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Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice – Sever č.  56/2022 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na 

území Mestskej časti Košice - Sever 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 401/1990 Zb. o meste Košice 

v znení neskorších predpisov a zákonom 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 (ďalej len 

„zákon č. 178/1998 Z. z.“)  sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení o 

podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území 

Mestskej časti Košice – Sever (ďalej len „VZN“). 

 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

1. VZN upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, 

práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri predaji tovarov a poskytovaní služieb na 

trhových miestach, úlohy MČ Košice – Sever (ďalej len „mestská časť“) pri zriaďovaní a 

povoľovaní a správe trhových miest, sortiment predávaných výrobkov na trhových miestach 

a ďalšie podrobnosti predaja na trhových miestach v zmysle zákona č. 178/1998 Z. z.. 

 

 

§ 2 

Základné pojmy 

 

1. Základné zákonné pojmy sú vymedzené v zákone č. 178/1998 Z. z.. 

    

2. Trhovým miestom v MČ Košice – Sever je:  

       a) trhovisko,  

       b) stánok s trvalým stanovišťom,   

       c) verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo ambulantný predaj..   

 

 

§ 3 

Zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste 

 

1. Zriadenie trhového miesta je upravené v zákone č. 178/1998 Z. z..  

 

2. Predávať výrobky a poskytovať služby na trhovom mieste na území mestskej časti možno 

len na základe povolenia mestskej časti v súlade so zákonom č. 178/1998 Z. z.. 
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§ 4 

Trhoviská,  príležitostné trhy, ambulantný predaj 

 

1. Na území mestskej časti sú na predaj výrobkov a poskytovanie služieb vyhradené 

nasledovné trhoviská:  

a) pri OC Merkúr, ul. Němcovej, 

b) pri OC Mier, Námestie Jána Mathého. 

 

2. Priestranstvami na konanie príležitostných trhov v mestskej časti sú najmä: 

      a) Námestie Jána Mathého, 

      b) prístupový chodník na Kalváriu od parkoviska na Festivalovom námestí, 

      c) parkovisko pri Amfiteátri na Festivalovom námestí.   

            

3. V mestskej časti sa konajú príležitostné trhy v zmysle tohto VZN. 

 

4. Podmienky ambulantného predaja určí mestská časť v písomnom povolení. 

 

§ 5 

Správa trhových miest 

 

1. Správu trhových miest vymedzuje zákon č. 178/1998 Z. z..  

  

2. Správu trhových miest uvedených v § 4 ods. 1 VZN vykonáva mestská časť.   

 

§ 6 

Práva a povinnosti správcu trhového miesta 

 

1. Práva a povinnosti správcu sú vymedzené v zákone č. 178/1998 Z. z..  

 

2. Správca trhového miesta spolupracuje s orgánmi dozoru pri výkone ich kontrolnej 

činnosti podľa platných predpisov SR a tohto VZN.  

 

§ 7 

Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach 

 

1.  Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach sú 

vymedzené v zákone č. 178/1998 Z. z..   

 

2.  Predávať výrobky a poskytovať služby podľa ods. 1 môžu za rovnakých podmienok aj 

občania iných členských štátov Európskej únie.  

 

§ 8 

Povinnosti predávajúcich na trhových miestach 

 

1.  Povinnosti predávajúcich na trhových miestach sú upravené v zákone č. 178/1998 Z. z..  



3 / 19 

§ 9 

Sortiment predávaných výrobkov, druhy poskytovaných služieb a zákaz predaja na 

trhových miestach na území mestskej časti 

 

1. Na trhoviskách v mestskej časti sa môže predávať:  

 

 a)  potravinový tovar:  

- ovocie, zelenina, zemiaky,  

- mak, škrupinové plody a sušené ovocie (iba v spotrebiteľskom balení od 

výrobcu),  

- huby čerstvé jedlé (iba predajcovia s osvedčením o odbornej  spôsobilosti), 

- lesné plodiny (iba predajcovia s potvrdením o súhlase k ich odberu od vlastníka 

alebo správcu pozemku), 

- med a včelie produkty (iba predajcovia s osvedčením o odbornej a zdravotnej 

spôsobilosti a registráciou podľa trvalého pobytu držiteľa včelstiev alebo 

umiestnenia včelstiev), 

- cukrovinky (iba v spotrebiteľskom balení od výrobcu, predaj za podmienok 

stanovených výrobcom), 

- slepačie vajcia (iba za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi 

SR a orgánmi úradnej kontroly potravín), 

- živé sladkovodné ryby v predvianočnom čase (iba za podmienok stanovených 

príslušnými právnymi predpismi SR a orgánmi veterinárnej starostlivosti 

a úradnej kontroly potravín), 

- malé množstvá prvotných a spracovaných produktov rastlinného pôvodu. 

