o)  pri predaji označených slepačích vajec uviesť informáciu pre kupujúcich (dátum 
znášky, dátum spotreby, upozornenie uchovajte v chlade) v zhode so sprievodnou 
dokumentáciou na viditeľnom mieste a čitateľne. 

 

10. Pri kontrole oprávnenými orgánmi je predávajúci povinný predložiť: 
 

a) povolenie na predaj na trhovisku vydané MČ Košice – Sever, doklad o oprávnení na 

podnikanie, doklad totožnosti 

b) doklad o zaplatení poplatku za predajné  miesto 

c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje 

charakter predávaného tovaru,  

d) pri predaji húb doklad o ich znalosti 

e) pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu 

f) doklad o nadobudnutí tovaru. Doklad sa nevyžaduje, ak fyzická osoba predáva 

spotrebiteľovi rastlinné výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej, chovateľskej  

činnosti alebo vlastnoručne vyhotovené drobné predmety. Taktiež sa doklad  

nevyžaduje pri predaji slepačích vajec a včelích produktov z vlastného chovu. Pri 

predaji slepačích vajec je predávajúci povinný predložiť platné veterinárne 

osvedčenie o nákazovej situácii v chove vydané veterinárnym lekárom z miesta 

trvalého bydliska, resp. chovu, osvedčenie o skladovaní. 
 

10. Predávajúci, kupujúci a ďalšie osoby, ktoré sa zdržiavajú na trhovisku, sú povinné 

dodržiavať VZN, Trhový poriadok a pokyny správcu. 
 

11. Na trhovisku je zakázané: 

a)  prevádzkovať hazardné hry a zúčastňovať sa na týchto hrách 

b) manipulovať s predajnými miestami a predajnými zariadeniami bez súhlasu 

správcu trhoviska 

c) predávať tovar mimo prenajatého predajného miesta, mimo predajných dní 

a mimo určeného predajného času 

d)  predávať zakázaný tovar (§ 4 ods. 3) 

e) uskutočňovať zásobovanie motorovými vozidlami mimo času určenom správcom  

trhoviska  

e)  parkovať motorovými vozidlami v priestoroch trhoviska   

f) umiestňovať na trhové stoly všetko, čo je spôsobilé ohroziť zdravie, bezpečnosť 
účastníkov trhu, resp. spôsobiť škodu na majetku tretích osôb  

 g)  vodenie zvierat.  
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§ 5 

Podmienky predaja 

 

1.   Na trhoviskách je dovolené predávať: 

-  ovocie a zeleninu 

-  sušené ovocie len v spotrebiteľskom balení 

-  čerstvé huby (iba osoby s osvedčením o znalosti húb) 

-  mak, orechy 

 - potravinársky tovar v spotrebiteľskom balení za podmienok stanovených orgánom 

potravinárskeho dozoru  

-  mäsové výrobky  ( v predajných zariadeniach na to uspôsobených) 

-  mlieko a mliečne výrobky ( v predajných zariadeniach na to uspôsobených) 

- včelie produkty -med musí byť zmyslovo bezchybný, plnený do zdravotne 

vyhovujúcich obalov a označený 

- označené slepačie vajcia. Ak nie je možné zabezpečiť predpísané teploty pre 

skladovanie a manipuláciu s nimi v rozmedzí 5° – 18°C, je možné slepačie vajcia 

predávať iba z chladiacich boxov. Predaj domácich slepačích vajec z vlastného 

chovu, tzv. prebytkov zrealizovať v ranných hodinách v počte neprevyšujúcom max. 

200 ks denne. Zakazuje sa vystavovať predávané vajcia priamemu slnečnému 

žiareniu.  

- kvety  

- vianočné stromčeky, chvojky, šišky, čečinu a výrobky z nich možno predávať len 

po preukázaní potvrdenia, resp. dokladu o spôsobe ich nadobudnutia 

- pri predaji rastlinného množiteľného materiálu (osivo, sadivo) je potrebné 

preukázať pôvod nadobudnutia a potvrdenie o zdravotnom stave rastlinného 

materiálu vydané Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom 

poľnohospodárskym a tento výrazne označiť „nevhodné pre konzum“. 

- drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky 

- sezónne ozdobné, úžitkové alebo spomienkové predmety (k veľkonočným a 

vianočným sviatkom,  pamiatke zosnulých alebo iným príležitostiam), 

- sklo, porcelán, keramika 

- obuv, textil, galantérne výrobky 

- kozmetiku, drogériový tovar 

 

Pri predaji domácich slepačích vajec a včelieho medu je potrebné mať platné 

veterinárne osvedčenie o nákazovej situácii v chove vydané veterinárnym lekárom 

z miesta trvalého bydliska, resp. chovu. 

 

2   Na trhoviskách možno poskytovať tieto služby: 

-      pohostinské služby a služby rýchleho občerstvenia  
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- brúsenie nožov, nožníc, nástrojov a náradia 

- oprava dáždnikov 

- oprava a čistenie obuvi 

- kľúčové služby 

- čistenie peria. 

 

3.  Na trhoviskách sa zakazuje predávať:  

 a)  zbrane a strelivo,  

 b)  výbušniny a pyrotechnické výrobky,  

 c)  tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,  

 d)  tabak a tabakové výrobky,  

 e) lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,  

 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 trhových konzumných rýb; zákaz sa nevzťahuje na 

propagačné predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a 

združeniami chovateľov,  

 k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín. 

  

 

§ 6 

Predajná cena 

 

Cena pri predaji tovaru na trhovisku sa dojednáva dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim 

v súlade s platnou právnou úpravou. 

 

 

§ 7 

Poplatok za prenájom predajného zariadenia a predajnej plochy 

 

1. Predajnými zariadeniami na trhoviskách sú trhové stoly. Predávať možno tiež na voľnej 

ploche trhoviska vyhradenej na predaj. Prenájom predajných zariadení a predajnej 

plochy sa spoplatňuje. Predávajúci môže zaujať pred trhovým stolom predajnú plochu 

maximálne do výšky obslužnej plochy trhového stola v hĺbke jednej typizovanej 

prepravky a v šírke zodpovedajúcej dĺžke prenajatej časti trhového stola. 

 

2. Výška poplatkov za prenájom predajných miest na  trhoviskách  je  upravená  

nasledovne:  
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2.1. Sadzobník poplatkov za prenájom predajných zariadení a predajnej plochy na 

trhovisku pri OC Merkúr  
 

a) trhové stoly 

    stôl/deň/SZČO, PO      4,00 € 

    stôl/deň/FO, pestovateľ, chovateľ    2,00 € 

    ½ stola/deň/FO, pestovateľ, chovateľ    1,50 € 

    ¼ stola/deň/FO, pestovateľ, chovateľ     1,00 € 

    stôl/týždeň/SZČO, PO      20,00 € 

    stôl/týždeň/FO, pestovateľ, chovateľ   10,00 € 

    stôl/mesiac/SZČO, PO    80,00 € 
 

b) voľná predajná plocha 

    SZČO, PO za každý aj začatý m2      1,00 € 

    FO, pestovateľ, chovateľ za každý aj 

    začatý m2                              0,50 € 
 

c) prívesný vozík do 2m dĺžky 

    ks/deň/SZČO, PO      3,50 € 

    ks/deň/FO, pestovateľ, chovateľ      2,00 € 

    ks/týždeň/SZČO, PO              15,00 € 

    ks/týždeň/FO, pestovateľ, chovateľ   10,00 € 
 

d) rezervácia trhového stola 

    platí iba pre SZČO a PO/mesiac  10,00 €       
 

e) pojazdný automat na mlieko 

   ks/deň/SZČO, PO                        5,00 €            
 

f) pojazdné predajné zariadenie    

   ks/deň/SZČO, PO                               10,00 €            
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2.2. Sadzobník poplatkov za prenájom predajných zariadení a predajnej plochy na 

