Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice -Juh sa uznesením č. ......./2015, prijatým na
svojom .........zasadnutí dňa ......./2015 podľa § 6 a § 11 ods.4 písm. a), g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 14 ods. 3 písm.
a) zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice, v znení neskorších predpisov § 3 a § 5
zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja 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 uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení :
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice – Juh č. ....
trhovísk Mestskej časti Košice – Juh
TRHOVÝ PORIADOK
§1
Úvodne ustanovenia
1. Trhový poriadok trhovísk bližšie upravuje podmienky predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhoviskách miestach, práva a povinnosti správcu
trhovísk, druhy predávaných výrobkov a poskytovania služieb, práva a povinnosti
fyzických a právnických osôb, ktoré predávajú výrobky a poskytujú služby na
trhoviskách a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania trhového
poriadku.
2. Na území Mestskej časti Košice – Juh sú zriadené tieto trhoviská:
a) Centrálne trhovisko na Južnej triede v Košiciach
b) na sídlisku Železníky – vyhradené verejné priestranstvo vymedzené trhovými
stolmi pri obchodnom centre
c) na parkovisku pred verejným cintorínom na Rastislavovej ulici
d) Príležitostný trh sa zriaďuje:
1. V čase Pamiatky zosnulých a Všetkých svätých na Cintorínskej ulici .
Pravidlá a podmienky príležitostného predaja tovarov a poskytovania
služieb sú upravené v samostatnej prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú
súčasť Trhového poriadku trhovísk Mestskej časti Košice – Juh.
2. Príležitostné trhy na Centrálnom trhovisku na Južnej triede:
Veľkonočný jarmok – v týždni pred veľkonočnými sviatkami počas dvoch
dní
Vianočné trhy – v týždni pred vianočnými sviatkami počas dvoch
dní
3. Trhový poriadok je záväzný pre všetky fyzické a právnickej osoby, ktoré sú akým
koľvek spôsobom, ( priamym a nepriamym) zúčastnení na predaji výrobkov, alebo
poskytovaní služieb na trhovisku podľa trhového poriadku.
§2
Základné pojmy
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1. Pre účely tohto Trhového poriadku sa rozumie:
a) trhovým miestom je trhovisko, stánok s trvalým a dočasným stanovišťom, verejné
priestranstvo v rámci vymedzeného priestoru trhoviska
b) trhoviskom je vymedzená plocha priestoru, ktorý je trvalo vyhradený na
sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb na pozemku v nájme resp.
v správe Mestskej časti Košice – Juh
c) príležitostným trhom je sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
Centrálnom trhovisku dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky a
sezónne trhy
d) stánkom s trvalým stanovišťom je stánok s celoročnou alebo sezónnou
prevádzkou, ktorý je stavbou umiestnenou na verejnom priestranstve a je vo
vlastníctve právnickej alebo fyzickej osoby alebo je prenajatý predávajúcemu
e) stánok s dočasným stanovišťom
