
Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti Košice Sídlisko-Ťahanovce  uznesením                  

číslo    81  prijatým na svojom rokovaní dňa  17.6.2015   podľa § 6  zákona číslo  369/1990 

Zb. o obecnom zriadení  v  znení neskorších predpisov,  § 14 ods. 3 písm. a) zákona číslo 

401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 2 ods.1 písm. e), 

§7 ods.1 druhá veta  zákona číslo 178/1998 Zb.  o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona číslo 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov ustanovuje 

 

 

Článok 1 

 

 Všeobecne záväzné  nariadenie mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  číslo 

1/2011 o zriadení predajného miesta  na ambulantný predaj poľnohospodárskych prebytkov 

a organizovaní príležitostných trhov sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. Ustanovenie § 1 ods.3 sa mení a dopĺňa nasledovne : 

3) Písomné povolenie vydáva na žiadosť záujemcu o predaj poľnohospodárskych 

prebytkov referát podnikateľských aktivít miestneho úradu.  Splnenie podmienok na predaj 

prebytkov sa preukazuje predložením: 

a) potvrdenia príslušného miestneho alebo obecného úradu o vlastníctve pôdy, resp. 

záhrady, 

b) čestného vyhlásenia žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je 

povinný  na predaj výrobkov používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu 

registračnú pokladnicu 
1a/

 a že všetky poľnohospodárske prebytky  pochádzajú z jeho vlastnej 

pestovateľskej činnosti.    

 

2.  Za § 3 sa vkladá nový § 3a, ktorý  znie : 

 

 

§ 3a 

Ambulantný predaj z pojazdnej predajne  

 

 Na území mestskej časti sa ambulantne v pojazdnej predajni  môže predávať: 

a) balené bravčové a hovädzie  chladené  mäso,  mäsové výrobky, 

b) balené cestoviny,  

c) surové kravské mlieko a balené mliečne výrobky z mobilného mliečneho 

automatu, 

d) ovocie  a zeleninu 

e) pekárenské a cukrárenské výrobky. 

2 Písomné povolenie vydáva na žiadosť záujemcu  referát podnikateľských aktivít 

miestneho úradu.  Splnenie podmienok  sa preukazuje predložením: 

 a) kópie oprávnenia  na podnikanie podľa osobitných predpisov (výpis  

z obchodného registra, resp. výpis živnostenského registra), 

 b)  rozhodnutia  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa 

zákona číslo 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, 

 c) fotokópie strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy 

elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového  

kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo fotokópia  potvrdenia daňového úradu 

o pridelení daňového kódu virtuálnej  registračnej pokladnice. 



 

-2- 

 

 

 Všetky predávané potraviny musia byť známeho  pôvodu, zdravotne nezávadné, 

v spotrebných lehotách a nesmú sa uchovávať pri teplotách, ktoré by mohli mať za následok 

riziko pre zdravie ľudí. 

 Miesto predaja z pojazdnej predajne je na zásobovacom chodníku pri polyfunkčnom 

objekte na Americkej triede 15 v Košiciach. 

  

 

 Znenie ostatných ustanovení všeobecne záväzného nariadenia ostáva nezmenené. 

 

Tieto zmeny a doplnenia  nadobúdajú  účinnosť 15. dňom od  zverejnenia na úradnej 

tabuli mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. 

 

 Starosta mestskej časti sa splnomocňuje na vydanie úplného znenia všeobecne 

záväzného nariadenia číslo 1/2011 v znení prijatých zmien a doplnkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      JUDr. Cyril Betuš 

                   starosta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1a/
 Zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej  pokladnice a o zmene 

a doplnení zákona SNR č. 511/1992 Zb. o práve daní a poplatkov a o zmenách v sústave 

územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

Zverejnené: 19.6.2015 

Účinné:   4.7.2015 



 
 


