
 

 

Miestne zastupiteľstvo  mestskej  časti Košice Sídlisko-Ťahanovce  uznesením číslo 240   

prijatom na svojom rokovaní dňa  14.3.2018   podľa § 14 ods. 3 písm. a) zákona SNR číslo  

401/1990 Zb. o meste Košice  v  znení neskorších predpisov a § 3 ods.1 a ods. 8 písm. b),                               

§ 7ods. 1 - druhá veta a  § 9 zákona číslo 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, osobitné 

podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných trhoch v mestskej 

časti Košice-Sídlisko Ťahanovce ustanovuje  

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

číslo 2/2018  

o podmienkach organizácie  príležitostných trhov  a o podmienkach ambulantného  

predaja z pojazdnej predajne na území mestskej časti 

 
 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1/ Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa  príležitostným trhom  rozumie 

predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom na takýto predaj, 

najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a ambulantným predajom predaj v pojazdnej predajni. 

 

 

§ 2  

Organizovanie príležitostných trhov 

 

1/ Mestská časť môže organizovať príležitostné trhy a to najmä vianočné trhy, remeselné 

trhy, výročné trhy alebo iné trhy.   Na ich konanie sa vyčleňuje priestor v pasáži predsadenej 

občianskej vybavenosti v časti pred kultúrnym strediskom mestskej časti až po priestor pred 

budovou miestneho úradu mestskej časti.   O účasti záujemcu vystavovať a predávať svoje  

výrobky rozhoduje mestská časť. 

2/ Správu príležitostných trhov  vykonáva mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce. 

Prevádzkový čas príležitostných trhov určuje správca. 

3/ Na príležitostných trhoch je povolený predaj týchto výrobkov: 

a) drobné umelecké predmety  a  drobné remeselné výrobky, keramika vlastnej výroby, 

medovníčky a podobné vlastnoručne vyrobené cukrovinky, 

b) kožené výrobky, sedlárske a remenárske výrobky, kožušiny a výrobky z nich, 

c) vlastné výrobky z textilu a dreva, ručne vyšívané výrobky. 

4/ Osoby predávajúce výrobky sú povinné udržiavať predajnú plochu počas predaja a po 

jeho skončení upratanú a v čistote, predávať zdravotne nezávadné výrobky, dodržiavať 

hygienické predpisy, predpisy v oblasti obchodu, cien a poplatkov a všetky ostatné súvisiace 

predpisy a tiež umožniť výkon úradnej kontroly a zabezpečiť splnenie uložených opatrení. 

5/ Vstup motorových vozidiel do pasáže z dôvodu dovezenia výrobkov určených na 

predaj nie je možný. Zásobovanie  je potrebné zabezpečiť iba z priestorov parkovacích plôch 

na Budapeštianskej ulici. 

6/ Počas konania príležitostných trhov je vo vymedzenom priestore zakázaná akákoľvek 

propagácia politických strán alebo hnutí alebo nezávislých kandidátov. 
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§ 3 

Ambulantný predaj z pojazdnej predajne  

 

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

a) ovocie a zelenina, 

b) balené cestoviny,  

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

automatu, 

d) pekárenské a cukrárenské výrobky, 

e) balené   chladené  mäso a balené mäsové výrobky. 

2/ Písomné povolenie vydáva na žiadosť záujemcu  referát podnikateľských aktivít 

miestneho úradu.   Prílohou k žiadosti o povolenie na ambulantný predaj je : 

 a) kópia oprávnenia  na podnikanie podľa osobitných predpisov 
1/

, 

 b) rozhodnutie  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) fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy 

elektronickej registračnej pokladnice,  alebo fotokópia  potvrdenia daňového úradu o pridelení 

daňového kódu virtuálnej  registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané 

pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo čestné vyhlásenie 

žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov 

a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu  

registračnú pokladnicu 
2/

. 

3/ 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. 

4/ Miesto predaja z pojazdnej predajne je na zásobovacom chodníku pri polyfunkčnom 

objekte na Americkej triede 15 v Košiciach. 

5/ Prílohou všeobecne záväzného nariadenia je Trhový poriadok príležitostných trhov. 