je stánok s celoročnou alebo sezónnou
prevádzkou, umiestnený v priestore trhoviska, je prenajatý Mestskou časťou
Košice – Juh osobe predávajúcej výrobky alebo poskytujúcej služby na časovo
obmedzené obdobie
f) trhovým stolom je predajné zariadenie, ktoré je súčasťou trhoviska, je prenajaté
Mestskou časťou Košice – Juh osobe predávajúcej výrobky alebo poskytujúcej
služby na časovo obmedzené obdobie
§3
Charakteristika trhoviska na Južnej triede
1. Centrálne trhovisko na Južnej triede v Košiciach ( ďalej len trhovisko) je čiastočne
kryté priestranstvo trvalo vyhradené na predaj výrobkov a poskytovanie služieb.
Trhovisko tvoria stánky s dočasným stanovišťom a trhové stoly.
2. Trhovisko predstavuje územie ohraničené prerušovanou čiarou na spevnenom
chodníku, z východnej strany obrubníkom chodníka, zo západnej strany oporným
múrom stavebnej konštrukcie. Ide o plochu medzi Obchodným centrom Atomia
a bytovým domom Južná trieda 33 v Košiciach na parc. č. 3375/44 v k.ú. Južné
mesto.
3. Trhovisko je vybavené
a) sociálnym zariadením s pitnou vodou
b) priestorom s uzatvárateľnými nádobami na dočasné uskladnenie odpadkov
umiestnených pri sociálnom zariadení
c) prenosnými nádobami na odpad v priestore trhoviska
d) predajnými zariadeniami – stánky s dočasným stanovišťom, trhové stoly
e) vyhradenou plochou na parkovanie pre predávajúcich s vymedzením času
vyhradeného pre účely parkovania príslušným dopravným značením,
f) zásobovaním trhu s vlastnými mobilnými zariadeniami z vyhradeného
parkoviska, resp. z parkoviska pred Obchodným centrom.
g) trhovou tabuľou pre potreby predávajúcich a kupujúcich, umiestnenej na
viditeľnom mieste, na ktorej je zverejnené:
- názov /meno/ správcu s jeho oficiálnym sídlom,
- označenie osoby zabezpečujúcej vydávanie povolenia na predaj,
- ďalšie dôležité informácie a pokyny, určené účastníkom trhu správcom, alebo
príslušnými orgánmi štátu,
- trhový poriadok
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§ 3a
Charakteristika trhoviska na sídlisku Železníky
1. Trhovisko na sídlisku Železníky je verejné priestranstvo trvalo vyhradené na predaj
výrobkov a poskytovanie služieb. Trhovisko tvoria kryté predajné stánky.
2. Trhovisko predstavuje vymedzenú spevnenú plochu ohraničenú prerušovanou
čiarou na parc. č. 3661/1 v k.ú. Južné mesto.
3. Trhovisko je vybavené:
a) predajnými stolmi,
b) prenosnou nádobou na odpad na trvalom stanovišti, ktoré je umiestnené pri
pešom chodníku ku zastávke MHD,
c) prenosnou nádobou na odpad umiestnenou v priestore trhoviska,
d) trhovou tabuľou pre potreby predávajúcich a kupujúcich, umiestnenej na
viditeľnom mieste, na ktorej je zverejnené:
- názov /meno/ správcu s jeho oficiálnym sídlom,
- označenie osoby zabezpečujúcej vydávanie povolenia na predaj,
- ďalšie dôležité informácie a pokyny, určené účastníkom trhu správcom, alebo
príslušnými orgánmi štátu,
- trhový poriadok.
Zásobovanie trhu s vlastnými mobilnými zariadeniami je
komunikácie na Miškoveckej ulice z vyhradeného parkoviska,

