Úplné znenie
Všeobecne záväzného nariadenia č.2/1998,
ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v
Mestskej časti Košice Dargovských hrdinov
v znení VZN č. 1/2007, VZN č. 1/2008, VZN č. 2/2008
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov na základe §3 ods.3
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
/živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov a na základe ustanovení §4 ods.3 písm. d/
a h/ a §6 zákona SNR č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v
zmysle ustanovenia §14 ods.2 písm. a/ zákona č.401/1990 Zb. o meste Košice sa na zasadnutí
miestneho zastupiteľstva dňa 29. 9. 1998 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení
/ďalej len VZN /, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových
miestach v Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov:

Čl. I.
§1
Predmet úpravy
1. Predmetom úpravy tohto VZN sú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v Mestskej časti Košice Dargovských hrdinov, ktorými sú:
a) ambulantný predaj
b) príležitostný trh
2. Za trhové miesto sa považuje aj priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je
prevádzkarňou 1/, ale fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho
prenajme na ambulantný predaj.

§2
Povoľovacie konanie
Povolenie na zriadenie trhového miesta, s výnimkou prenosných predajných zariadení a
pojazdných predajní a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, vydáva
Mestská časť Košice Dargovských hrdinov v súlade s §3 ods.2 zákona č.178/1998 Z.z. /ďalej
len zákon / na základe písomnej žiadosti, rozhodnutím.

§3
Správa trhových miest
1. Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva Mestská časť Košice Dargovských hrdinov.
2. Za správcu priestranstva alebo nebytového priestoru podľa §1 ods.2 tohto VZN sa považuje
ich prenajímateľ.

§4
Práva a povinnosti správcu trhoviska
1. Správca trhoviska kontroluje predávajúceho vo veciach podľa §5 ods.4-6 zákona.

-22. Správca trhoviska je povinný:
- vypracovať trhový poriadok v súlade s § 5 ods. 2 zákona a predložiť ho písomne na
schválenie Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov tak, aby
tento bol vydaný VZN 2/ mestskej časti pred zriadením trhoviska.
-zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a
poskytovaní služieb.

§5
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
1. Predávať a poskytovať služby na trhových miestach na základe povolenia mestskej časti a
za stanovených podmienok môžu:
a/ fyzické osoby a právnické osoby, oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov
3/

b/ fyzické osoby, predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti, alebo lesné plodiny 4/ a to po dovŕšení 18. roku veku.
c/ občania, predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou
2. Predávajúci je povinný:
a/ označiť svoje predajné miesto podľa osobitných predpisov 5/
b/ dodržiavať trhový poriadok
c/ používať elektronickú registračnú pokladňu, ak je osobou uvedenou v §5 ods.1 písm. a/
d/ udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote a opúšťať ho
upratané
e/ zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou a akosťou
f/ viesť autorizovanú inšpekčnú knihu / fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na
podnikanie podľa obchodného zákonníka alebo živnostenského zákona /

§6
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
1. Na trhoviskách sa môžu predávať:
a/ ovocie a zelenina
b/ sušené ovocie iba balené a to výrobcami na to oprávnenými
c/ čerstvé huby / iba osoby s osvedčením o znalosti húb /
d/ potravinársky tovar v spotrebiteľskom balení, za podmienok, stanovených orgánom
potravinového dozoru 6/
e/ včelie produkty, pri predaji včelieho medu je potrebné mať platné veterinárne
osvedčenie o nákazovej situácii v chove, vydané veterinárnym lekárom v mieste chovu.
Med musí byť zmyslovo bezchybný, plnený do zdravotne nezávadných obalov.
f/ označené slepačie vajcia v čase od 15. apríla do 30. septembra , ak nie je možné
zabezpečiť predpísané teploty pre skladovanie a manipuláciu s nimi v rozmedzí 15 - 18oC,
je možné iba z chladiacich boxov. Pri predaji domácich slepačích vajec je potrebné mať
platné veterinárne osvedčenie o nákazovej situácii v chove, vydané veterinárnym lekárom
z miesta chovu.
g/ kvetiny
h/ knihy, denná a periodická tlač
i/ drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky
j/ sklo, porcelán, keramika
k/ spotrebné výrobky výlučne v stánkoch s trvalým stanovišťom /§7 ods.2 zákona/