 

b) ostatný tovar: 

- kvetiny, sadenice a semená, ovocné stromčeky, 

 - vianočné stromčeky, čečina, ozdobné vence, sviece, kahance,  

 - výrobky zo skla, keramiky a porcelánu, 

- náradie a pomôcky pre farmárov, 

- textilné výrobky, odevné výrobky, galantérne výrobky, 

- obuv a kožené výrobky, 

- papierenské výrobky, 

- kozmetika, drogériový tovar, 

- darčekové predmety, hračky, 

- domáce potreby, 

- bižutéria, drobný tovar, 
- drobné umelecké a drobné remeselné predmety 

      - sezónne ozdobné, úžitkové alebo spomienkové predmety (k veľkonočným a   

        vianočným sviatkom,  pamiatke zosnulých alebo iným príležitostiam). 

     

2. Ambulantne v mestskej časti sa môže predávať:  

 

 a) potravinový tovar: 

     - ovocie a zelenina, 

    - jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste vrátane nebalenej zmrzliny, 
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    -  balené mrazené krémy a balená zmrzlina, 

    - mäso a mäsové výrobky (iba ambulantný predaj z pojazdnej predajne po vydaní 

súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly potravín), 

    - mlieko a mliečne výrobky (iba ambulantný predaj z pojazdnej predajne po vydaní 

súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly potravín), 

  - chlieb, pečivo a iné pekárenské výrobky (iba ambulantný predaj z pojazdnej predajne po 

vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly potravín). 

 

   b) ostatný tovar je vymedzený v zákone č. 178/1998 Z. z.. 

    

 

 3.  Na príležitostných trhoch sa okrem tovarov uvedených v § 9 ods. 1 tohto VZN môžu 

predávať aj:  

 

 a) potravinový tovar: 

 - jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste vrátane nebalenej zmrzliny 

(iba ambulantný predaj), 

 -  balené mrazené krémy, balená zmrzlina (iba ambulantný predaj), 

 -  burčiak, víno, pivo, punč a medovina, 

 -  medovníky.  

 

b) ostatný tovar: 

- knihy a náboženské predmety 

- dekoračné predmety. 

- výrobky z peria a prútia 

- vlastné použité výrobky fyzickými osobami medzi sebou v primeranom množstve. 

  

4. Na trhových miestach sa môžu poskytovať služby vymedzené v zákone č. 178/1998 Z. z. 

a na príležitostných trhoch aj detské a iné atrakcie (šmýkačky, kolotoče, trampolíny a pod.).   

 

5. V zákone č. 178/1998 Z. z. sú vymedzené výrobky, ktoré sú zakázané predávať na 

trhových miestach.    

 

§ 10 

Trhoviská, zákazy 

 

1. Určenie priestranstva trhovísk, označenie správcu trhoviska, práva a povinnosti správcu 

trhoviska, práva a povinnosti predávajúcich, druh predávaných výrobkov a poskytovaných 

služieb na trhoviskách, podmienky, za ktorých možno predávať tovar a poskytovať 

služby, predajný a prevádzkový čas trhovísk, pravidlá zásobovania a ďalšie podrobnosti 

predaja na trhoviskách v mestskej časti sú uvedené v trhovom poriadku.  

2. Užívanie predajných zariadení a predajných miest na trhoviskách je spoplatnené. 

Sadzobník poplatkov za prenájom predajných zariadení a predajných miest na 

trhoviskách je uvedený v trhovom poriadku. 
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3. Na trhoviskách je zakázané:  

a) manipulovať s predajnými miestami bez súhlasu správcu trhového miesta,  

b) predávať tovar mimo predajného zariadenia,  

c) prevádzkovať hazardné hry a zúčastňovať sa na týchto hrách.  

 

§ 11 

Druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov 

 

1. Príležitostné trhy možno organizovať počas celého roku.  

 

2. Trhové dni, prevádzkový a predajný čas, druh predávaného tovaru a poskytovaných služieb 

a výška nájomného za prenájom trhových zariadení alebo za prenajatú plochu a ďalšie 

podrobnosti sú uvedené v trhovom poriadku.  

 

3. Termín konania príležitostných trhov oznámi mestská časť na svojej webovej stránke, 

prípadne iným vhodným spôsobom.  

 

§ 12 

Orgány dozoru, priestupky a sankcie 

 

1. Orgány dozoru, priestupky a sankcie sú uvedené v zákone č. 178/1998 Z. z..  

 

2.   Pokuty uložené mestskou časťou sú príjmom mestskej časti.  

 

§ 13 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie MČ Košice- 

Sever č. 47 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na 

území Mestskej časti Košice – Sever, schváleného dňa 18.12.2013 uznesením MZ MČ Košice 

– Sever č. 250/2013, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 8.1.2014 v znení neskorších zmien  

a dodatkov. 