z vnútornej

§ 3b
Charakteristika trhoviska na Rastislavovej ulici pri verejnom cintoríne
1. Trhovisko na Rastislavovej ulici pri verejnom cintoríne je verejné priestranstvo
trvalo vyhradené na predaj výrobkov a poskytovanie služieb. Trhovisko tvoria
kryté predajné stánky.
2. Trhovisko predstavuje vymedzenú spevnenú plochu na parkovisku ohraničenú
prerušovanou čiarou na parc. č. 433/3 v k.ú. Južné mesto
3. Trhovisko je vybavené
a) predajnými stolmi,
b) prenosnou nádobou na odpad umiestnenou v priestore trhoviska,
c) trhovou tabuľou pre potreby predávajúcich a kupujúcich, umiestnenej na
viditeľnom mieste, na ktorej je zverejnené:
- názov /meno/ správcu s jeho oficiálnym sídlom,
- označenie osoby zabezpečujúcej vydávanie povolenia na predaj,
- ďalšie dôležité informácie a pokyny, určené účastníkom trhu správcom, alebo
príslušnými orgánmi štátu,
- trhový poriadok.
Zásobovanie trhu s vlastnými mobilnými zariadeniami je z parkoviska na
Rastislavovej ulici.
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§4
Účastníci trhu
1. Účastníkmi trhu sú predávajúci, kupujúci a ďalšie osoby, ktoré sa zdržiavajú na
trhovisku.
2. Predávajúci môže byť:
a) fyzická osoba alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa osobitných
predpisov (podľa § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov , zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní )
b) fyzická osoba, predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti, alebo lesné plodiny a čačiny, na základe povolenia
vlastníka lesa ( zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení
neskorších predpisov )
c) samostatne hospodáriaci roľníci na základe Osvedčenia samostatne hospodáriaceho
roľníka ( zákon 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších
predpisov )
d) predávať výrobky môžu za rovnakých podmienok aj občania iných členských
štátov EU
e) fyzická osoba staršia ako 18 rokov, predávajúca rastlinné výrobky z vlastnej
pestovateľskej produkcie.
Povinnosti predávajúceho:
1. Fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie sú povinné:
a) zabezpečiť si povolenie mestskej časti na predaj výrobkov na trhových
miestach na príslušný kalendárny rok
b) preukázať sa oprávnením na podnikanie podľa osobitných predpisov
c) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov
d) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie, spôsobom umožňujúcim
spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia
e) používať elektronickú registračnú pokladňu alebo virtuálnu registračnú
pokladňu
f) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou a akostnou
triedou
2. Fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej a
chovateľskej činnosti, alebo lesné plody, sú povinné:
a) zabezpečiť si povolenie mestskej časti na predaj v príslušnom kalendárnom
roku
b) pri povoľovaní a na trhovisku preukázať sa dokladom o vlastníctve pôdy (list
vlastníctva) nie starším ako 1 rok, resp. platnou zmluvou o nájme pôdy
c) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie, spôsobom umožňujúcim
spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia
d) zreteľne označiť predávané výrobky cenou a akostnou triedou
e) predložiť orgánom dozoru na ich požiadanie doklad o nadobudnutí predávaného
tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú zinej
ako vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti.
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3. Pri kontrole orgánmi potravinového a trhového dozoru je predávajúci povinný predložiť:
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a doklad
totožnosti
b) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za
predajné zariadenia
c) zdravotný preukaz príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru
d) súhlasné rozhodnutie štátneho okresného hygienika s prevádzkou
d) pri predaji húb doklad –osvedčenie o osobitnej spôsobilosti na ich predaj
f) pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu
g) doklad o nadobudnutí tovaru
h) pri predaji vajec (označených aj neoznačených –domácich) platné veterinárne
osvedčenie o nákazovej situácii v chove, vydané veterinárnym lekárom z
miesta trvalého bydliska, resp. chovu.
4. Kupujúci a ďalšie osoby, ktoré sa zdržiavajú na trhovisku sú povinné dodržiavať
