Všeobecne záväzné nariadenie
Mestskej časti Košice – Nad jazerom
č. 40
TRHOVÝ PORIADOK PRÍLEŽITOSTNÝCH TRHOV
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Nad jazerom na základe § 5 zákona NR SR 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
a v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších
predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:
§1
Vymedzenie príležitostných trhov a správcu
1.Trhový poriadok upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostných trhoch,
ktorých organizátorom je Mestská časť Košice – Nad jazerom (ďalej len „mestská časť“) a sú nimi
najmä: Jazerský jarmok, Vianočné trhy, Veľkonočné trhy a iné príležitostné trhy určené mestskou
časťou.
2. Miesto konania príležitostného trhu je priestranstvo určené mestskou časťou spravidla pri OC
Branisko, OC Čingov a v RL Jazero.
3. Termín konania príležitostných trhov určí mestská časť. Termín a miesto oznámi na svojej
webovej stránke, v novinách Jazerčan, na úradnej tabuli miestneho úradu prípadne iným vhodným
spôsobom.
4. Správcom príležitostných trhov je Mestská časť Košice – Nad jazerom.
§2
Označenie príležitostných trhov
Trhové miesto je aktuálne označené informáciou o konaní príležitostného trhu, napr.: Jazerský
jarmok, Vianočné trhy, Veľkonočné trhy a iné. Na trhovom mieste je zverejnený Trhový poriadok
príležitostných trhov.
§3
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
1. Na príležitostných trhoch je povolené predávať:
a) textilné a odevné výrobky,
b) domáce potreby,
c) elektrotechnické výrobky a výrobky spotrebnej elektroniky,
d) drobný tovar,
e) kozmetika a drogériový tovar,
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f) športové potreby a hračky,
g) drobné remeselné výrobky a umelecké predmety,
h) sezónne ozdobné a úžitkové predmety,
i) konzumné ryby v predvianočnom čase, môžu byť ponúkané len v zvlášť vyhradenom priestore,
za podmienok stanovených orgánmi veterinárnej správy,
j) vianočné stromčeky,
k)alkoholické nápoje sa môžu pohostinským spôsobom predávať len príležitostne na základe
osobitného súhlasu mestskej časti,
l) včelí med a včelie produkty – za podmienky vydania osvedčenia spôsobilosti podmienok pre
tento predaj,
m)orechy,
n)koreniny, koreninové zmesi a čajoviny – v zmysle platných právnych predpisov na úseku
verejného zdravotníctva,
o)všetky výrobky, ktoré sa môžu predávať ambulantným predajom vrátane predaja v pojazdnej
predajni.
2. Ambulantne sa môžu predávať:
a) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
d) balená zmrzlina – v zmysle zákona č. 152/1995 Z.z.,
e) ovocie a zelenina,
f) kvetiny,
g) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií – v zmysle zákona č. 14/2003 Z.z.
3. V pojazdných predajniach sa môžu predávať výrobky za podmienok určených zákonom
č. 152/1995 Z.z.
4. Na príležitostných trhoch je povolené poskytovať nasledovné služby:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c) oprava dáždnikov,
d) oprava a čistenie obuvi,
e) kľúčové služby,
f) čistenie peria.
5. Na príležitostných trhoch 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) jedy, omamné a psychotropné látky,
f) lieky,
g) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
h) chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné živočíchy,
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i) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb, zákaz sa nevzťahuje na propagačné
predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov,
k) chranené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,
l) mlieko a mliečne výrobky – s výnimkou predaja v pojazdnej predajni,
m)kačacie a husacie vajcia,
n) výrobky z vajec
o) mäso jatočného hovädzieho dobytka, ošípaných, teliat, oviec a kozliat vrátane vnútorností
a výrobkov z nich, mäso a výrobky z domácich zakáľačiek, mäso drobných zvierat a zveriny,
masť – s výnimkou predaja v pojazdnej predajni.
6. Na príležitostných trhoch je možné predávať aj ambulantným predajom vrátane predaja
v pojazdnej predajni.
§4
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas
1. Príležitostné trhy sa uskutočňujú v termínoch a dňoch určených mestskou časťou.
2. Predajný čas príležitostných trhov je stanovený podľa charakteru príležitostného trhu
v rozmedzí od 7,00 hod. do max. 22,00 hod.
3. Správca príležitostného trhu má stanovený prevádzkový čas podľa charakteru príležitostného trhu
v rozmedzí od 7,00 hod. do max. 22,00 hod.
§5
Prenájom predajných zariadení a predajnej plochy, výška nájomného
1. Predajné zariadenia a predajnú plochu prenajíma správca príležitostných trhov pred začiatkom
konania príležitostných trhov jednotlivým predávajúcim.
2. Nájomné za prenájom predajných zariadení a predajnú plochu bude stanovené správcom
príležitostných trhov podľa ponuky a dopytu v povolení na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
na príležitostných trhoch. Povolenie bude vystavené na základe žiadosti a záväznej prihlášky
a bude odovzdané žiadateľovi až po uhradení nájomného do pokladne miestneho úradu alebo na
účet mestskej časti najneskôr do termínu dohodnutého so správcom pri akceptácii záväznej
prihlášky.