2. Zmeny a doplnky k VZN schvaľuje Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever. 

3. VZN bolo schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever č. 

215/2022 zo dňa 29.04.2022 a účinnosť nadobudne v súlade s § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

V Košiciach dňa 29.04.2022 

 

 

                       Ing. František Ténai, MBA v. r. 

           starosta 

Vyvesené dňa: 05.05.2022 

Zvesené dňa: 20.05.2022  
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Príloha č. 1 

k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Košice – Sever č. 56/2022 

o podmienkach   predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach na území Mestskej časti  Košice – Sever 

 

 

 

 

Trhový poriadok pre trhoviská na území MČ Košice - Sever 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Tento Trhový poriadok  upravuje základné podmienky predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhoviskách na území MČ Košice - Sever, práva a povinnosti správcu 

trhoviska, prevádzkovú dobu a predajný čas na trhoviskách, druhy predávaných tovarov a 

poskytovaných služieb a tiež práva a povinnosti právnických a fyzických osôb 

predávajúcich alebo poskytujúcich služby na trhovisku a ďalšie skutočnosti vyplývajúce 

zo zákona 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 (ďalej len „zákon č. 

178/1998 Z. z.“). 

                                                     

 

§ 2 

Určenie priestranstva, vybavenie a označenie trhovísk 

 

1. Trhovisko pri OC Merkúr tvorí priestranstvo medzi obchodným centrom Merkúr a 

priľahlým parkoviskom na ul. Němcovej v Košiciach. Trhovisko je vybavené trhovými 

stolmi a sociálnym zariadením v neďalekom bytovom dome. Vo vyhradenom označenom 

priestore sú odpadové nádoby na umiestňovanie odpadkov. 

 

2. Trhovisko pri OC Mier (sezónne) je zastrešený priestor a priľahlá asfaltová plocha 

pozdĺž chodníka rovnobežného s Hlinkovou ulicou na Námestí Jána Mathého v Košiciach. 

Trhovisko pozostáva z trhových stolov, stánkov, vodovodného zariadenia. Vo 

vyhradenom  priestore  sú  nádoby  na  umiestňovanie odpadkov. 

        

3.  Pri vstupe na trhovisko je informačná tabuľa, na ktorej sa zverejňuje: 

 a) trhový poriadok  a   

 b) ďalšie dôležité informácie a pokyny určené účastníkom trhu zo strany správcu alebo  

orgánov štátnej správy. 
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§ 3 

Správa trhovísk 

 

1. Zriaďovateľom a správcom trhovísk uvedených v ustanovení § 2 tohto Trhového poriadku 

je Mestská časť Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice (ďalej len 

„Správca“). Správu trhoviska zabezpečuje prostredníctvom svojich poverených 

zamestnancov, ktorí sa pri výkone svojho oprávnenia preukazujú služobným preukazom. 

 

2. Správca trhoviska: 

a) vykonáva dozor nad predajom a poskytovaním služieb na trhovisku, zabezpečuje 

dodržiavanie VZN, Trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov 

a poskytovaní služieb na trhoviskách, 

b)  zverejňuje VZN a Trhový poriadok na viditeľnom mieste, 

c) je oprávnený vykázať, resp. požiadať o opustenie trhoviska každého, kto porušuje 

VZN a Trhový poriadok,  

d)  napomáha kontrolným orgánom pri výkone dozoru, 

e) eviduje predaj poľnohospodárskych prebytkov - vedie evidenciu počtu dní 

uskutočňovaného predaja poľnohospodárskych prebytkov fyzickými osobami.    

      

 3. Správca trhoviska ďalej v súlade so zákonom č. 178/1998 Z. z. kontroluje na trhovisku 

u predávajúceho: 

a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti (ďalej len „oprávnenie na podnikanie“) 

podľa osobitných predpisov a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb 

na trhových miestach, 

b) doklad o nadobudnutí tovaru, 

c) používanie elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej 

pokladnice podľa osobitných predpisov,  

d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania 

služieb a po ich skončení, 

e) dodržiavanie trhového poriadku. 

 

§ 4 

Účastníci trhu 

 

1. Účastníkmi trhu sú predávajúci, kupujúci a ďalšie osoby, ktoré sa zdržiavajú na 

trhovisku. Účastníci trhu sú povinný dodržiavať VZN, Trhový poriadok a pokyny 

správcu. 

 

2. Na trhoviskách uvedených v § 2 ods. 1. a 2. tohto Trhového poriadku môžu na základe 

povolenia mestskej časti predávať výrobky a poskytovať služby:  

a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných 

predpisov,  

b) fyzické osoby staršie ako 18 rokov predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z 

vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny 
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c) fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo 

jeho rozmnoženinou. 