trhový poriadok a pokyny správcu trhoviska.
5. Predávajúci sú ďalej povinní:
1. Predávať zdravotne neškodné akvalitné potraviny, za zdravotnú neškodnosť a
kvalitu predávaných výrobkov zodpovedá predávajúci.
2. Vyradiť zpredaja potraviny skazené, vzbudzujúce odpor alebo inak poškodené,
deformované, znečistené chemicky alebo mikrobiologicky narušené, neznámeho
pôvodu
3. Udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote a po
ukončení predaja zabezpečiť jeho vyčistenie a odvoz odpadu
4. Dodržiavať trhový poriadok
5. Zaplatiť stanovené nájomné za predajné zariadenie a prenajatú plochu
6. Dodržiavať stanovenú prevádzkovú dobu a určený predajný čas pre trhovisko,
uskutočňovať zásobovanie výlučne v určenom čase
7. Používať na predaj len správcom trhoviska určené predajné miesta; je zakázaná
akákoľvek manipulácia s predajnými miestami bez vedomia a súhlasu správcu
trhoviska.
8. Dodržiavať podmienky zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach, zákon č, 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov, zákon č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa v
znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, potravinový kódex a ostatné právne predpisy vzťahujúce sa na predaj tovaru
uskutočňovaný na trhovisku, dodržiavať pokyny správcu trhu a správať sa tak, aby
svojím konaním nespôsobil ujmu sebe alebo iným osobám.
9. Používať na uskladnenie odpadu správcom určené odpadové nádoby. Drevené
prepravky , iný obalový materiál a objemový odpad nie je dovolené uskladňovať do
odpadových nádob umiestnených na trhovisku. Predávajúci je povinný zabezpečiť ich
odvoz a likvidáciu na vlastné náklady. Ostatný obalový materiál je pred uložení do
nádob povinný rozobrať a uložiť tak, aby zaberali , čo najmenej miesta.
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§5
Správa trhových miest, práva a povinnosti správcu trhoviska a príležitostného trhu
1. Správu trhoviska vykonáva Mestská časť Košice – Juh, Smetanová 4 , 040 79
Košice ( ďalej len MČ) prostredníctvom poverenej osoby (ďalej len správca
trhoviska). Správca trhoviska sa pri plnení povinností preukazuje služobným
preukazom.
2. Správca trhoviska je povinný zverejniť na viditeľnom mieste trhový poriadok
a zabezpečiť jeho dodržiavanie, ako aj dodržiavanie ostatných podmienok pri
poskytovaní služieb.
3. Správca trhoviska je povinný vykonávať zimnú údržbu trhoviska.
4. Správca trhoviska je povinný zabezpečiť potrebný počet kontajnerov na komunálny
odpad a pravidelný odvoz a likvidáciu odpadu.
5. Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov
a povolenie na predaj a poskytovanie služieb na trhovisku vydané MČ resp.
nájomnú zmluvu(zákon č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov , zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní )
b) doklad o nadobudnutí tovaru
c) používanie elektronickej registračnej pokladnice
d) dodržiavanie trhového poriadku
e) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov
a poskytovania služieb a po ich skončení
f) platné veterinárne osvedčenie o nákazovej situácii o chove vydané
príslušnou potravinovou a veterinárnou správou
g) vykonáva dozor nad predajom a poskytovaním služieb na trhovisku
h) napomáha kontrolným orgánom pri výkone dozoru
i) vedie evidenciu počtu dní uskutočneného predaja poľnohospodárskych
prebytkov fyzickými osobami
j) o zistených nedostatkoch vyhotovuje úradný záznam potvrdený podpisom
dotknutej osoby
k) je oprávnený vykázať z priestorov trhoviska predávajúceho, ktorý vedome
porušuje trhový poriadok
l) kontroluje pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti
predávajúceho ( § 15 zákon 355/2007 Zb.)Bezodkladne informuje orgány
dozoru ak predávajúci nepredloží osvedčenie o odbornej spôsobilosti, alebo
predáva huby, ktorých predaj je zakázaný.
6. Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú ak ide
o predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo lesných plodín fyzických osôb.
§6
Druhy predávaných výrobkov a poskytovania služieb
1. Na trhovisku je dovolené predávať:
a) ovocie – zeleninu
b) čerstvé huby (iba osoby s osvedčením o osobitnej spôsobilosti na ich predaj), pri
predaji musia byť označené druhom, neporušené a nepokrájané
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c)
d)
e)
f)
g)
h)

