Príloha č. 2
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

Trhový poriadok pre príležitostné trhy
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Sever podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm.
i), §6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ust. §
14 ods. 3 písm. a) zák. č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a v
súlade s § 5 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
schvaľuje:
Prílohu č. 2 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
Trhový poriadok pre príležitostné trhy
§1

Vymedzenie príležitostného trhu, určenie priestranstva príležitostného trhu, trhové dni,
predajný a prevádzkový čas
1. Príležitostnými trhmi v Mestskej časti Košice – Sever sú:
a) Adventné trhy,
b) Trhy pri príležitosti Odpustovej slávnosti na Kalvárii,
c) Burza použitých výrobkov,
d) Trh ľudových remesiel a ručných prác,
e) Iné príležitostné trhy konajúce sa napr. pri kultúrno-spoločenských, prípadne
športových podujatiach, o ktorých konaní môže rozhodnúť starosta Mestskej časti
Košice – Sever.
2. Priestranstvom na konanie príležitostných trhov je:
a) Trhovisko pri OC Mier na Nám. Jána Mathého, Trhovisko pri OC Merkúr, Trhovisko
pri OC Podhradová a parkovisko pred budovou Amfiteátra.
b) Prístupový chodník na Kalváriu od parkoviska na Festivalovom nám. po
predposlednú kaplnku na Kalvárii.
3. Trhové dni :
a) Adventné trhy konajúce sa spravidla posledný víkend pred Adventom,
b) Trhy pri príležitosti Odpustovej slávnosti na Kalvárii každoročne v septembri,
c) Burza použitých výrobkov podľa požiadaviek organizátora, spravidla 2x ročne,
d) Trh ľudových remesiel a ručných prác podľa požiadaviek organizátora, spravidla 2x
ročne,
e) Trhové dni iných príležitostných trhov vyhlási starosta mestskej časti na úradnej tabuli
a webovej stránke mestskej časti.

4. Predajný čas
- Adventných trhov od 09.00 hod. do 20.00 hod.,
- trhov pri príležitosti Odpustovej slávnosti na Kalvárii od 8.00 hod. do 18.00 hod.,
- ostatné trhy od 9.00 hod. do 20.00 hod.
5. Prevádzkový čas začína 1 hod. pred predajným časom a a končí sa 1 hod. po predajnom čase.
6. Správu príležitostných trhov vykonáva mestská časť Košice – Sever, Festivalové nám. 2,
04001 Košice. (ďalej len „správca príležitostného trhu“).
§2
Označenie trhoviska údajmi o druhoch predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
1. Na príležitostných trhoch sa môžu predávať tieto výrobky:
a) potravinový tovar:
1. ovocie a zelenina
2. sušené ovocie, orechy, mak, mandle, pukance, jadierka spracované a balené
oprávnenými výrobcami
3. huby čerstvé jedlé a balené sušené huby, ktoré boli spracované v prevádzkarni,
predajca čerstvých húb musí byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti
4. chlieb, pečivo a iné pekárenské výrobky po vydaní súhlasného stanoviska
príslušného orgánu úradnej kontroly potravín
5. balený potravinársky tovar v spotrebiteľskom tovare po vydaní súhlasného
stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly potravín
6. mäso a mäsové výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu
úradnej kontroly potravín
7. mlieko a mliečne výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu
úradnej kontroly potravín
8. cukrárenské výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu
úradnej kontroly potravín
9. včelie produkty, pričom predávajúci musí mať doklad veterinárnej správy z
miesta pôvodu potraviny
10. lesné plodiny a suché plodiny
11. ovocné šťavy, domáce sirupy, mušty, domáce zaváraniny a bioprodukty
12. medovníky, trdelníky, palacinky, gofry, langoše, placky a ostatné pečivo
13. živé sladkovodné ryby v predvianočnom čase - môžu byť ponúkané len vo
zvlášť vyhradenom priestore, za podmienok stanovených orgánmi veterinárnej
správy
14. byliny a koreniny čerstvé a sušené
15. jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste
16. burčiak, víno, pivo, punč a medovina
17. cukrová vata
18. rastlinné produkty z vlastnej pestovateľskej činnosti
b) ostatný tovar:
1. kvetiny, sadenice a semená
2. vianočné stromčeky, ozdobné vence, sviece, kahance
3. výrobky z prútia, peria a kože

