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  Mestská časť  Košice - Sever  príslušná  podľa  ustanovenia § 15 ods. 3  zákona  č. 401/1990 Zb. 

o meste  Košice v znení neskorších predpisov  a  v  súlade  s  § 3  ods. 1 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   (živnostenský zákon)   v  znení  

neskorších predpisov a v súlade s  Prílohou  č. 2  Trhového  poriadku  pre  príležitostné  trhy  k 

VZN  Mestskej časti Košice - Sever  č. 47  o  podmienkach  predaja výrobkov  a  poskytovania 

služieb  na  trhových  miestach  na  území  Mestskej časti   Košice - Sever  a  jeho  Dodatku   č. 1         

                                    

 

v y h l a s u j e 

 

 

Príležitostný trh pri Odpustovej slávnosti na Kalvárii v Košiciach 
 

 

Priestranstvo príležitostného predaja:  Po bočných stranách prístupového chodníka  na  Kalváriu  od    

                                                             parkoviska  na Festivalom námestí  po  predposlednú kaplnku         

                                                             na  Kalvárii 

 

Správca príležitostného trhu:  Mestská časť Košice - Sever, Festivalové nám. 2, 040 01 Košice 

 

Trhové dni:  15., 16. a 17. 09. 2017  (piatok, sobota, nedeľa) 

 

Predajný čas:   15.09.2017 (piatok)    8.00 hod. - 14.00 hod.  

                          16.09.2017 (sobota)  14.00 hod. - 18.00 hod. 

                          17.09.2017 (nedeľa)    8.00 hod. - 14.00 hod. 

 

Prevádzkový čas:  začína 1 hod. pred predajným časom a končí sa 1 hod. po predajnom čase 

 

Účastníci príležitostného predaja:  SZČO,  PO  a  predajcovia  vlastnoručne  vyhotovených  

                                                            výrobkov 

 

Predajné zariadenia: prenosné  predajné  zariadenia  si  zabezpečujú predávajúci na vlastné  

                                     náklady (trhový stôl, stánok, príves) 

 

Nájomné za predajné miesto, plochu, zariadenie:   a) stôl                    3,00 €/ deň/ks 

                                                                                      b) voľná plocha     1,00 €/deň,m2 

                                                                                      c) prívesný vozík   2,50 €/deň/ks           
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Predávaný sortiment na príležitostnom trhu:  

  

 

a) potravinový tovar: - sušené ovocie, orechy, mandle, pukance,  jadierka,  spracované a balené  

                                        oprávnenými výrobcami 

                                     - balené potravinárske výrobky v spotrebiteľskom balení po vydaní súhlasného  

                                       súhlasného stanoviska  príslušného orgánu úradnej kontroly potravín (RÚVZ), 

                                     - včelie produkty doložené dokladom RVPS z miesta pôvodu potraviny                                                                                         

                                     - medovníky, trdelníky, perníky, priemyselne balené oprávnenými výrobcami 

                                     - cukrová vata, po vydaní súhlasného stanoviska úradu kontroly potravín (RÚVZ) 

 

b) ostatný tovar:        - ozdobné vence, sviece, kahance, 

                                    - výrobky zo skla, keramiky a porcelánu 

                                    - výrobky z prútia, peria a kože 

                                    - remeselné a umelecké výrobky 

                                    - ozdoby a dekorácie 

                                    - knihy a náboženské predmety 

                                    - papierenské výrobky 

                                    - kozmetika,  

                                    - hračky 

                                    - drobný tovar 

 

 

Dodržiavanie čistoty a poriadku predaja: predávajúci je povinný v priestore príležitostného trhu 

udržať poriadok,  dodržiavať základy hygieny primerané k druhu predaja. Vzniknutý odpad počas 

predaja  a  po skončení predaja  uložiť do  smetných  nádob ( respektíve vriec)  pripravených  MČ 

Košice - Sever.  Predávajúci  na  príležitostnom  trhu  je  povinný  po skončení  predaja  zanechať 

predajné miesto čisté a  

upratané. 

 

 

Orgány dozoru oprávnené na kontrolu dodržiavania trhového poriadku: 

Dozor nad dodržiavaním tohto trhového poriadku sú oprávnení vykonávať: 

a) správca trhoviska 

b) miestny kontrolór 

c) Mestská polícia 

d) iné orgány v zmysle osobitných predpisov 
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      Pri  vykonávaní  kontroly  dodržiavania  nariadení  príležitostného trhu  sa  vyššie  uvedené 

orgány preukazujú služobným preukazom. Pri ukladaní pokút  za  porušenie povinnosti, vyššie  

uvedené orgány dozoru postupujú  podľa osobitných  právnych  predpisov  uvedených v  §  14  

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

trhových miestach na území MČ Košice - Sever. 

 

 

 

     V Košiciach 04.09.2017 

 

                                                                                                       

  

 

                                                                                                           Marián Gaj 

                                                                                                              starosta 

 

 

 

 

Vyvesené dňa:  05.09.2017 

Zvesené:           14.09.2017 

 

 

       Toto vyhlásenie Príležitostného trhu pri Odpustovej slávnosti na Kalvárii v Košiciach o 

podmienkach predaja výrobkov na trhovom mieste na území MČ Košice - Sever  nadobúda 

účinnosť dňa 14.09.2017.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 