včelie produkty a med
balené cukrovinky
lesné plody
slepačie vajcia
kvetiny, kvety sušené, čečinové vence a kytice,
osivá, priesady, vianočné stromčeky, okrasné kríky

Počas príležitostných trhov na trhovisku na Centrálnom trhovisku na Južnej triede
sa povoľuje:
a) predaj občerstvenia, predaj nápojov a jedál z priestorov dočasných stánkov, ktorých
prevádzkovatelia majú rozhodnutie príslušného regionálneho úradu verejného
zdravotníctva na ambulantný predaj
b) predaj tradičných potravín z produkcie malých výrobcov, výrobkov z miestnych
potravinárskych výrobní, potravinárskych výrobkov lokálnych farmárov na základe
súhlasného rozhodnutia orgánu verejného zdravotníctva a súhlasu orgánu úradnej
kontroly.
c) predaj kníh, dennej a periodickej tlači
d) predaj kozmetiky a drogériového tovaru
e) predaj tradičných drobných umeleckých predmetov a drobných remeselníckych
výrobkov
f) predaj sezónnych ozdobných a úžitkových predmetov súvisiacich s veľkonočnými
sviatkami, s pamiatkou zosnulých, s vianočnými sviatkami a s inými príležitosťami (
napr. pletené prútené a lykové výrobky, dekoratívne predmety zo šúpolia a iných
materiálov, vianočné ozdoby, veľkonočné ozdoby, výrobky z vosku, kože, ľudové
hračky, maľby, kresby, autorské textílie, keramické výrobky a pod. .)
K písmenu d) a g) - podmienky predaja slepačích vajec a medu:
Na území mesta Košice môžu byť predávané v trhovej sieti iba slepačie vajcia z chovov
nosníc, ktoré sú pod veterinárnym dozorom a sú označené značkou okresu a číslom výrobcu.
Správca trhoviska je povinný zabezpečiť možnosť presvietenia vajec na osobitne
vyhradenom mieste.
1. Predajca je povinný predložiť platné veterinárne osvedčenie s uvedením dátumu
vystavenia, doby platnosti, množstva nakúpených vajec v mieste chovu.
2. Pri predaji dodržiavať záručné lehoty tj. maximálne 8 dní od doby znášky.
3. V období od 15.4. – 30.9., kedy nie je možné zabezpečiť požadované teploty pre
skladovanie v rozmedzí 5 – 18 oC predávať môžu iba fyzické a právnické osoby, ktorým
bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti skladovacích podmienok a osvedčenie o
spôsobilosti vozidla na prepravu potravín živočíšneho pôvodu štátnym veterinárnym
lekárom nasledovným spôsobom:
- z chladiarenských boxov,
- v predajných stánkoch za predpokladu, že pri predaji vajec bude po 1 hodine tovar
premiestňovaný do schváleného chladiarenského skladu, resp. chladiarenského
auta a nepredaný tovar bude denne premiestňovaný do schváleného
chladiarenského skladu, resp. z chladiarenského auta.
4. Predaj neoznačených slepačích konzumných vajec z vlastnej výroby, tzv. prebytkov, je
na trhoviskách dovolený, len ak:
- pochádzajú z vlastného chovu predávajúceho s platným veterinárnym osvedčením
o ošetrení chovu nosníc (môže byť v letnom období uskutočňovaný iba v skorých
ranných hodinách, tj. od 5.00 – 8.00 hod.)
- počet predávajúcich vajec nepresahuje 200 ks za deň vajcia nie sú staršie ako 14
dní odo dňa znášky.
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5. Z predaja sú vylúčené vajcia s neúplnou škrupinou, prasknuté, s porušenou
podškrupinovou blanou, obsahujúce cudzie telieska, plesnivé, hnilobné, silne znečistené
trusom, umývané a vyradené z liahní.
Pri predaji domácich slepačích vajec a včelieho medu je potrebné mať platné veterinárne
osvedčenie o nákazovej situácii v chove vydané štátnym veterinárnym lekárom, nie staršie
ako 3 dni, a má určenú max. dobu spotreby a na každom predajnom mieste je potrebné
mať overené fotokópie.
Med musí byť zmyslovo bezchybný, plnený do zdravotne nezávadných obalov.
Predávajúci musí mať platné osvedčenie o odbornej a zdravotnej spôsobilosti, ako aj
osvedčenie o schválení výroby a test zdravotnej bezpečnosti výroby od štátneho
veterinárneho lekára.
2) Na trhových miestach je zakázané predávať:
a) zbrane a strelivo
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť
d) tabak a tabakové výrobky
e) lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje
f) jedy, omamné a psychotropné látky
g) lieky
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
i) chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy
j) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb, iba so súhlasom orgánov potravinového
dozoru
k) tovar nekvalitný, ohrozujúci zdravie spotrebiteľov a tovar, u ktorého sa nepreukáže spôsob
jeho nadobudnutia a doklad o zdravotnej nezávadnosti výrobku
l) na trhovisku sa zakazuje vykonávanie hazardných hier a zúčastňovať sa na týchto hrách

