
Všeobecne záväzné nariadenie 

Mestskej časti Košice – Nad jazerom 

 

č. 35 

 

KTORÝM  SA  UPRAVUJE  PREDAJ  VÝROBKOV A POSKYTOVANIE SLUŽIEB  

 NA  TRHOVÝCH  MIESTACH  

V MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – NAD JAZEROM 

(úplné znenie) 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Nad jazerom na základe § 3 ods. 3 a § 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: 

 

 

Čl. I 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  (ďalej len nariadenie)  upravuje podmienky predaja výrobkov  

a poskytovania služieb na trhových miestach, úlohy mestskej časti pri zriaďovaní a povoľovaní 

trhových miest, povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní 

služieb na trhových miestach a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto 

nariadenia.  

 

 

§ 2 

Základné pojmy 

 

(1) Na účely tohto nariadenia sa  v Mestskej časti Košice  –  Nad jazerom  (ďalej  len mestská  časť)  

rozumie: 

a) trhovým miestom – trhovisko, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na 

príležitostný trh alebo ambulantný predaj, 

b) trhoviskom – nekryté alebo čiastočne kryté verejné priestranstvo trvale vyhradené na sústredený 

predaj výrobkov a poskytovanie služieb, 

c) príležitostným trhom – predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom 

na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a predaj vlastných použitých textilných, 

odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve občanmi medzi 

sebou, 

d) ambulantným predajom – predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných 

predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve 

pred prevádzkarňou, za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné predajné zariadenie sa 

nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa 

osobitného predpisu 1), 

________________________________________________________________________________ 

1) § 54 - § 57 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

     v znení neskorších predpisov 

 



- 2 - 

 

e) stánkom s trvalým stanovišťom – stánok s celoročnou prevádzkou alebo sezónnou prevádzkou, 

ktorý je súčasťou trhoviska alebo verejného priestranstva, prenajatý predávajúcemu mestskou 

časťou alebo správcom trhoviska na časovo neobmedzené obdobie alebo postavený predávajúcim 

so súhlasom mestskej časti alebo správcu trhoviska.  

(2) Na zriadenie stánku s trvalým stanovišťom sa nevyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného 

predpisu 2). 

(3) Stánok s trvalým stanovišťom musí byť uzamykateľný, označenými všetkými náležitosťami, 

ktoré ukladá osobitný predpis 3). Stánok má vytvárať podmienky na predvedenie a preskúšanie 

výrobkov. 

(4) Za podmienok, ktoré stanoví mestská časť, môže vlastník takéhoto stánku, prípadne nájomca, 

vystaviť tovar pred svoj predajný stánok na rôznych predajných zariadeniach – stojanoch, pultoch, 

predajných košíkoch a pod. 

(5) Za trhové miesto sa na účely tohto nariadenia považuje aj priestranstvo alebo nebytový priestor, 

ktorý nie je prevádzkarňou  4), ale fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, 

ho prenajme na ambulantný predaj. 

(6) Za trhové miesto sa nepovažuje verejné priestranstvo dočasne alebo trvalo prenajaté na predaj 

tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré organizačne, priestorovo a technologicky patrí k 

prevádzkarni. 

(7) Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným, 

technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov 5). 

 

 

Čl. II 

PREDAJ  A  POSKYTOVANIE  SLUŽIEB  NA  TRHOVÝCH  MIESTACH 

 

 

§ 3 

Povoľovacie konanie 

 

(1) Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom 

mieste vydáva mestská časť. 

(2) Povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovisku vydáva správca 

trhoviska. 