 

 

§ 5 

Podmienky predaja a poskytovanie služieb 

 

1. Na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku a na umiestnenie prenosného 

predajného zariadenia na trhovisku je potrebné povolenie mestskej časti.    

 

2.  Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku sa vydáva na dobu 

určitú na základe písomnej žiadosti, ktorá má obsahovať najmä tieto údaje :  

 a)  meno, priezvisko a adresa, žiadateľa, resp. obchodné meno, sídlo, miesto  

podnikania,  IČO a údaj o zápise do príslušného registra osoby oprávnenej na podnikanie 

 b) sortiment predávaného tovaru alebo druh poskytovaných služieb,  

 c)  časové obdobie, na ktoré sa povolenie požaduje, maximálne však obdobie  

kalendárneho  roka.  

 

3.  Prílohy k žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom 

mieste sú vymedzené v zákone 178/1998 Z. z..   

 

4.  Lehota na vybavenie žiadosti je 30 dní odo dňa jej prijatia.  

 

5. Na predaj ovocia, zeleniny, kvetov a lesných plodín, spracovaných alebo nespracovaných 

rastlinných poľnohospodárskych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej 

a chovateľskej činnosti uskutočňovaný fyzickými osobami, ktoré sa predávajú na 

prenajatom mieste na trhovisku, ak doba predaja je dlhšia ako 30 dní v kalendárnom roku, 

sa vzťahuje zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v z.n.p..  

 

6. Predávajúci je na trhovisku  povinný: 

a) dodržiavať stanovenú prevádzkovú dobu a určený predajný čas pre trhovisko, 

uskutočňovať zásobovanie výlučne v určenom čase,  

b) používať na predaj len správcom trhoviska určené predajné miesta; je zakázaná 

akákoľvek  manipulácia s predajnými miestami bez vedomia a bez súhlasu správcu 

trhoviska,  

c) predávať len v správcom trhoviska schválenom predajnom zariadení na určenom 

mieste;   

d) dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa na predaj tovaru a poskytovanie 

služieb na trhovisku, dodržiavať pokyny správcu trhoviska a správať sa tak, aby 

svojim konaním nespôsobil ujmu sebe alebo iným osobám,  

e) predávať iba potravinárske výrobky a suroviny, ktoré sú zdravotne nezávadné 

a uskladňovať ich v súlade s hygienickými predpismi, zabezpečovať a dodržiavať 

hygienické podmienky predaja výrobkov, vrátane opatrení uložených príslušnými 

orgánmi,  

f) mať dostatok vhodného obalového materiálu a ak si to povaha predávaného tovaru 

vyžaduje používať vhodné a čisté hygienicky nezávadné manipulačné náradie, 
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g) riadne informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaných výrobkov, o spôsobe 

použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho 

použitia alebo údržby,  

h)  používať na odkladanie odpadkov výlučne na to správcom určené odpadové nádoby. 

Drevené prepravky a kartónové škatule a iný veľkoobjemový odpad nie je dovolené 

vyhadzovať do odpadových nádob. Predávajúci je povinný zabezpečiť ich odvoz a 

likvidáciu na vlastné náklady. Ostatný obalový materiál je pred uložením do 

odpadových nádob povinný rozobrať a uložiť tak, aby zaberali čo najmenej miesta,  

i) zabezpečiť prístupnosť priestorov trhoviska pre upratanie trhoviska po skončení 

predaja,  

      j)  pri predaji z pojazdných predajní, resp. automatov, t.j. z automobilov, resp. prívesov 

upravených tak, aby spĺňali hygienické normy a podmienky v rozhodnutí regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva a automatov má predajca povinnosť preukázať na 

predmetné vozidlo, resp. príves Rozhodnutie príslušného Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva vydaného na území SR o jeho schválení na túto činnosť 

a súčasne plniť povinnosti v ňom uložené. Taktiež musí dodržiavať sortiment uvedený 

v predmetnom rozhodnutí, 

k)  pri predaji označených slepačích vajec uviesť informáciu pre kupujúcich (dátum 

znášky, dátum spotreby, upozornenie uchovajte v chlade) v zhode so sprievodnou 

dokumentáciou na viditeľnom mieste a čitateľne. 

 

7. Pri kontrole oprávnenými orgánmi je predávajúci v zmysle zákona č. 178/1998 Z. z. 

povinný predložiť: 

a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie 

služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti,  

b) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za 

predajné zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení vstupného na 

príležitostných trhoch,  

c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje 

charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,  

d) pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti, 

e) doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných 

použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve.  