3) Na trhovisku je zakázané:
a) manipulovať s predajnými miestami bez súhlasu zamestnanca správcu trhoviska
b) predávať tovar mimo predajného zariadenia
c) parkovanie a vjazd všetkých druhov dopravných prostriedkov mimo času vyhradeného
na zásobovanie
§7
Predajná cena
Cena pri predaji tovaru sa dojednáva dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim, v súlade
s platnou právnou úpravou ( zákon. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov)
§8
Povoľovacie konanie
Na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhu a na umiestnenie prenosného predajného
zariadenia na trhovisku je potrebné povolenie mestskej časti.
Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydáva MČ
Košice – Juh na dobu určitú najdlhšie do konca kalendárneho roka. Písomnú žiadosť na
vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhoviskách od 2.1.
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príslušného roka je potrebné doručiť do podateľne miestneho úradu v mesiaci december
predchádzajúceho roka.
Žiadosť musí obsahovať najmä tieto údaje:
a.

meno, priezvisko a adresa žiadateľa, resp. obchodné meno, sídlo, miesto podnikania,
IČO a údaj o zápise od príslušného registra osoby oprávnenej na podnikanie,

b.

sortiment predávaného tovaru alebo druh poskytovanej služby,

c.

časové obdobie, na ktoré sa povolenie požaduje,

d.

fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z jeho knihy
elektronickej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie kódu elektronickej
pokladnice, alebo čestné vyhlásenie , že nie je povinný na predaj výrobkov a
poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu,

e.

prílohou žiadosti podanej právnickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou na
podnikanie je doklad osvedčujúci oprávnenie na podnikanie (výpis z obchodného
registra, živnostenské oprávnenie)

Lehota na vybavenie žiadosti je 30 dní odo dňa jej prijatia v podateľni miestneho úradu na
adresu : Mestská časť Košice - Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice.
Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostnom trhu na Centrálnom
trhovisku na Južnej triede sa vydáva na dobu určitú stanovenú termínom konania trhu na
základe písomnej žiadosti, ktorá bola doručená v podateľni MÚ MČ Košice – Juh v
príslušnom kalendárnom roku najneskôr 15 pracovných dní do uskutočnenia trhu.
Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostnom trhu , ktorý sa koná
pri príležitosti Pamiatky zosnulých a Všetkých svätých sa vydáva na dobu určitú stanovenú
termínom konania trhu na základe písomnej žiadosti, ktorá bola doručená v podateľni MÚ
MČ Košice - Juh v príslušnom kalendárnom roku 2 mesiace najneskôr 15 pracovných dní do
uskutočnenia trhu.
Ambulantný predaj na priestranstve mimo priestoru trhu sa vykonáva na základe povolenia
mestskej časti, v ktorom sa určí čas, termín a ďalšie podmienky ambulantného predaja resp.
predaja z motorového vozidla na pozemku vo vlastníctve právnickej alebo fyzickej osoby. K
žiadosti o zriadenie ambulantného predaja sa prikladá súhlas vlastníka nehnuteľnosti.

