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Sp. č. : 2019/01733  

 

                

Starosta mestskej časti Košice - Sever príslušný 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 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 1 ods. 3 písm. e) Prílohy 

č. 2 Trhového poriadku pre príležitostné trhy k Všeobecne záväznému nariadeniu 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,  vyhlasuje 

 

 

 Dočasný príležitostný trh hrobovej výzdoby  

 
 

Priestranstvo príležitostného trhu: Trhoviská  MČ  Košice – Sever pri  OC  MIER,  

Nám. Jána Mathého v Košiciach a pri OC 

Merkúr, ul. Němcovej v Košiciach 

 

Dátum dočasného príležitostného trhu: 27.10.2019 (nedeľa), 01.11. 2019 (piatok) 

03.11.2019 (nedeľa)         

 

Predajný čas:     9.00 hod - 17.00 hod.   

 

Prevádzkový čas:    1 hod pre predajným  a po predajnom čase 

 

Účastníci príležitostného predaja:  na základe povolenia MČ 

     

Predávaný tovar:  kvety,  kytice,  vence,  ikebany  (z  prírodných  a 

umelých materiálov), sviece a kahance, vetvičky 

z ihličnanov, mahónie  

 

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

                                                                                         voľná plocha/deň         1,00 € 

                                                                                         prívesný vozík/deň       2,50 €  

 

Dodržiavanie čistoty a poriadku predaja:  

 

Predávajúci je povinný v priestoroch príležitostného predaja dodržiavať  poriadok, hygienu 

a zásady predaja. Vzniknutý odpad počas predaja je predávajúci povinný uložiť do smetných 

nádob zabezpečených MČ.  

 

Predávajúci je povinný po skončení predaja zanechať trhové miesto čisté a upratané. Na 

ostatné náležitosti predaja sa vzťahujú ustanovenia Trhového poriadku a Prílohy č. 2  k VZN 
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MČ  Košice - Sever  č. 47  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach na území mestskej časti Košice - Sever.  

 

Orgány dozoru oprávnené na kontrolu dodržiavania príležitostného predaja: 

 

Dozor nad dodržiavaním príležitostného predaja hrobnej výzdoby sú oprávnení vykonávať: 

 

     - správca trhoviska, 

     - kontrolór mestskej časti 

     - iné orgány a inštitúcie v zmysle osobitných predpisov. 

 

 

V Košiciach 23.10.2019 

 

 

 

 

 

 

Ing. František Ténai 

                                                                                                         starosta 

 

 