 

8. Na trhovisku je zakázané: 

a)  prevádzkovať hazardné hry a zúčastňovať sa na týchto hrách, 

b) manipulovať s predajnými miestami a predajnými zariadeniami bez súhlasu správcu 

trhoviska, 

c) predávať tovar mimo prenajatého predajného miesta, mimo predajných dní a mimo 

určeného predajného času, 

d)  predávať tovar, ktorého predaj je podľa zákona č. 178/1998 Z. z. zakázaný,    

e) uskutočňovať zásobovanie motorovými vozidlami mimo času určenom správcom  

trhoviska,  

e)  parkovať motorovými vozidlami v priestoroch trhoviska,   

f) umiestňovať na trhové stoly všetko, čo je spôsobilé ohroziť zdravie, bezpečnosť 

účastníkov trhu, resp. spôsobiť škodu na majetku tretích osôb,  

g)  voľné vedenie domácich zvierat.  
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§ 6 

Sortiment predávaných výrobkov a druhy poskytovaných služieb 

 

1. Na trhoviskách v mestskej časti sa môže predávať:  

 

 a)  potravinový tovar:  

- ovocie, zelenina, zemiaky,  

- mak, škrupinové plody a sušené ovocie (iba v spotrebiteľskom balení od 

výrobcu),  

- huby čerstvé jedlé (iba predajcovia s osvedčením o odbornej  spôsobilosti), 

- lesné plodiny (iba predajcovia s potvrdením o súhlase k ich odberu od vlastníka 

alebo správcu pozemku), 

- med a včelie produkty (iba predajcovia s osvedčením o odbornej a zdravotnej 

spôsobilosti a registráciou podľa trvalého pobytu držiteľa včelstiev alebo 

umiestnenia včelstiev), 

- cukrovinky (iba v spotrebiteľskom balení od výrobcu, predaj za podmienok 

stanovených výrobcom), 

- slepačie vajcia (iba za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi 

SR a orgánmi úradnej kontroly potravín), 

- živé sladkovodné ryby v predvianočnom čase (iba za podmienok stanovených 

príslušnými právnymi predpismi SR a orgánmi veterinárnej starostlivosti 

a úradnej kontroly potravín), 

- malé množstvá prvotných a spracovaných produktov rastlinného pôvodu. 

 

b) ostatný tovar: 

 - kvetiny, sadenice a semená, ovocné stromčeky, 

 - vianočné stromčeky, čečina, ozdobné vence, sviece, kahance,  

 - výrobky zo skla, keramiky a porcelánu, 

 - náradie a pomôcky pre farmárov, 

 - textilné výrobky, odevné výrobky, galantérne výrobky, 

 - obuv a kožené výrobky, 

 - papierenské výrobky, 

 - kozmetika, drogériový tovar, 

 - darčekové predmety, hračky, 

 - domáce potreby, 

 - bižutéria, drobný tovar, 

 - drobné umelecké a drobné remeselné predmety, 

      - sezónne ozdobné, úžitkové alebo spomienkové predmety (k veľkonočným a   

        vianočným sviatkom,  pamiatke zosnulých alebo iným príležitostiam). 

 

2.   Na trhoviskách možno poskytovať tieto služby: 

-     pohostinské služby a služby rýchleho občerstvenia,  

- brúsenie nožov, nožníc, nástrojov a náradia, 

- oprava dáždnikov, 

- oprava a čistenie obuvi 
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- kľúčové služby, 

- čistenie peria. 

3.  Na trhoviskách v zmysle zákona č. 178/1998 Z. z. sa zakazuje predávať:  

 a)  zbrane a strelivo,  

 b)  výbušniny a výbušné predmety,  

 c)  tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,  

 d) tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú 

tabak,  

 e)  alkoholické nápoje,  

 f)  jedy, omamné a psychotropné látky,  

 g)  lieky,  

 h)  automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,  

 i) chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázné druhy 

živočíchov,  

 j) živé zvieratá; zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb a na predaj 

domácej vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, 

mačiek a drobných hlodavcov a na propagačné predajné podujatia organizované 

zväzmi a združeniami chovateľov zvierat na základe súhlasného stanoviska 

príslušného orgánu veterinárnej správy, 

 k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín. 

 l) huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré 

boli spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných 

predpisov.  

 

§ 7 

Predajná cena tovarov a služieb 

 

1. Cena pri predaji tovaru a poskytovania služieb na trhovisku sa dojednáva medzi 

predávajúcim a kupujúcim v súlade s platnou právnou úpravou. 

 

 

§ 8 

Prenájom prenosných predajných zariadení a predajnej plochy 

 

1. Predajnými zariadeniami na trhoviskách sú trhové stoly. Predávať možno tiež na voľnej 

ploche trhoviska vyhradenej na predaj. Prenájom predajných zariadení a predajnej plochy 

sa spoplatňuje. Predávajúci môže zaujať pred trhovým stolom predajnú plochu 

maximálne do výšky obslužnej plochy trhového stola v hĺbke jednej typizovanej 

prepravky a v šírke zodpovedajúcej dĺžke prenajatej časti trhového stola. 