 

________________________________________________________________________________ 

2) Zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení  

     neskorších predpisov 

3) Zák. č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 o priestupkoch v znení  

     neskorších predpisov 

4) § 17 zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení nečskorších  

    predpisov 

5) Napríklad zák. č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 o priestupkoch     

    v znení neskorších predpisov, zák. NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších    

    predpisov, Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa  

    20.5.1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti  

    potravinového kódexu SR (oznámenie č. 195/1996 Z.z.), zákon NR SR č. 126/2006 o verejnom  

    zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zák. č. 455/1991 Zb. v znení neskorších  

   predpisov, zákon NR SR č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní    

   zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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§ 4 

Trhové miesta 

 

Na území mestskej časti sú na predaj výrobkov a poskytovanie služieb vyhradené nasledovné 

trhové miesta: 

 

a) trhovisko pri OC Ždiar 

b) trhovisko pri OC Branisko 

c) trhovisko pri OC Bukovec, Bukovecká 18 

d) stánky s trvalým stanovišťom sú súčasťou trhoviska pri OC Branisko a OC Ždiar 

e) príležitostný trh na priestranstve určenom mestskou časťou spravidla pri OC Branisko, OC   

    Čingov a v RL Jazero 

f) ambulantný predaj na trhovisku pri OC Ždiar, OC Branisko a OC Bukovec, Bukovecká 18 

    a na priestranstve určenom na príležitostný trh. 

 

§ 5 

Správa trhových miest 

 

(1) Správu trhových miest na území mestskej časti vykonáva priamo mestská časť. Správu trhoviska 

a príležitostných trhov môže vykonávať mestská časť prostredníctvom právnickej alebo fyzickej 

osoby, ktorá má živnostenské oprávnenie na správu trhoviska a príležitostného trhu, ďalej len 

správca príležitostného trhu. 

 

 

(2) Za správcu priestranstva alebo nebytového priestoru, ktorý nie je prevádzkarňou, alebo fyzická 

osoba alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho prenajme na ambulantný predaj, sa 

považuje prenajímateľ. 

 

§ 6 

Práva a povinnosti správcu trhového miesta 

 

(1) Správca trhového miesta je povinný v súlade s ustanovením § 5 ods. 2 zákona 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 (ďalej len zákon 

NR SR č. 178/1998 Z.z.), vypracovať trhový poriadok pre trhoviská pri OC Ždiar, OC Branisko, 

OC Bukovecká 18 a príležitostné trhy; tvoria samostatné VZN a po ich schválení Miestnym 

zastupiteľstvom Mestskej časti Košice – Nad jazerom zverejniť ho na viditeľnom mieste trhových 

miest. 

(2) Správca trhových miest je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku  a ostatných 

podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb. 

(3) Správca trhových miest je povinný kontrolovať predávajúceho v rozsahu § 5 ods. 4 až 6 zákona 

NR SR č. 178/1998 Z.z. 

(4) Správca trhových miest je povinný spolupracovať s orgánmi dozoru pri výkone ich kontrolnej 

činnosti podľa platných predpisov a trhového poriadku. 

 

§ 7 

Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach 

 

(1) Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach vydáva mestská 

časť. 
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(2) Na trhových miestach môžu na základe povolenia mestskej časti predávať výrobky a poskytovať 

služby: 

a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov 6), 

b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo    

    chovateľskej činnosti alebo lesné plody 7), 

c) občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou. 

(3) Predávať výrobky podľa ods. 2 písm. b) a c) tohto ustanovenia môžu za rovnakých podmienok 

aj občania iných členských štátov Európskej únie. 

 

§ 8 

Povinnosti predávajúcich na trhových miestach 

 

(1) Predávajúci na trhovom mieste je povinný: 

a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov 8), 

b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska a príležitostného trhu, 

c) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov 9), 

d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja     

    zanechať predajné miesto čisté a upratané, 

e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou 10), 

f) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu     

    správnosti váženia.   

 

(2) Predávajúci 11) na trhovom mieste je ďalej povinný predložiť: 

a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na    

     trhovom mieste a preukaz totožnosti, 

b) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné   

    zariadenie alebo predajnú plochu, 

c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter    

    predávaného tovaru a poskytovaných služieb, 

d) pri predaji húb doklad o ich znalosti, 

e) doklad o nadobudnutí tovaru. 