sezónnom trhovisku pri OC Mier  

 

a) trhové stoly 

    stôl/deň/SZČO, PO      3,00 € 

    stôl/deň/FO, pestovateľ, chovateľ       1,50 € 

    ½ stola/deň/FO, pestovateľ, chovateľ  1,00 € 

    ¼ stola/deň/FO, pestovateľ, chovateľ   0,50 € 

    stôl/týždeň/SZČO, PO     15,00 € 

    stôl/týždeň/ FO, pestovateľ, chovateľ    8,00 € 

    stôl/mesiac/SZČO, PO   60,00 € 

     

b) voľná plocha 

    SZČO, PO za každý aj začatý m2         1,00 € 

    FO, pestovateľ, chovateľ za každý aj 

    začatý m2                               0,50 € 

 

c) prívesný vozík do 2m dĺžky 

    ks/deň/SZČO, PO       2,50 € 

    ks/deň/ pestovateľ, chovateľ      1,50 € 

    ks/týždeň/SZČO, PO              12,00 € 

    ks/týždeň/ FO, pestovateľ, chovateľ      8,00 € 

 

d) rezervácia trhového stola 

    platí iba pre SZČO a PO/mesiac  10,00 €       

 

e) pojazdný automat na mlieko 

   ks/deň/SZČO, PO                                   5,00 €            

  

f) pojazdné predajné zariadenie   

   ks/deň/SZČO, PO                               10,00 €            
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2.3. Sadzobník poplatkov za prenájom predajných zariadení a predajných miest na 

sezónnom trhovisku Podhradová  

 

a) trhové stoly 

    stôl/deň/SZČO, PO       2,00 € 

    stôl/deň/FO, pestovateľ, chovateľ      1,00 € 

    ½ stola/deň/FO, pestovateľ, chovateľ    0,50 € 

    stôl/týždeň/SZČO, PO     10,00 € 

    stôl/týždeň/FO, pestovateľ, chovateľ     5,00 € 

    stôl/mesiac/SZČO, PO   40,00 € 

     

b) voľná plocha 

    SZČO, PO za každý aj začatý m2         1,00 € 

    FO, pestovateľ, chovateľ za každý aj 

    začatý m2                               0,50 € 

 

c) prívesný vozík do 2m dĺžky 

    ks/deň/SZČO, PO      2,50 € 

    ks/deň/ FO, pestovateľ, chovateľ        1,50 € 

    ks/týždeň/SZČO, PO                       12,00 € 

    ks/týždeň/FO, pestovateľ, chovateľ     8,00 € 

 

d) rezervácia stola 

    platí iba pre SZČO a PO/mesiac           10,00 €       

 

e) pojazdný automat na mlieko 

   ks/deň/SZČO, PO                                  5,00 €            

 

f) pojazdné predajné zariadenie   

   ks/deň/SZČO, PO                               10,00 €            
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3. Poplatok za prenájom uvedený v ods. 2 možno uhradiť: 

a) v pokladni MÚ Mestskej časti Košice – Sever 

b) v hotovosti poverenému zamestnancovi Mestskej časti Košice – Sever priamo na 

trhovisku. 

    

4. Po zaplatení poplatku za prenájom vydá správca predajcovi doklad (potvrdenie) 

o zaplatení poplatku. Predávajúci je povinný potvrdenie o zaplatení poplatku uschovať 

pre prípad kontroly. Potvrdenie je dokladom predávajúceho a je nepredajné a 

neprenosné na osobu iného predávajúceho (s výnimkou rodinných príslušníkov) a platí 

iba pre predajné miesto uvedené v potvrdení o zaplatení v uvedený deň, resp. dni. 