§6
Osoby oprávnené predávať a poskytovať služby na príležitostných trhoch
1. Na príležitostných trhoch môžu na základe povolenia mestskej časti predávať:
a) fyzické a právnické osoby, oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov ( §2 ods. 2
Obchodného zákonníka, zák. č. 455/1991 Zb.)
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,
c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
2. Povolenie fyzickým alebo právnickým osobám na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
príležitostných trhoch na území mestskej časti vydáva starostka mestskej časti na základe žiadosti
a záväznej prihlášky predávajúceho adresovanej na Miestny úrad Mestskej časti Košice – Nad
jazerom, Poludníková 7, 040 12 Košice alebo na webovú adresu správcu príležitostných
trhov podnikatelske.jazero@netkosice.sk.
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3. Povolenie sa vydáva na dobu určitú na základe žiadosti, ktorá by mala obsahovať najmä tieto
údaje:
a) meno a adresa žiadateľa,
b) druh príležitostného trhu,
c) sortiment predávaného tovaru alebo druh poskytovaných služieb,
d) časové obdobie, na ktoré sa povolenie požaduje.
4. Prílohou žiadosti podanou fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou na podnikanie podľa
osobitných predpisov je doklad – oprávnenie na podnikanie.
5. V prípade, ak je žiadateľom fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, prílohou žiadosti je potvrdenie
mestskej časti alebo obce o vlastníctve poľnohospodárskej pôdy na príslušný kalendárny rok.
§7
Podmienky predaja
1. Okrem povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov a upravených vo Všeobecne záväznom
nariadení Mestskej časti Košice – Nad jazerom č. 35, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a
poskytovanie služieb na trhových miestach v Mestskej časti Košice – Nad jazerom je predávajúci
ďalej povinný:
a) používať na predaj len správcom príležitostných trhov určené predajné miesta. Je zakázaná
akákoľvek manipulácia s predajnými miestami bez vedomia a bez súhlasu správcu príležitostného
trhu,
b) predávať len na správcom príležitostných trhov schválenom predajnom zariadení, predaj mimo
takto schváleného zariadenia je zakázaný,
c) dodržiavať predpisy vzťahujúce sa na predaj uskutočňovaný na trhových miestach a pokyny
správcu príležitostného trhu a správať sa tak, aby svojim konaním nespôsobil ujmu sebe alebo
iným osobám,
d) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť spotrebiteľovi
prekontrolovať si správnosť týchto údajov,
e) riadne informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaných výrobkov, o spôsobe použitia
a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby,
f) predávať zdravotne neškodné výrobky,
g )potraviny a nápoje predávať len v jednorázových nenávratných obaloch a pohároch,
h) vylúčiť z predaja zdravotne závadné, neznámeho pôvodu, čiastočne narušené alebo zjavne
znehodnotené výrobky,
i) zreteľne označiť predávané výrobky cenou,
j) správne účtovať ceny pri predaji výrobkov alebo poskytovaní služieb,
k) zabezpečovať a dodržiavať hygienické podmienky predaja výrobkov vrátane opatrení
uložených príslušnými orgánmi,
l) pred uložením do odpadových nádob obalový materiál ( kartóny, drevené prepravky
a pod.) rozobrať a uložiť tak, aby zaberali čo najmenej miesta,
m)zabezpečiť prístupnosť podlažných priestorov (zdvihnutím paliet) pre upratanie trhového
miesta po skončení predaja.
2. Za zdravotnú neškodnosť a kvalitu výrobkov zodpovedá predávajúci, ktorý je povinný predávať
výrobky v kvalite ustanovenej osobitnými predpismi alebo v bežnej kvalite. Bežnou kvalitou sa
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rozumie kvalita, ktorá nie je ustanovená osobitnými predpismi a výrobok nevykazuje zjavné vady,
na ktoré je predávajúci povinný spotrebiteľa upozorniť.
3. Za stratu finančných hotovostí alebo iných vecí účastníkov trhu správca príležitostného trhu
nezodpovedá.
§8
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním Trhového poriadku príležitostných trhov sú oprávnení vykonávať:
a) správca trhovísk,
b) poverení zamestnanci miestneho úradu mestskej časti,
c) poslanci a miestny kontrolór,
d) mestská polícia,
e) Slovenská obchodná inšpekcia.
2. Pri vykonávaní kontroly dodržiavania tohto trhového poriadku sa vyššie uvedené orgány dozoru
preukazujú služobným preukazom.
3. Pri ukladaní pokút za porušenie povinností orgány dozoru uvedené v ods. 1 tohto ustanovenia
postupujú podľa osobitných právnych predpisov uvedených v § 14 Všeobecne záväzného
nariadenia Mestskej časti Košice – Nad jazerom č. 35, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a
poskytovanie služieb na trhových miestach v Mestskej časti Košice – Nad jazerom.
§9
Záverečné ustanovenia
1. Na právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa vzťahujú príslušné ustanovenia
Občianskeho zákonníka a súvisiacich právnych predpisov.
2.Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom vyhlásenia vyvesením na
úradnej tabuli Mestskej časti Košice – Nad jazerom, t.j. dňom 9.4.2012.

MVDr. Anna J e n č o v á
starostka

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti
Košice – Nad jazerom uznesením č. 63 dňa 22.3.2012.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené na úradnej tabuli Mestskej časti Košice –
Nad jazerom dňa 26.3.2012.

