Zmena
Všeobecne záväzného nariadenia č. 40
Trhový poriadok príležitostných trhov.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 40 – Trhový poriadok príležitostných trhov
zo dňa 11. 03. 2014, sa mení a dopĺňa nasledovne:
§3
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
- v § 3 ods. 1 písm. i) sa doterajšie znenie textu ruší a nahrádza novým znením:
„i) sladkovodné trhové ryby na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu
veterinárnej správy,“
- v § 3 ods. 1 písm. k) sa doterajšie znenie textu ruší a nahrádza novým znením:
„k) alkoholické nápoje,“
- v § 3 ods. 2 sa doterajšie znenie textu ruší a nahrádza novým znením:
„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 vrátane nebalenej zmrzliny,
d) ovocie a zelenina,
e) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste vrátane nebalenej zmrzliny,
f) balená zmrzlina a balené mrazené krémy,
g) ovocie a zelenina,
h) kvetiny, dreviny a priesady,
i) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií,
j) sladkovodné trhové ryby.“
- v § 3 ods. 5 sa doterajšie znenie textu ruší a nahrádza novým znením:
„5.Na príležitostných trhoch je zakázané predávať:
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a výbušné predmety,
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d) tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,
e) jedy, omamné a psychotropné látky,
f) lieky,
g) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
h) chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy
živočíchov,
i) živé zvieratá; zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb
a propagačné predajné podujatia organizované zväzmi a združeniami chovateľov
zvierat na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy,
j) na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy,
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,
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l) huby okrem jedlých čerstvých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli
spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.“

§5
Prenájom predajných zariadení a predajnej plochy, výška nájomného
- v § 5 ods. 2 sa doterajšie znenie textu prvej vety ruší a nahrádza novým znením:
„Nájomné za prenájom predajných zariadení a predajnú plochu je upravené v Cenníku
Mestskej časti Košice – Nad jazerom pre príležitostné trhy.“
§6
Osoby oprávnené predávať a poskytovať služby na príležitostných trhoch
- v § 6 ods. 1 sa doterajšie znenie textu písm. a) až c) ruší a nahrádza novým znením:
„ a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných
predpisov,
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,
d) fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo
jeho rozmnoženinou.“
- v § 6 ods. 2 sa doterajšie znenie textu prvej a druhej vety ruší a nahrádza novým znením:
„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 e-mailovú adresu správcu
príležitostných trhov sekretariat@jazerokosice.sk. Predávajúci je povinný pri podaní žiadosti
o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhovom mieste predložiť fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY
DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladne alebo fotokópiu
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.“
Táto zmena všeobecne záväzného nariadenia nadobúda účinnosť 15. dňom
od vyvesenia na úradnej tabuli.
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