
  

 

Ev. č.:  2019/003898 

Sp. č.:  2019/01211/PRA                                                                   V  Košiciach 27.06.2019

  

                                
Mestská časť Košice – Sever  príslušná  podľa  ustanovenia § 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 VZN  č. 47 a prílohami  č. 1 a č. 2 (§ 1 ods. 1 písm. e)  

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti 

Košice – Sever      

                                    

z r i a ď u j e 

 
 

príležitostný trh konajúci sa pri organizovaní kultúrneho podujatia  

„Letné kino v AMFIKU 2019“, 

 
v Amfiteátri,  Festivalové nám. 2, 040 01 Košice, v dňoch od 27.06.2019 do 31.08.2019, 

predajný čas jún, júl od 21.00 hod., august od 20.00 hod. do 23.00 hod. počnúc dňom 

27.06.2019 a končiac 31.08.2019. Prevádzkový čas začína 1.00 hod. pred predajným 

časom a končí 1.00 hod. po predajnom čase. 
 

 

Správca príležitostného trhu:  K 13 – Košické kultúrne centrá, Kukučínova 2,  

040 01 Košice 

 

        Účastníci  príležitostného predaja: právnické a  fyzické osoby s platným   živnostenským  

        oprávnením,  registračnou pokladnicou,    Rozhodnutím RÚVZ  k  predaju  občerstvenia   a  

        potvrdením o zdravotnej spôsobilosti (zdravotný preukaz). Poplatok za prenájom predajných 

        stánkov je v kompetencii správcu príležitostného trhu. 

 

Sortiment predávaného tovaru  a poskytovaných služieb: predaj rýchleho občerstvenia zo 

stánkov – čapované pivo, víno, nealkoholické nápoje, cukrovinky a iné  pochutiny.  

 

Účastníci príležitostného trhu:   
fyzické osoby – predávajúci, kupujúci, účastníci podujatí a účinkujúci v programoch, organizát. 

podujatí. 

 

         Dodržiavanie čistoty a poriadku predaja: predávajúci je povinný v priestore trhového 

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

odpad počas predaja  a  po skončení predaja umiestniť do zberných nádob, prípadne  zobrať 

so sebou.  Predávajúci  je  povinný  po skončení  predaja  zanechať predajné miesto čisté 

a upratané. 

 



  2 / 2 

 

 Orgány dozoru oprávnené na kontrolu dodržiavania trhového poriadku: 

správca trhoviska, mestská polícia, iné v zmysle osobitných predpisov. Pri vykonávaní 

kontroly sa uvedené orgány  dozoru preukazujú  služobným preukazom. Pri ukladaní pokút za  

porušenie povinností, orgány dozoru oprávnené na kontrolu dodržiavania trhového poriadku 

postupujú podľa osobitných právnych predpisov uvedených v § 14 VZN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. František Ténai  v. r.  

                                                                                                         starosta 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zverejnené a vyvesené dňa: 27.06.2019  

 

Zvesené dňa: 02.09.2019 