§9
Prevádzkový a predajný čas
Trhové dni na Centrálnom trhovisku na Južnej triede
Od 16.3. do 31.10. pondelok až piatok
6:00 hod. do 18:00 hod.
sobota
6:00 hod. do 14:00 hod.
Zásobovanie je potrebné ukončiť denne do 8:00 hod.
pondelok až piatok
8:00 hod. do 17:00 hod.
sobota
8:00 hod. do 14:00 hod.
Zásobovanie je potrebné ukončiť denne do 9:00 hod.
Od 1.11 do 15.3.

9

Trhové dni na trhovisku sídlisku Železníky a Rastislavovej pri verejnom cintoríne
Od 16.3. do 31.10. pondelok až piatok
6:00 hod. do 18:00 hod.
sobota
6:00 hod. do 14:00 hod.
Zásobovanie je potrebné ukončiť denne do 8:00 hod.
pondelok až piatok
8:00 hod. do 17:00 hod.
sobota
8:00 hod. do 14:00 hod.
Zásobovanie je potrebné ukončiť denne do 9:00 hod.
Od 1.11 do 31.12.

§ 9a
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas počas príležitostných trhov na
Centrálnom trhovisku na Južnej triede
1. Príležitostné trhy sa uskutočňujú v termínoch a dňoch určených Mestskou časťou Košice
– Juh, ktorý oznámi v občasníku JUŽAN, na svojej webovej stránke, na úradnej tabuli,
prípadne iným vhodným spôsobom. .
2. Predajný čas príležitostných trhov je stanovený podľa charakteru príležitostného trhu
v rozmedzí od 7,00 hod. do max. 22,00 hod.
§ 10
Pravidlá prenajímania prenosných zariadení, nájomné za predajné zariadenia a za
prenajatú plochu
1.Nájomné za predajné zariadenia ( ďalej len trhové stoly) na Centrálnom trhovisku je
nasledovné:
Fyzická osoba drobnopestovateľ 1m2 na deň
1,75 €
2
Fyzická osoba, živnostník, právnická osoba, SZČO 1m na deň
2,30 €
Za celý trhový stôl na jeden týždeň
27,00 €
Za celý trhový stôl na jeden mesiac
106,00 €
Výška nájomného za použitie prenajatej plochy v rámci trhoviska za každý začatý
m2................................................................................................................ 0,50 €
6. Nájomné za stánok z dočasným stanovišťom za stánok na 1 mesiac ......110,00 €
7. Nájomné za manipulačný priestor za trhovým stolom ....................
1,00 €
Za manipulačný priestor sa považuje plocha verejného priestranstva presahujúca
plochu meranú 0,50 m za predajným stolom, ktorá je určená pre predávajúceho
1.
2.
3.
4.
5.