 

(3) Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru podľa § 5 ods. 4 písm. a) a b) zákona 

NR SR č. 178/1998 Z.z. sa nevyžadujú, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov fyzickými 

osobami   medzi   sebou  v  primeranom  množstve  a  o  predaj  rastlinných a živočíšnych výrobkov 

 

_______________________________________________________________________________ 

6) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zák. č. 455/1991 Zb. o  

    živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

7) Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov, zák. č.  

    250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 o priestupkoch v znení  

    neskorších predpisov 

8) § 30 ods. 1 až 5 zák. č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zák. č. 250/2007 o ochrane  

    spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

9) Zákon č. 563/2009 Z.z. . o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zák. č.    

    289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice 

10) § 15 zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 250/2007 o  

      ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

11) zák. č. 250/2007 o  ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 o priestupkoch v znení  

      neskorších predpisov 
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z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín fyzickými 

osobami. 

 

(4) Osoba oprávnená predávať rastlinné a živočíšne výrobky na trhových miestach z vlastnej 

pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, je povinná predložiť orgánom 

dozoru na ich požiadanie doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, 

že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej 

činnosti alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín. 

 

 

§ 9 

Sortiment predávaných výrobkov, druhy poskytovaných služieb a zákaz predaja 

 

 

(1) Na trhovisku sa môžu predávať: 

 

a) rastlinné výrobky 

    - ovocie a zelenina (musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v zmysle platných predpisov), 

    - výrobky neslúžiace výžive ľudí (kvety, priesady, osivá, ozdobné kry, ovocné stromčeky,    

       vianočné  stromčeky, chvojky, šišky, čečina a výrobky z nich), 

    - kvasená kapusta – balená, 

    - sušené ovocie – ale iba balené výrobcami na to oprávnenými, 

    - koreniny, koreninové zmesi a čajoviny – v zmysle platných právnych predpisov na úseku  

       verejného zdravotníctva, 

    - orechy, 

    - mak, 

b) potravinárske výrobky 

    - v spotrebiteľskom balení, za podmienok stanovených orgánmi potravinového dozoru a výlučne  

      v stánkoch s trvalým stanovišťom 12), 

c) čerstvé huby (iba osoby s osvedčením o znalosti húb) a ostatné lesné plody, 

d) včelí med, včelie produkty a slepačie vajcia – za podmienok stanovených osobitnými predpismi, 

e) surové kravské mlieko z mobilného mliečneho automatu – predaj len v pojazdnej predajni, 

f)  predaj mäsa 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 – predaj len v pojazdnej predajni, 

g) spotrebné výrobky 

     - drobné umelecké predmety, 

     - sezónne ozdobné a úžitkové predmety ( k veľkonočným sviatkom, pamiatke zosnulých alebo 

        iným príležitostiam), 

     - spotrebné výrobky, ktoré sa môžu predávať len v stánkoch s trvalým stanovišťom (najmä 

       textilné, odevné výrobky, drogistický tovar, papierenske výrobky). 

 

(2) Na príležitostných trhoch sa môžu predávať: 

 

a) textilné a odevné výrobky, 

b) domáce potreby, 

 

 

________________________________________________________________________________ 

12) § 7 ods. 1 zák. č. 178/1998 Z.z. 
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c) elektrotechnické výrobky a výrobky spotrebnej elektroniky, 

d) drobný tovar, 

e) kozmetika a drogériový tovar, 

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 pohostinným spôsobom predávať len príležitostne na základe  

    osobitného súhlasu mestskej časti, 

l)  včelí med a včelie produkty – za podmienky vydania osvedčenia o spôsobilosti 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. 

 

(3) Ambulantne sa môžu predávať: 

 

a) knihy, denná a periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných   

    diel, 

b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, 

c) balená zmrzlina 13), 

d) ovocie a zelenina, 

e) kvety, 

f) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií 14), 

g) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste. 

