Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – juh sa uznesením č. .... /2015, prijatým na svojom
zasadnutí dňa .... 2015 podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. a) 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 a v súlade s §§ 3 a 5 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 ) uznieslo sa na tejto
novelizácii všeobecne záväzného nariadenia
Novelizácia č. 3
Všeobecne záväzného nariadenia č. 2 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb
na trhových miestach v Mestskej časti Košice – Juh
Článok I.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach v Mestskej časti Košice – Juh bolo schválené uznesením č. 5- N Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Juh s účinnosťou od 10.7.2008, novelizované uznesením č. 2-N
s účinnosťou od 6.7.2012, novelizované uznesením č. 1-N s účinnosťou od 17.2.2015 sa mení a dopĺňa
nasledovne .
1. Týmto nariadením sa definuje správa trhových miest, práva a povinnosti správcu trhoviska
a príležitostných trhov, uskutočňovaných na území Mestskej časti Košice – Juh. Správu
trhových miest podľa tohto nariadenia vykonáva Mestská časť Košice – Juh prostredníctvom
poverenej osoby.
2. V § 1, Úvodné ustanovenia sa mení znenie nasledovne:
Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len nariadenie ) upravuje podmienky predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach , úlohy mestskej časti pri zriaďovaní a povoľovaní
trhových miest, povinnosti fyzických a právnických osôb, ktoré predávajú výrobky a poskytujú služby
na trhových miestach a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto nariadenia.
Trhovými miestami podľa tohto nariadenia sú:
a) trhovisko
b) príležitostný trh
c) ambulantný predaj
3. V § 2 , Základné pojmy ods. 1 základné pojmy sa mení znenie nasledovne :
§ 2 Základné pojmy
1. Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) trhovým miestom je trhovisko, stánok s trvalým a dočasným stanovišťom, verejné
priestranstvo v rámci vymedzeného priestoru trhoviska, verejné priestranstvo určené na
príležitostný trh alebo ambulantný predaj
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 trhovisku alebo
dočasne určenom verejnom priestranstve na takýto predaj, najmä jarmokov a sezónnych
trhov
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, na ktorého zriadenie si nevyžaduje stavebné povolenie
podľa osobitného predpisu1, 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
g) ambulantným predajom je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných
predajných zariadeniach, predaj z pojazdnej predajne a sezónny predaj na verejnom
priestranstve pred prevádzkárňou
4. V § 3, Trhové miesta ods. 1 písm. a) sa mení znenie nasledovne :
Na území mestskej časti sú tieto trhové miesta:
a) trhoviská:
1. Centrálne trhovisko na Južnej triede
2. na sídlisku Železníky
3. na Rastislavovej ulici pred verejným cintorínom
5. V § 3, Trhové miesta ods. 2 až 4 sa nahrádza znením:
§ 3 ods. 2
Správu trhových miest na území mestskej časti vykonáva priamo Mestská časť Košice – juh
prostredníctvom poverenej osoby.
§3 ods. 3
Správu trhovísk a príležitostných trhov môže vykonávať mestská časť aj prostredníctvom právnickej
alebo fyzickej osoby, ktorá má živnostenské oprávnenie na správu trhoviska a príležitostného trhu.
Za správcu priestranstva alebo nebytového priestoru, ktorý nie je prevádzkárňou , ale fyzická alebo
právnická osoba , ktorá je jeho vlastníkom, ho prenajme na ambulantný predaj, sa považuje
prenajímateľ.
6. V § 8, Práva a povinnosti správcu trhoviska a príležitostného trhu sa mení znenie
vrátane názvu :
§ 8 Práva a povinnosti správcu trhového miesta
1. Správca trhového miesta je povinný v súlade s ustanovením § 5 ods. 2 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 v znení neskorších predpisov (
ďalej len zákon č. 178/1998 Z.z. ) vypracovať trhový poriadok pre trhoviská na území
mestskej časti : Centrálne trhovisko na Južnej triede, trhovisko na sídlisku Železníky,
trhovisko na Rastislavovej ul. pri verejnom cintoríne a príležitostné trhy; tvoria samostatné
VZN a po jeho schválení Miestnym zastupiteľstvom MČ Košice – Juh zverejniť ho na
viditeľnom mieste trhových miest.

-

Trhový poriadok musí obsahovať najmä:
určenie priestranstva trhoviska a príležitostného trhu,
údaje o podnikateľovi8,
označenie trhoviska, príležitostného trhu
druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb
trhové dni a prevádzkový čas,
pravidlá prenajímania prenosných zariadení,
povinnosti a práva správcu trhoviska,
povinnosti a práva predávajúcich.

2. Správca trhových miest je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných
podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.

3. Správca trhových miest je povinný kontrolovať predávajúceho v rozsahu § 5 ods. 4 až 6
zákona č. 178/1998 Z.z.
4. Správca trhových miest je povinný spolupracovať s orgánmi dozoru pri výkone ich kontrolnej
činnosti podľa platných predpisov a trhového poriadku.
7 . Za § 10 dopĺňa § 11 v nasledovnom znení:
§ 11 Druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov
1. Príležitostným trhom sú najmä:
a) Veľkonočný jarmok,
b) Vianočné trhy,
c) Pamiatka zosnulých a Všetkých svätých
sezónne jarmoky
2. Príležitostné trhy možno organizovať počas celého roku, v dňoch a v čase schválenom
v trhovom poriadku vydanom pre tento účel, pričom sa prihliada na účelnosť trhu, ochranu
verejného poriadku, verejný záujem, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov
a poskytovaných služieb.
3. Na príležitostných trhoch sa môžu predávať výrobky a poskytovať služby v súlade s
§ 6 tohto nariadenia.
4. Termín konania príležitostných trhov oznámi mestská časť na svojej webovej stránke, na
úradnej tabuli, prípadne iným vhodným spôsobom.
Článok II
Účinnosť
Táto Novelizácia č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach v Mestskej časti Košice – Juh bola schválená na
.....................zasadnutí MZ MČ Košice – Juh dňa ......... uznesením č. a nadobúda účinnosť dnom
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.