2.Nájomné za predajné zariadenia ( ďalej len trhové stoly) na trhovisku na sídlisku
Železníky a na Rastislavovej ul. pri verejnom cintoríne je nasledovné:
Fyzická osoba drobnopestovateľ 1m2 na deň
1,50 €
Fyzická osoba, živnostník, právnická osoba, SZČO 1m2 na deň
2,00 €
Za celý trhový stôl na jeden týždeň
20,00 €
Za celý trhový stôl na jeden mesiac
90,00 €
Výška nájomného za použitie prenajatej plochy v rámci trhoviska za každý
začatý m2..................................................................................................... 0,50 €
6. Nájomné za manipulačný priestor za trhovým stolom ....................
1,00 €
Za manipulačný priestor sa považuje plocha verejného priestranstva presahujúca plochu
meranú 0,50 m za predajným stolom, ktorá je určená pre predávajúceho
1.
2.
3.
4.
5.
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3.Predávajúci môže požiť 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 tak, aby bol umožnený prístup
kupujúceho ku predajnému stolu ( min. 90 cm ) a zabezpečený bezpečný pohyb chodcov.
4. Každá fyzická a právnická osoba má nárok uplatniť požiadavku na jeden trhový stôl.
5. Poplatky sú príjmom správcu trhu. Výber poplatkov zabezpečuje poverený zamestnanec
správcu a preukazuje sa služobným preukazom.
6.Po uhradení platby predávajúci, resp. poskytovateľ služby obdrží od správcu trhoviska
doklad o zaplatení . Doklad o zaplatení platby musí obsahovať: pečiatku zriaďovateľa resp.
ním povereného správcu trhoviska, číslo dokladu, vyznačenie dátumu, hodiny, firmy resp. mena a
priezviska predávajúceho. Tento doklad je povinný uchovať pre prípad kontroly.
7. O vykonaných platbách vedie správca evidenciu.
8.. Predplatený, resp. rezervovaný trhový stôl musí predávajúci , resp. poskytovateľ služieb ,
obsadiť najneskôr do 8,00 hod. inak naň stráca v tento deň prednostné právo.
§ 10
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním tohto trhového poriadku sú oprávnení vykonávať:
a) Mestská časť Košice – Juh, poverení zamestnanci mestskej časti
b) mestská polícia
d) Slovenská obchodná inšpekcia,
2. Pri vykonávaní kontroly dodržiavania tohto trhového poriadku sa vyššie uvedené orgány
dozoru preukazujú služobným preukazom.
3. Orgány dozoru sú oprávnené uplatňovať pokuty v zmysle § 12 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 o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení
neskorších predpisov fyzickej osobe ( podnikateľovi) alebo právnickej osobe do výšky
17 000,- €
4. Orgány dozoru sú oprávnené uplatňovať pokuty v zmysle § 13 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 o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení
neskorších predpisov fyzickej osobe do výšky 8 000 €.
5. Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa osobitných
predpisov nie sú týmto trhovým poriadkom dotknuté.
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§ 11
Zrušovacie ustanovenia
Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší Trhový poriadok trhovísk Mestskej časti Košice – Juh,
ktorý bol schválený uznesením č. 11/N Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice
s účinnosťou odo dňa 24.9.2010, novelizovaný uznesením č. 12/N s účinnosťou odo dňa
21.11.2010 a uznesením 3-N s účinnosťou odo dňa 6.7.2012, novelizovaný uznesením č. 4-N
s účinnosťou odo dňa 9.7.2014, ktorým bol doplnený o prílohu č. 1, novelizovaný uznesením 2-N
s účinnosťou odo dňa 15.4.2015.

§ 12
Účinnosť
Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice – Juh č. .... trhovísk Mestskej časti
Košice – Juh - TRHOVÝ PORIADOK, vrátane Prílohy č. 1 k Trhovému poriadku trhovísk
Mestskej časti Košice – Juh: Trhový poriadok, ktorým sa určujú pravidlá a podmienky
povoľovania, predaja tovarov a poskytovania služieb na príležitostnom trhu, ktorý sa koná pri
príležitosti sviatkov Pamiatky zosnulých a Všetkých svätých, bolo schválené na .... zasadnutí
MZ MČ Košice – Juh dňa ..... uznesením č. .......... a nadobúda účinnosť 21.12.2015.

JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta

Návrh zverejnený na vývesnej tabuli úradu a na internetovej stránke MČ dňa: 10.11.2015
Návrh zvesený dňa :

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné pripomienkovanie dňa
10.11. 2015 na webovej stránke mestskej časti a na úradnej tabuli. Pripomienky k návrhu
všeobecne záväzného nariadenia je možné podávať v 10 dňovej lehote v písomnej forme na adresu
Miestny úrad Mestskej časti Košice –Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice, elektronicky na adresu:
urad@kosicejuh.sk alebo ústne do zápisnice na miestnom úrade.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to
doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé,
kto ju predkladá.
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