-

3-

2. Na príležitostných trhoch sa môžu predávať:
a/ textilné výrobky, odevné výrobky a obuv
b/ domáce potreby
c/ elektronické výrobky a výrobky spotrebnej elektroniky
d/ drobný tovar
e/ papierenské výrobky
f/ kozmetický a drogériový tovar
g/ športové potreby a hračky
h/ knihy a časopisy
i/ drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky
j/ konzumné ryby v predvianočnom čase
k/ vianočné stromčeky
l/ vlastný použitý tovar
3. Ambulantne sa môžu predávať:
a/ knihy, denná a periodická tlač
b/ drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky
c/ ovocie a zelenina
d/ kvetiny
e/ balená a nebalená zmrzlina
f/ žreby okamžitých lotérií a žrebovaných vecných lotérií
g/ jedlá a nápoje, určené na priamu konzumáciu na mieste
h/ balóny
4. V pojazdných predajniach sa môžu predávať výrobky za podmienok určených osobitným
predpisom 7/.
5. Na trhových miestach sa môžu poskytovať tieto služby:
a/ brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
b/ oprava dáždnikov
c/ oprava a čistenie obuvi
d/ čistenie peria
e/ kľúčové služby
6. Na trhových miestach je zakázané predávať:
a/ zbrane a strelivo
b/ výbušniny a pyrotechnické výrobky
c/ tlač a iné veci ohrozujúce mravnosť
d/ tabak a tabakové výrobky
e/ lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje
f/ jedy, omamné a psychotropné látky
g/ lieky
h/ automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
i/ chránené druhy živočíchov 8/ a nebezpečné živočíchy 9/
j/ živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb, zákaz sa nevzťahuje na propagačné
predajné podujatia a zvody zvierat 10/ organizované zväzmi a združeniami chovateľov
k/ kačacie a husacie vajcia
l/ výsekové mäso, mäso drobných zvierat, zveriny a mäsové výrobky
m/ mlieko a mliečne výrobky, lahôdkárske a cukrárenské výrobky
7. Na trhových miestach je zakázané:
a/ prevádzkovať hazardné hry

-4b/ predávať tovar mimo predajného zariadenia
c/ manipulovať s predajnými miestami bez súhlasu správcu trhoviska

§7
Predajný a prevádzkový čas trhovísk
1. Trhové dni pre trhoviská a ambulantný predaj v Mestskej časti Košice - Dargovských
hrdinov sa určujú na dni pondelok - nedeľa
Predajný a prevádzkový čas sa určuje:
a/ v letnom období: apríl - september
od 6,oo do 19,oo hod.
b/ v zimnom období: október - marec
od 7,oo do 18,oo hod.

§8
Druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov
1. Príležitostným trhom sú najmä:
a/ jarmoky
b/ veľkonočný a vianočný trh
c/ predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov
v primeranom množstve občanmi medzi sebou
2. Príležitostné trhy možno organizovať počas celého roku v dňoch a čase, schválenom v
trhovom poriadku, pričom sa prihliada na účelnosť trhu, ochranu verejného poriadku, verejný
záujem, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania služieb.
3. Na príležitostných trhoch sa môžu predávať výrobky a poskytovať služby v súlade s ust. §6
ods.2 a 5 tohto VZN.

§9
Ambulantný predaj
1. Ambulantným predajom je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na
prenosných predajných zariadeniach, predaj z pojazdnej predajne a sezónny predaj na
verejnom priestranstve pred prevádzkarňou.
2. Dni a čas predaja určí mestská časť v povolení na zriadenie ambulantného predaja.
3. Ambulantný predaj pri cestách a diaľniciach mimo obce sa zakazuje.

§10
Dozor nad dodržiavaním VZN a sankcie za jeho porušenie
1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú zamestnanci Mestskej časti Košice Dargovských hrdinov a mestská polícia.
2. Starosta mestskej časti môže uložiť pokutu:
a/ do 16 596,00 € fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez
povolenia, alebo správcovi trhoviska, ak prevádzkuje trhové miesto bez schváleného trhového
poriadku, ak nedodržiava trhový poriadok a ostatné podmienky pri predaji výrobkov a
poskytovaní služieb

-5b/ do 16 596,00 € fyzickej osobe alebo právnické osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje
služby na trhovom mieste bez povolenia mestskej časti, predáva výrobky, ktorých predaj je
zakázaný, alebo predáva výrobky mimo určených miest.
c/ pokutu možno uložiť do jedného roka od zistenia porušenia povinností, najneskôr do troch
rokov odo dňa, kedy k porušeniu došlo.
3. Pokuta je príjmom rozpočtu mestskej časti.

Čl.II
§1
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Týmto VZN nie sú dotknuté oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov podľa
osobitných predpisov.
2. Trhové poriadky pre všetky druhy trhovísk, vrátane príležitostných trhov, sú povinní ich
správcovia predložiť na schválenie MiZ Mestskej časti Košice Dargovských hrdinov.
3. Trhové poriadky, ktoré nie sú v súlade s týmto VZN a zákonom, je správca trhoviska
povinný predložiť na schválenie MiZ najneskôr do 15 dní odo dňa účinnosti tohto VZN. V
prípade organizovania príležitostných trhov je správca trhoviska - prenajímateľ priestranstva
resp. nebytového priestoru - povinný predložiť na rokovanie MiZ, predchádzajúce termínu
uskutočnenia príležitostného trhu.

§2
Zrušovacie ustanovenia
Týmto VZN sa ruší VZN č.5/1994 o trhovom poriadku a podmienkach predaja požívatín v
Mestskej časti Košice DH v zmysle zmien a doplnkov.

§3
Účinnosť nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 15. 10. 1998.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené dňa 30. 9. 1998.
VZN č. 1/2007 nadobúda účinnosť dňa 03.04.2007.
VZN č. 1/2008 nadobúda účinnosť dňa 18.09.2008.
VZN č. 2/2008 nadobúda účinnosť dňa 01.01.2009.
1/ §17 zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
2/ §6 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, §5 zákona č.178/1998 Z.z.
3/ §2 ods.2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov , zákon č.455/1991 Zb. O živnostenskom podnikaní v znení neskorších
predpisov
4/ Zákon č.105/1990 Zb. O súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov
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