 

2. Výška poplatkov za prenájom predajných miest na  trhoviskách  je  upravená  

nasledovne:  
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2.1. Sadzobník poplatkov za prenájom predajných zariadení a predajnej plochy na 

trhovisku pri OC Merkúr  

 

a) trhové stoly 

    stôl/deň/FO, PO        4,00 € 

    stôl/deň/pestovateľ, chovateľ          2,00 € 

    ½ stola/deň/ pestovateľ, chovateľ      1,50 € 

    ¼ stola/deň/ pestovateľ, chovateľ       1,00 € 

    stôl/týždeň/FO, PO           20,00 € 

    stôl/týždeň/ pestovateľ, chovateľ   10,00 € 

    stôl/mesiac/FO, PO    80,00 € 

 

b) voľná predajná plocha 

    FO, PO za každý aj začatý m
2
        1,00 € 

    pestovateľ, chovateľ za každý aj 

    začatý m
2
                              0,50 € 

 

c) prívesný vozík do 2m dĺžky 

    ks/deň/FO, PO          3,50 € 

    ks/deň/pestovateľ, chovateľ         2,00 € 

    ks/týždeň/FO, PO              15,00 € 

    ks/týždeň/ pestovateľ, chovateľ   10,00 € 

 

d) rezervácia trhového stola 

    platí iba pre FO a PO/mesiac      10,00 €       

 

e) pojazdný automat na mlieko 

   ks/deň/FO, PO                          5,00 €            

 

f) pojazdné predajné zariadenie    

   ks/deň/FO, PO                               10,00 €            

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

FO – fyzická osoba s živnostenským oprávnením 

PO – právnická osoba 

Pestovateľ - drobnopestovateľ 

Chovateľ - drobnochovateľ 
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2.2. Sadzobník poplatkov za prenájom predajných zariadení a predajnej plochy na 

sezónnom trhovisku pri OC Mier  

 

a) trhové stoly 

    stôl/deň/FO, PO       3,00 € 

    stôl/deň/ pestovateľ, chovateľ               1,50 € 

    ½ stola/deň/ pestovateľ, chovateľ        1,00 € 

    ¼ stola/deň/ pestovateľ, chovateľ        0,50 € 

    stôl/týždeň/FO, PO       15,00 € 

    stôl/týždeň/ pestovateľ, chovateľ         8,00 € 

    stôl/mesiac/FO, PO      60,00 € 

     

b) voľná plocha 

    FO, PO za každý aj začatý m
2     

          1,00 € 

    pestovateľ, chovateľ za každý aj 

    začatý m
2
                                0,50 € 

 

c) prívesný vozík do 2m dĺžky 

    ks/deň/FO, PO        2,50 € 

    ks/deň/ pestovateľ, chovateľ       1,50 € 

    ks/týždeň/FO, PO              12,00 € 

    ks/týždeň/ pestovateľ, chovateľ            8,00 € 

 

d) rezervácia trhového stola 

    platí iba pre FO a PO/mesiac  10,00 €       

 

e) pojazdný automat na mlieko 

   ks/deň/FO, PO                                       5,00 €            

  

f) pojazdné predajné zariadenie   

   ks/deň/FO, PO                               10,00 €            

 

  

3. Poplatok za prenájom uvedený v ods. 2.1 a 2.2 VZN možno uhradiť: 

a) v pokladni MÚ Mestskej časti Košice – Sever 

b) v hotovosti poverenému zamestnancovi Mestskej časti Košice – Sever priamo na 

trhovisku. 

    

4. Po zaplatení poplatku za prenájom vydá správca predajcovi doklad (potvrdenie) 

o zaplatení poplatku. Predávajúci je povinný potvrdenie o zaplatení poplatku uschovať 

pre prípad kontroly. Potvrdenie je dokladom predávajúceho a je nepredajné a neprenosné 

na osobu iného predávajúceho (s výnimkou rodinných príslušníkov) a platí iba pre 

predajné miesto uvedené v potvrdení o zaplatení v uvedený deň, resp. dni. 
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5. O uhradených poplatkoch vedie správca trhoviska predpísanú evidenciu. 

 

6. Každá fyzická a právnická osoba má nárok uplatniť požiadavku na obsadenie trhového 

stola podľa vydaného povolenia. Správca trhový stôl prideľuje podľa dátumu vydania 

povolenia.  

7. Neobsadený trhový stôl má správca trhoviska právo prenajať na predaj inému 

predávajúcemu.  