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

2. Na trhových miestach sa môžu poskytovať tieto služby:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
b) detské a iné atrakcie – skákačky, šmýkačky, trampolíny, kolotoče a pod.
3. Správca príležitostného trhu na mieste jeho konania zverejní zoznam výrobkov, ktoré sa môžu
na príležitostných trhoch predávať.
§3
Podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať
1. Správca príležitostných trhov prenajíma záujemcom predajné zariadenia na základe žiadosti
doručenej Mestskej časti Košice – Sever.
2. Rozmiestnenie prenosných predajných zariadení určí správca príležitostného trhu.
3. Prenosné predajné zariadenia pri príležitosti Odpustovej slávnosti si zabezpečujú predávajúci
na vlastné náklady, pokiaľ správca neurčí z hľadiska jeho účelnosti, bezpečnosti a kultúrnosti
predaja inak.
4. Podmienky prenajímania a užívania predajných miest určí Mestská časť Košice - Sever pri
vydaní povolenia na predaj výrobkov a poskytovania služieb.
5. Predávajúci je povinný dodržiavať zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach v platnom znení, živnostenský zákon v platnom znení, zákon o
ochrane spotrebiteľa v platnom znení , Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice –
Sever, č. 47/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach na území Mestskej časti Košice - Sever.
6. Na príležitostnom trhu je zakázané:
a) počas prevádzkového času jazdiť motorovými vozidlami, okrem zásobovania a
technickej obsluhy
b) premiestňovanie predajných stánkov a zmena lokality počas trhu
c) zásobovanie a dovoz tovaru motorovými vozidlami na trhové miesto mimo
prevádzkového času.

§4
Určenie nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu
1. Nájomné za predajné zariadenia počas konania Adventných trhov:
a) stánok/príves nad 7 m2 (vlastný)
50,00 €/deň
b) stánok/príves do 7 m2 (vlastný)
30,00 €/deň
c) trhový stôl pre PO a SZČO
10,00 €/deň
d) trhový stôl pre drobnozhotoviteľov a pestovateľov 5,00 €/deň
e) voľná plocha
5,00 €/deň/m2
f) paušálna náhrada za spotrebu el. energie
6,50 €/deň
2. Nájomné za predajné zariadenie počas konania ostatných príležitostných trhov:
a) stôl/deň
b) voľná plocha
c) prívesný vozík

3,00 €
1,00 €/deň/m2
2,50 €/deň/ks
§5
Pravidlá dodržiavania čistoty a poriadku

1. Predávajúci je povinný v priestoroch príležitostného trhu udržať poriadok, dodržiavať základy
hygieny primerané k druhu prevádzky.
2. Odpad vzniknutý počas predaja je predávajúci povinný uložiť do smetných nádob
pripravených zriaďovateľom trhového miesta.
3. Organický odpad ako je spotrebný tuk, olej a pod. je predávajúci povinný umiestniť do
vlastnej zbernej nádoby, odviezť a zlikvidovať mimo trhového miesta v miestach na to
určených.
4. Predávajúci na trhovom mieste je povinný po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté
a upratané.
§6
Orgány dozoru 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) iné v zmysle osobitných predpisov.
2. Pri vykonávaní kontroly dodržiavania tohto Trhového poriadku pre príležitostné trhy 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.
§7
Záverečné ustanovenia

Tento Trhový poriadok pre príležitostné trhy, ktorý tvorí Prílohu č. 2 k VZN č. 47 a jeho
Dodatku č. 1 bol schválený dňa 22.6.2016 uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice – Sever č. 165/2016 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jej zverejnenia na úradnej
tabuli.

V Košiciach, dňa 1.7.2016

Marián Gaj v. r.
starosta

Vyvesené dňa: 4.7.2016
Zvesené dňa : 19.7.2016

Táto Príloha č. 2 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 - Trhový poriadok pre príležitostné trhy
nadobúda účinnosť dňa 19.7.2016.