 

(4) V pojazdných predajniach sa môžu predávať výrobky za podmienok určených osobitným    

predpisom 15). 

 

(5) Na trhových miestach sa môžu poskytovať tieto služby: 

 

a) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov, 

b) oprava dáždnikov, 

c) oprava a čistenie obuvi, 

d) kľúčové služby, 

e) čistenie peria, 

f) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie. 

 

(6) Na trhových miestach sa zakazuje predávať: 

 

a) zbrane a strelivo, 

________________________________________________________________________________ 

13) Zákon NR SR č. 152/1995 o potravinách v znení neskorších predpisov, § 83 až 93 výnosu  

      Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 20.5.1996 č.  

      981/1996-100 (oznámenie č. 195/1996 Z.z.) 

14) Zákon NR SR č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

15) Zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov 
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b) výbušniny a pyrotechnické výrobky, 

c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť, 

d) tabak a tabakové výrobky, 

e) lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, zákaz sa nevzťahuje na predaj liehovín  

    a destilátov na príležitostných trhoch, 

f) jedy, omamné a psychotropné látky, 

g) lieky, 

h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo, 

i) chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné živočíchy, 

j) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb, zákaz sa nevzťahuje na propagačné predajné  

   podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov, 

k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín. 

 

(7) Na trhových miestach sa ďalej zakazuje predávať: 

 

a) mlieko a mliečne výrobky - s výnimkou surového kravského mlieka z mobilného mliečneho   

    automatu – automobilu s automatom na mobilný predaj surového kravského mlieka, 

b) kačacie a husacie vajcia, 

c) výrobky z vajec, 

d) mäso jatočného hovädzieho dobytka, ošípaných, teliat 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. 

 

(8) Na trhových miestach je zakázané: 

 

a) manipulovať s predajnými miestami bez súhlasu správcu trhového miesta, 

b) predávať tovar mimo predajného zariadenia, 

c) prevádzkovať hazardné hry a zúčastňovať sa na týchto hrách. 

 

 

§ 10 

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas na trhovisku 

 

(1) Trhové dni na trhovisku sú:  

 

a) od 01.04. do 31.10. (letné obdobie)   -  pondelok až sobota 

b) od 01.11. do 31.03. (zimné obdobie) -  pondelok až sobota 

 

(2) Prevádzkový čas na trhovisku je v rozmedzí týchto časových úsekov: 

 

a) od 01.04. do 31.10. (letné obdobie)   -  od 6,00 hod. do 19,00 hod. 

b) od 01.11. do 31.03. (zimné obdobie) -  od 8,00 hod. do 16,00 hod.  

 

 

§ 11 

Druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov 

 

(1) Príležitostným trhom sú najmä: 

 

a) veľkonočný trh, 
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b) vianočný trh, 

c) jarmoky, 

d) predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov  

    v primeranom množstve občanmi medzi sebou. 

 

(2) Príležitostné trhy možno organizovať počas celého roka, v dňoch a čase schválenom v trhovom 

poriadku vydanom pre tento účel, pričom sa prihliada na účelnosť trhu, ochranu verejného 

poriadku, verejný záujem, kultúrnosť a bezpečnosť predaja výrobkov a poskytovania služieb. 

 

(3) Na príležitostných trhoch sa môžu predávať výrobky a poskytovať služby v súlade  

s ustanovením  § 9 ods. 2, 5-7 tohto nariadenia. 

 

(4) Termín konania príležitostných trhov oznámi mestská časť v občasníku Jazerčan, na svojej 

webovej stránke, na úradnej tabuli miestneho úradu, prípadne iným vhodným spôsobom. 

 

 

§ 12 

Ambulantný predaj 

 

(1) Dni a čas predaja určí mestská časť v povolení na zriadenie ambulantného predaja. 

 

(2) Ambulantný predaj pri cestách a diaľniciach mimo mestskej časti sa zakazuje. 