 

§ 9 

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas trhovísk, zásobovanie 

 

1. Trhové dni pre trhoviská v Mestskej časti Košice – Sever sa určujú nasledovne 

  a)  letné obdobie  (01. apríl  – 15. november) -  pondelok – sobota, 

     b)  zimné obdobie (16. november – 31. marec) – pondelok – sobota. 

 

2.  Predajný  čas sa určuje: 

     a)  letné obdobie  (01. apríl – 15. november) -  denne od 7.00 do 18.00 hod., 

     b)  zimné obdobie (16. november – 31. marec) - denne od  8.00 do 15.00 hod.. 

 

3. Prevádzkový čas začína hodinu pred začiatkom a končí hodinu po skončení predajného 

času. 

 

4. V sobotu sa predaj na trhovisku končí v letnom i zimnom období o 13.00 hod.. 

 

5. Trhovisko pri OC Mier je v zimnom období, t.j. od 16.  novembra do 31. marca zatvorené. 

Mestská časť môže rozhodnúť o predlžení trhových dní.  

 

6.  Uzatvorenie trhovísk:  

a) počas určených štátnych sviatkov, 

b) počas sanitačných dní, ktoré sú určené spravidla každý prvý pracovný pondelok 

v kalendárnom mesiaci. Sanitačný deň a ďalšie skutočnosti s ním súvisiace 

oznamuje správca trhoviska vopred písomným oznámením zverejneným na 

trhovisku. 

 

7.  Zásobovanie motorovými vozidlami je potrebné ukončiť do 9 hodiny. Predávajúci je 

povinný opustiť priestor trhoviska so zásobovacím vozidlom najneskôr hodinu po 

skončení predajného času uvedeného v ods. 2.  
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§ 10 

Údržba a čistota trhoviska s hygiena predaja 

 

1. Správca trhoviska zabezpečuje čistenie, upratovanie a hygienu priestorov trhoviska a jeho 

bezprostredné okolie. Správca zodpovedá za zimnú údržbu trhoviska. 

 

2. Predajcovia výrobkov a poskytovatelia služieb zodpovedajú za hygienu predaja, podľa 

aktuálnych hygienických predpisov.  

 

3. Správca trhoviska je povinný zabezpečiť potrebný počet kontajnerov na komunálny odpad,  

ktorý vznikne na trhovisku a pravidelný odvoz odpadu.  

 

4. Na trhovisku je po prevádzkovom čase zakázané skladovať akékoľvek obaly (vrecia, 

prepravky, debny apod.) a parkovať motorové vozidlá.  

 

 

§ 11 

Osoby oprávnené na kontrolu dodržiavania trhového poriadku 

 

1.  Dozor nad dodržiavaním tohto trhového poriadku sú oprávnení vykonávať:  

 a) správca trhoviska,  

 b) orgány podľa osobitných predpisov.  

 

2. Pri vykonávaní kontroly dodržiavania tohto VZN sa vyššie uvedené orgány dozoru 

preukazujú služobným preukazom.  

 

 

§ 12 

Záverečné ustanovenie 

 

Na právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa vzťahujú príslušné ustanovenia 

Občianskeho zákonníka a súvisiacich právnych predpisov.  

 

V Košiciach dňa 29.04.2022 

 

                

 

 

 

                                                                                            Ing. František Ténai, MBA v. r. 

                                                                                                                starosta 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa: 05.05.2022 

Zvesené dňa: 20.05.2022 
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Príloha č. 2 

k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Košice – Sever č. 56/2022 

o podmienkach   predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach na území Mestskej časti  Košice – Sever 

 

 

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 môžu byť: 
a) adventné trhy, 
b) trhy pri príležitosti Odpustovej slávnosti na Kalvárii, 
c) trhy ľudových remesiel a ručných výrobkov, 

  d) iné príležitostné trhy o ktorých konaní môže mestská časť rozhodnúť     

      v povolení.  

 

2. Priestranstvom na konanie príležitostných trhov spravidla je: 

a) trhovisko pri OC Mier na Nám. Jána Mathého, 

b) prístupový chodník na Kalváriu od parkoviska na Festivalovom nám. 

po  predposlednú kaplnku na Kalvárii, 

c) parkovisko pred budovou Amfiteátra.  

 

3. Konanie trhových dní: 
a) adventné trhy spravidla posledný víkend pred Adventom, 
b) trhy pri príležitosti Odpustovej slávnosti na Kalvárii každoročne v septembri, 

c)  trhy ľudových remesiel a ručných prác podľa požiadaviek organizátora,  

d)  trhové dni iných príležitostných trhov vyhlási starosta mestskej časti na úradnej 

tabuli  a webovej stránke mestskej časti. 

