
Ev. č. : 2019/006028 

Sp. č. : 2019/01823 

 

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 spojený s ambulantným predajom pri príležitosti konania 

kultúrneho podujatia 

 

„Od Kataríny po Advent“   

 
 

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

Nám. Jána Mathého v Košiciach  

 

Dátum dočasného príležitostného trhu: od 23.11.2019 (sobota) do  01.12.2019 (nedeľa)         

 

Predajný čas:     9.00 hod - 20.00 hod.   

 

Prevádzkový čas:    1 hod pre predajným a po predajnom čase 

 

Účastníci príležitostného predaja:  na základe povolenia MČ 

     

Predávaný tovar a poskytované služby: 

      

       a) Potravinový tovar: 

- ovocie a zelenina  

- sušené ovocie, orechy, mak, mandle, pukance, jadierka spracované a balené 

oprávnenými výrobcami  

- huby balené sušené, ktoré boli spracované v prevádzkarni,   

- chlieb, pečivo a iné pekárenské výrobky po vydaní súhlasného stanoviska 

príslušného orgánu úradnej kontroly potravín 

- balený potravinársky tovar v spotrebiteľskom balení po vydaní súhlasného 

stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly potravín  

- mäso a mäsové  výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu 

úradnej kontroly potravín 

- mlieko a mliečne výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu 

úradnej kontroly potravín 



  2 / 3 

 

- cukrárenské výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej 

kontroly potravín 

- včelie produkty, pričom predávajúci musí mať doklad veterinárnej správy z miesta 

pôvodu potraviny 

- lesné plodiny a suché plodiny 

- ovocné šťavy, domáce sirupy, mušty, domáce zaváraniny a bioprodukty 

- medovníky, trdelníky, palacinky, gofry, langoše, placky a ostatné pečivo  

- živé sladkovodné ryby v predvianočnom čase – môžu byť ponúkané len vo zvlášť 

vyhradenom priestore, za podmienok stanovených orgánmi veterinárnej správy 

- byliny a koreniny čerstvé a sušené  

- jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste  

- burčiak, víno, pivo, punč a medovina 

- cukrová vata 

- rastlinné produkty z vlastnej pestovateľskej činnosti   

         

 b) Ostatný tovar: 

- kvetiny, sadenice a semená 

- vianočné stromčeky, ozdobné vence, sviece, kahance 

- výrobky z prútia, peria a kože 

- výrobky zo skla, keramiky a porcelánu 

- remeselné a umelecké výrobky 

- náradie a pomôcky pre farmárov 

- ozdoby a dekorácie 

- knihy, náboženské predmety 

- textilné výrobky, odevné výrobky, obuv 

- papierenské výrobky 

- kozmetika, drogériový tovar 

- hračky 

- domáce potreby 

- drobný tovar 

 

 

c) Poskytované služby: 

 -   pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie, 

 -  detské a iné atrakcie – premietanie filmov, rôzne súťaže, kolotoč a pod.  

 

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

                                                                                     voľná plocha/deň/m
2
   1,00 € 

                                                                                          prívesný vozík/deň       2,50 €  

          paušálna náhrada za spotrebu el. energie/deň       6,50 € 

 

Základné povinnosti predávajúcich:  

 

- 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 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane spotrebiteľa v  

platnom znení, ustanovenia VZN MČ Košice – Sever č. 47, ktoré platia primerane, 



  3 / 3 

 

pokiaľ toto vyhlásenie neurčuje inak, ďalej ostatné všeobecne záväzné nariadenia obce a 

právne predpisy, hygienické, technické a bezpečnostné normy, 

- spravovať sa pokynmi správcu trhoviska, 

- uhradiť správcovi nájomné, 

- označiť svoje predajné miesto obchodným menom, sídlom firmy, menom a priezviskom 

predávajúceho, 

- používať pri predaji, resp. pri poskytovaní služieb elektronickú registračnú pokladnicu, 

- dodržiavať predajný čas, rozsah predajného sortimentu a sortimentu poskytovaných 

služieb uvedených v povolení, 

- predávané výrobky, resp. poskytované služby zreteľne označiť cenou,  

- predávajúci zodpovedá za prevádzkovú a požiarnu bezpečnosť pripájaných zariadení 

a prípadné škody, ktoré budú spôsobené ich prevádzkou alebo v dôsledku nej, ich 

nesprávnym alebo neodborným pripojením, manipuláciou s nimi a pod., 

- počas predaja, resp. poskytovania služieb dodržiavať pravidlá čistoty a hygieny, 

udržiavať predajné miesto a jeho bezprostredné okolie v čistote a po skončení predaja 

zanechať predajné miesto čisté a upratané, zbavené všetkých použitých obalov. 

Vzniknutý odpad počas predaja je predávajúci povinný uložiť do smetných nádob 

zabezpečených MČ.  

 

 

Orgány dozoru oprávnené na kontrolu dodržiavania príležitostného predaja: 

 

     - správca trhoviska, 

     - kontrolór mestskej časti 

     - iné orgány a inštitúcie v zmysle osobitných predpisov. 

 

 

V Košiciach 07.11.2019 

 

 

 

Ing. František Ténai, MBA v. r.  

                                                                                                         starosta 

 

 

 

 

 

 

Na vedomie: 

Finančná správa SR, Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica  

RÚVZ so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice 

RVPS Košice - mesto, Hlinkova ul. 1/c, 040 01 Košice 

OO PZ SR Košice - Sever,  Tolstého 34, 040 01 Košice 

Mestská polícia Košice, stanica Sever, Nám. Jána Mathého 1, 040 01 Košice 

OR HaZZ Košice, Požiarnická 4, 040 01 Košice 

 


