Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Sídlisko-Ťahanovce uznesením číslo
78 prijatým na svojom rokovaní dňa 21.12.2011 podľa § 11 ods.4 písm. g) zákona číslo
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 2 písm. a) zákona
číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
číslo 1/2011
o zriadení predajného miesta na ambulantný predaj poľnohospodárskych prebytkov
a organizovaní príležitostných trhov
§1
Ambulantný predaj poľnohospodárskych prebytkov
1)
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce týmto všeobecne záväzným nariadením
zriaďuje predajné miesto na ambulantný predaj poľnohospodárskych prebytkov - ovocia,
zeleniny a kvetov z vlastného pozemku alebo záhrady.
2)
Predajné miesto na ambulantný predaj poľnohospodárskych prebytkov (ďalej len
„predajné miesto“) sa určuje na ploche v predsadenej občianskej vybavenosti na
Budapeštianskej číslo 34-36 ( pred neštátnym zdravotníckym zariadením).
3)
Predaj poľnohospodárskych prebytkov z vlastného pozemku alebo záhrady sa
vykonáva na základe vydaného potvrdenia príslušného miestneho alebo obecného úradu
o vlastníctve pôdy, resp. záhrady a na základe písomného povolenia mestskej časti KošiceSídlisko Ťahanovce. Písomné povolenie vydáva na žiadosť záujemcu o predaj
poľnohospodárskych prebytkov referát podnikateľských aktivít miestneho úradu.

§2
Podmienky predaja poľnohospodárskych prebytkov
1)
Na zriadenom predajnom mieste a osadených trhových stoloch sa zakazuje:
a) vykonávať predaj fyzickými a právnickými osobami na základe platného oprávnenia na
podnikanie,
b) vykonávať predaj osobami bez písomného povolenia mestskej časti Košice-Sídlisko
Ťahanovce vydaného podľa ustanovenia §1 ods. 3 tohto všeobecne záväzného nariadenia,
c) akýkoľvek predaj mimo osadených trhových stolov.
2)
Výška úhrady za obsadenie trhového stola na predajnom mieste je 1 eur na jeden deň.
Sumu za obsadenie trhového stola bude predávajúci povinný uhradiť do pokladne mestskej
časti pri vydávaní písomného povolenia na predaj poľnohospodárskych prebytkov. Záujemca
o predaj poľnohospodárskych prebytkov môže uhradiť sumu za trhový stôl aj na viac dní,
maximálne však na 7 za sebou nasledujúcich dní
3)
Prístup motorového vozidla k osadeným trhovým stolom pre účely zásobovania nie
je možný. Zásobovanie je potrebné zabezpečiť iba z priestorov povolených parkovacích
plôch na Budapeštianskej ulici. Umiestnenie predávaného sortimentu na predajný stôl je
potrebné vykonať do 8,00 hodiny ráno.
Vjazd motorového vozidla na chodník v predsadenej občianskej vybavenosti na
Budapeštianskej ulici je zakázaný.
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4)
Predávajúci je povinný udržiavať predajný stôl a jeho okolie v čistote a po skončení
predaja zlikvidovať a upratať akýkoľvek odpad, ktorý vznikol pri predaji
poľnohospodárskych prebytkov.
5)
Predaj poľnohospodárskych prebytkov bude možný od 1.mája do 15.októbra
kalendárneho roku v čase od 8,00 hod. do 18,00 hod.
6)
Pri nedodržaní sortimentu predaja a pri porušení ustanovení tohto všeobecne
záväzného nariadenia bude predajca vykázaný z predajného miesta. Pri opakovanom zistení
porušenia ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia nebude predajcovi poskytnutý
predajný stôl na obdobie jedného mesiaca od zistenia porušenia tohto všeobecne záväzného
nariadenia.
§3
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) vlastné výrobky z dreva, kože alebo iných materiálov, ručne vyšívané výrobky,
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, keramika vlastnej výroby,
medovníčky a podobné vlastnoručne vyrobené cukrovinky.
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)
Dovoz výrobkov na predaj na príležitostných trhov motorovými vozidlami nie je
možný. Zásobovanie je potrebné zabezpečiť iba z priestorov povolených parkovacích plôch
na Budapeštianskej ulici.
6)
Počas konania príležitostných trhov je vo vymedzenom priestore zakázaná akákoľvek
propagácia politických strán alebo hnutí.
§4
Spoločné a záverečné ustanovenia
1)
Účastníci ambulantného predaja poľnohospodárskych prebytkov ako aj
príležitostných trhov sú povinní dodržiavať čistotu a poriadok, dodržiavať predpisy
vzťahujúce sa na uskutočňovaný predaj a správať sa tak, aby svojim konaním nespôsobili
ujmu sebe alebo iným osobám. Za straty finančných hotovostí alebo iných vecí účastníkov
ambulantného predaja lebo príležitostného trhu mestská časť nezodpovedá.
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2)
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia,
poslanci mestskej časti a poverení zamestnanci mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.
3)
Porušenie ustanovení tohto nariadenia je postihnuteľné podľa osobitných predpisov. 1/
4)
Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom podpísania uznesenia o jeho schválení
starostom mestskej časti a účinnosť 15-tym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mestskej
časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.

Ing. RNDr. Emil Petrvalský, CSc.
starosta
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Zákon číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon číslo
401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.