  

 

 

Článok 4 

 Záverečné ustanovenia 

 

1/ Prílohou všeobecne záväzného nariadenia je Trhový poriadok príležitostných trhov. 

2/ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  pätnástym dňom  po jeho 

zverejnení na úradnej tabuli mestskej časti. 

 
 

 

 

 

 

       JUDr. Cyril Betuš 

              starosta  

 

Zverejnené: 19. 3. 2018 

 

Účinné: 2. 4. 2018 
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Odkazy na predpisy v texte: 

 

1/  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Zákon č. 455/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov.  

 

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

zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave 

územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/#paragraf-2.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/289/


 

 

 

     Príloha k VZN MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce č. 2/2018 

     Trhový poriadok príležitostných trhov 

 

      

Trhový poriadok príležitostných trhov 
 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

 Trhový poriadok príležitostných trhov bol spracovaný v súlade s ustanovením § 5 

zákona číslo 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 a určuje osobitné podmienky predaja 

výrobkov na príležitostných trhoch organizovaných v mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce. 

 

 

§ 2 

Správa a určenie príležitostných trhov 

 

1/ Správu príležitostných trhov vykonáva mestská časť Košice- Sídlisko Ťahanovce. 

2/ Na konanie príležitostných trhov sa vyčleňuje priestor v pasáži predsadenej občianskej 

vybavenosti a to pred budovou miestneho úradu mestskej časti a priestor pasáže pred 

kultúrnym strediskom mestskej časti. 

3/ Mestská časť ako správca na vyčlenený priestor umiestni  lavice na prezentáciu 

a predaj výrobkov, ktoré poskytne predávajúcim bezodplatne. 

4/ Príležitostné trhy sa konajú v jeden deň spravidla v čase od 14, 00 hodiny do 20,00 

hodiny. 

 

 

§ 3 

Druh predávaných výrobkov 

 

1/ Na príležitostných trhoch je povolený predaj týchto výrobkov : 

a) drobné umelecké predmety  a  drobné remeselné výrobky, keramika vlastnej výroby, 

medovníčky a podobné vlastnoručne vyrobené cukrovinky, 

b) kožené výrobky, sedlárske a remenárske výrobky, kožušiny a výrobky z nich, 

c) vlastné výrobky z textilu a dreva, ručne vyšívané výrobky. 

2/ Na príležitostných trhoch v mestskej časti nie je dovolené poskytovanie služieb 

rýchleho občerstvenia s výnimkou podávania starostovského punču na vianočných trhoch. 

 

 

§ 4 

Podmienky predaja a povinnosti predajcov 

 

1/ Na príležitostných trhoch môžu predávať svoje  výrobky fyzické osoby staršie ako 18 

rokov.  

2/ Predávajúci je povinný  

a) predávať bezchybné a zdravotne nezávadné  výrobky, 

b) udržiavať predajnú plochu počas predaja a po jeho skončení upratanú a v čistote,  



 
 

 

 

-2- 

 

c) dodržiavať predpisy v oblasti obchodu, cien a poplatkov a všetky ostatné súvisiace 

predpisy, 

d) umožniť výkon úradnej kontroly a zabezpečiť splnenie uložených opatrení. 

3/ Predajnú plochu a predajné zariadenie môže využívať len osoba, ktorej správca 

príležitostného trhu udelil povolenie. 

4/ Vstup motorových vozidiel do pasáže z dôvodu dovezenia výrobkov určených na 

predaj nie je možný. Zásobovanie  je potrebné zabezpečiť iba z priestorov parkovacích plôch 

na Budapeštianskej ulici. 

 

 

 

§ 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1/ Účastníci príležitostných trhov sú povinní dodržiavať čistotu a poriadok, dodržiavať 

predpisy vzťahujúce sa na predaj uskutočňovaný na trhoch a správať sa tak, aby svojím 

konaním nespôsobili ujmu sebe alebo iným osobám. Za straty finančných hotovostí alebo 

iných vecí účastníkov trhov správca príležitostných trhov nezodpovedá. 

2/ Počas konania príležitostných trhov je vo vymedzenom priestore zakázaná akákoľvek 

propagácia politických strán alebo hnutí alebo nezávislých kandidátov. 

 

 

 