 

 

§ 13 

Nájomné za predajné zariadenie a za prenajatú plochu 

 

Výška nájomného za predajné zariadenie a za prenajatú plochu na trhoviskách vrátane 

ambulantného predaja a predaja v stánkoch s trvalým stanovišťom  je upravená v Cenníku Mestskej 

časti Košice – Nad jazerom za predajné zariadenie a za prenajatú plochu pre trhoviská: trhovisko pri 

OC Ždiar, trhovisko pri OC Branisko, trhovisko pri OC Bukovec, Bukovecká 18. Výška nájomného 

za prenájom predajných zariadení a predajnú plochu na príležitostných trhoch je stanovená podľa 

ponuky a dopytu v povolení na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostných trhoch. 

 

 

§ 14 

Orgány dozoru a sankcie 

 

(1) Dozor nad dodržiavaním tohto VZN sú oprávnení vykonávať: 

 

a) Mestská časť  Košice – Nad jazerom – poverení zamestnanci mestskej časti, 

b) Mestská polícia – v rozsahu vlastných kompetencií, 

c) Slovenská obchodná inšpekcia. 

 

(2) Mestská časť Košice – Nad jazerom môže v súlade s § 48 zákona SNR č. 372/1990 Zb.  

o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložiť pokutu: 

 

a) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá 

    - zriadila trhové miesto bez povolenia ( § 3 ods. 1 nariadenia), alebo porušila zákaz  
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      ambulantného predaja pri cestách mimo mestskej časti a pri diaľniciach ( § 12 ods. 2  

      nariadenia), alebo 

    - správcovi trhoviska za porušenie povinnosti podľa § 6 ods.1 nariadenia, 

 

b) fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá: 

    - predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia ( § 3 ods. 1), alebo 

    - ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný, alebo 

    - predáva výrobky, ktoré nie sú určené mestskou časťou na predaj, alebo 

    - predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách,  

      na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach   

      mimo takto určených miest, alebo 

    - fyzickej osobe predávajúcej rastlinné a živočíšne výrobky vlastnej drobnej pestovateľskej alebo   

      chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, ak nesplní povinnosť podľa § 8 ods. 4 nariadenia. 

 

(3) Pokutu možno uložiť do jedného roka od zistenia porušenia povinnosti, najneskôr do troch 

rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo. 

 

(4) Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa osobitných 

predpisov nie sú týmto nariadením dotknuté 16). 

 

(5) Za nedodržanie tohto nariadenia je možné uložiť pokutu aj podľa ďalších osobitných predpisov  

      17). 

 

(6) Pokuty uložené mesťou časťou sú príjmom mestskej časti. 

 

 

Čl. III 

ZRUŠOVACIE  A  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 

 

§ 15 

Zrušovacie ustanovenia 

 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 35/2008 schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice – Nad jazerom č. 122 zo dňa 17.6.2008 v znení schválených doplnkov. 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

16) Napríklad zákon NR SR č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany    

      spotrebiteľa a o zmene a doplnení iných zákonov, zák. NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v  

      znení neskorších predpisov, zák. NR SR č. 337/1998 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, zák. NR  

     SR č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon  

     NR SR č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a  

     o zmene a doplnení niektorých zákonov, zák. č. 250/2007 o ochrane   spotrebiteľa a o zmene  

     zákona č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 543/2002 Z.z.  

     o  ochrane prírody a krajiny, zákon NR SR č. 199/2004 Z.z. Colný zákon a ozmene a doplnení    

     niektorých zákonov 

17)Zákon SNR č. 372/1990 ZB. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, § 23 ods. 2 písm. b)  

     zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov. 
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§ 16 

Záverečné ustanovenia 

 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia 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. 61 dňa 22.3.2012. 

 

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené na úradnej tabuli Mestskej časti Košice – 

Nad jazerom dňa 26.3.2012. 