 

5. O uhradených poplatkoch vedie správca trhoviska predpísanú evidenciu. 

 

6. Každá fyzická a právnická osoba má nárok uplatniť požiadavku na jeden trhový stôl. 

Výnimky z tohto ustanovenia udeľuje správca trhu, podľa dopytu, sezónnosti a 

sortimentu  predávaného tovaru.  

7. Neobsadený rezervovaný trhový stôl má správca trhoviska právo prenajať na predaj 

inému predávajúcemu.  

 

§ 8 

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas trhovísk, zásobovanie 

 

1. Trhové dni pre trhoviská v Mestskej časti Košice – Sever sa určujú nasledovne 

  a)  letné obdobie  (01. apríl  – 15. november) -  pondelok - sobota. 

     b)  zimné obdobie (16. november – 31. marec) – pondelok - sobota 

 

2.  Predajný  čas sa určuje: 

     a)  letné obdobie  (01. apríl – 15. november) -  denne od 7.00 do 18.00 hod. 

     b)  zimné obdobie (16. november – 31. marec) - denne od  8.00 do 15.00 hod. 

 

Prevádzkový čas začína hodinu pred začiatkom a končí hodinu po skončení predajného 

času. 

 

3. V dni, ktoré sú sviatkom a zároveň dňom pracovného pokoja, sa predaj na trhovisku 

končí o 12.00 hod. 

 

4. V sobotu sa predaj na trhovisku končí v letnom i zimnom období o 13.00 hod. 

 

 5.  Trhoviská pri OC Mier a na sídlisku Podhradová sú v zimnom období, t.j. od 16.  novembra 

do 31. marca zatvorené. 
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6.  Uzatvorenie trhovísk  

a) počas sviatkov: 1. január, Veľkonočná nedeľa,  24. december od 12.00 hodiny, 25. 

december (1. sviatok vianočný) 

b) počas sanitačných dní, ktoré sú určené spravidla každý prvý pracovný pondelok 

v kalendárnom mesiaci. Sanitačný deň a ďalšie skutočnosti s ním súvisiace 

oznamuje správca trhoviska vopred písomným oznámením zverejneným na 

trhovisku. 

 

7.  Zásobovanie motorovými vozidlami je potrebné ukončiť do 9 hodiny. Predávajúci je 

povinný opustiť priestor trhoviska so zásobovacím vozidlom najneskôr hodinu po 

skončení predajného času uvedeného v ods. 2.  

 
 

§ 9 
Údržba trhoviska 

 
1. Správca trhoviska zabezpečuje čistenie a upratovanie priestorov trhoviska a jeho 

bezprostredné okolie.  
 
2. Správca zodpovedá za zimnú údržbu trhoviska.  
 
3.Správca trhoviska je povinný zabezpečiť potrebný počet kontajnerov na komunálny odpad,  

ktorý vznikne na trhovisku a pravidelný odvoz odpadu..  
 
4.Na trhovisku je po prevádzkovom čase zakázané skladovať akékoľvek obaly (vrecia, 

prepravky, debny apod.) a parkovať motorové vozidlá.  
 

 

§ 10 

Osoby oprávnené na kontrolu dodržiavania trhového poriadku 
 
1.  Dozor nad dodržiavaním tohto trhového poriadku sú oprávnení vykonávať:  
 a) správca trhoviska,  
 b) miestny kontrolór,  
 c) mestská polícia,  
 d) Slovenská obchodná inšpekcia,  
 
2. Pri vykonávaní kontroly dodržiavania tohto nariadenia sa vyššie uvedené orgány dozoru 

preukazujú služobným preukazom.  
 
3.  Pri ukladaní pokút za porušenie povinností orgány dozoru uvedené v ods.1 tohto 

ustanovenia   postupujú podľa osobitných právnych predpisov uvedených v § 14 VZN..  
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§ 11 

Záverečné ustanovenie 

 
Na právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa vzťahujú príslušné ustanovenia 
Občianskeho zákonníka a súvisiacich právnych predpisov.  
 
 