   

4. Predajný čas: 

a) Adventných trhov je denne od 09.00 hod. do 20.00 hod., 

b) Trhov pri príležitosti Odpustovej slávnosti na Kalvárii je denne od 8.00 hod. do 

18.00 hod., 

c) Iné príležitostné trhy denne od 9.00 hod. do 20.00 hod. 

 

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

čase. 

 

6. Správu príležitostného trhu uvedeného v bode 2a vykonáva Mestská časť Košice – 

Sever, Festivalové nám. 2, 040 01 Košice (ďalej len „správca“). Správca iných 

príležitostných trhov bude uvedený v povolení, resp. v oznámení. 
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§ 2 

Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 

 

1. Na príležitostných trhoch sa môžu predávať tieto výrobky: 

 
a) potravinový tovar: 

1. ovocie a zelenina, zemiaky, 
2. mak, škrupinové plody a sušené ovocie (iba v spotrebiteľskom balení od 

výrobcu),  
3. med a včelie produkty (iba s osvedčením o odbornej a zdravotnej spôsobilosti 

a registráciou podľa trvalého pobytu držiteľa včelstiev alebo umiestnenia 

včelstiev), 
4. lesné plodiny (iba s potvrdením o súhlase k ich odberu od vlastníka alebo 

správcu pozemku), 
5. huby čerstvé jedlé (iba predajcovia s osvedčením o odbornej spôsobilosti), 
6. medovníky,  
7. živé sladkovodné ryby v predvianočnom čase (iba za podmienok 

stanovených príslušnými právnymi predpismi SR a orgánmi veterinárnej 

starostlivosti a úradnej kontroly potravín), 
8. jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste vrátane nebalenej 

zmrzliny (iba ambulantný predaj), 
9. burčiak, víno, pivo, punč a medovina, 
10. slepačie vajcia (iba za podmienok stanovených príslušnými právnymi 

predpismi SR a orgánmi úradnej kontroly potravín, 
11. cukrovinky (iba v spotrebiteľskom balení od výrobcu, predaj za 

podmienok stanovených výrobcom), 

12. balené mrazené krémy, balená zmrzlina (iba ambulantný predaj), 

13. malé množstvá prvotných a spracovaných produktov rastlinného pôvodu. 
b) ostatný tovar: 

1. kvetiny, sadenice a semená, ovocné stromčeky 

2. vianočné stromčeky, čečina, ozdobné vence, sviece, kahance, 

3. výrobky z prútia, peria, 

4. výrobky zo skla, keramiky a porcelánu, 

5. drobné umelecké a drobné remeselné predmety, 

6. náradie a pomôcky pre farmárov, 

7. ozdoby a dekorácie, 

8. knihy, náboženské predmety, 

9. textilné výrobky, odevné výrobky, galantérne výrobky, 

10. obuv a kožené výrobky, 

11. papierenské výrobky, 

12. kozmetika, drogériový tovar, 

13. darčekové predmety, hračky, 

14. domáce potreby, 

15. bižutéria, drobný tovar. 

16. knihy a náboženské predmety, 

17. dekoračné predmety 

18. sezónne ozdobné, úžitkové alebo spomienkové predmety (k veľkonočným 

a vianočným sviatkom, pamiatke zosnulých alebo iným príležitostiam). 

 

2. Na príležitostných trhoch sa môžu poskytovať tieto služby: 
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie, 
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b) brúsenie nožov a nožníc a nástrojov, 
c) oprava dáždnikov, 
d) oprava a čistenie obuvi, 
e) kľúčové služby 
f) detské a iné atrakcie – šmýkačky, trampolíny, kolotoče a podobne. 

 

 

§ 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 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 drobnochovateľov a pestovateľov    5,00 €/deň 
e) voľná plocha    5,00 €/deň/m2 
f) paušálna náhrada za spotrebu el. energie    6,50 €/deň 
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2. Nájomné za predajné zariadenie počas konania ostatných príležitostných trhov: 

 
a) stôl/deň    3,00 € 
b) voľná plocha    1,00 €/deň/m2 
c) prívesný vozík    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) Mestská časť Košice - Sever, 

b) Iné orgány v zmysle osobitných predpisov. 

 

2. Pri vykonávaní kontroly dodržiavania tohto Trhového poriadku pre príležitostné trhy sa 

vyššie uvedené orgány dozoru preukazujú služobným preukazom. 

 

 

§ 7 

Záverečné ustanovenie 

 

Na právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa vzťahujú príslušné ustanovenia 

Občianskeho zákonníka a súvisiacich právnych predpisov. 
 

V Košiciach dňa 29.04.2022 

  

                                      Ing. František Ténai, MBA v. r. 

                                                                                                                  starosta 

 

 

Vyvesené dňa: 05.05.2022 

Zvesené dňa: 20.05.2022 


