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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. 

i), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ust.    

§ 14 ods. 3 písm. a) zák. č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a                  

v súlade s § 5 ods. 1 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 sa uznieslo na 

tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“): 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Staré Mesto  č. 2/2019,  

ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostné trhy  

na Dominikánskom námestí v Košiciach 

 

§ 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

1.  Príležitostným trhom sa rozumie predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve 

dočasne určenom na takýto predaj, najmä hody, jarmoky, sezónne a výročné trhy, predaj 

vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov, 

starožitností, kníh, obrazov občanmi medzi sebou a prezentácia umeleckých remesiel 

spojená  s predajom. 

 

2. Tento trhový poriadok určuje podmienky pre príležitostné trhy: 

a) druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb, 

b) práva a povinnosti správcu, 

c) práva a povinnosti predávajúcich, 

d) práva a povinnosti kupujúcich, orgánov dozoru a ostatných návštevníkov. 

 

§ 2 

Druhy predávaných výrobkov, poskytovaných služieb 

a zákaz predaja niektorých výrobkov 

 

1. Na príležitostných trhoch sa môžu predávať: 

a) potraviny v súlade so zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách, 

b) spotrebné výrobky, najmä textilné a odevné, domáce potreby, elektronické výrobky, 

drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogistický tovar, športové potreby, 

hračky, 

c) drobné umelecké a remeselnícke výrobky, 

d) zberateľské predmety, 

e) starožitnosti, 

f) knihy a časopisy, 

g) kožené výrobky, sedlárske a remenárske výrobky, kožušiny a výrobky z nich, 

h) výrobky z dreva, ručne vyšívané výrobky, tkané výrobky, 

i) keramika vlastnej výroby, 

j) syrové výrobky a med, 

k) pivo, víno, medovina spotrebiteľsky balené alebo určené na priamu konzumáciu                 

na mieste, 

l) mäso a mäsové výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej 

kontroly potravín, 

m) ovocie, zelenina a lesné plody, 

n) kvetiny a sadenice, 
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o) živé zvieratá pri propagačných a predajných podujatiach a zvodoch zvierat       

organizovaných zväzmi a združeniami chovateľov /zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej       

starostlivosti v znení neskorších predpisov/, 

p) živé ryby. 

 

2.  Na príležitostnom trhu je povolené poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia a 

stravovania, t. j. pripravovať jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu. 

 

3.  Na príležitostných trhoch je zakázané predávať: 

a)  zbrane a strelivo, výbušniny a pyrotechnické výrobky, 

b)  tlač a iné veci ohrozujúce mravnosť, 

c)  tabak a tabakové výrobky, 

d)  jedy a psychotropné látky, 

e)  lieky, 

f)  chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy, 

g)  chránené rastliny. 

 

4.  O obmedzeniach podávania niektorých druhov potravín môže rozhodnúť orgán na ochranu 

zdravia podľa aktuálnej epidemiologickej situácie. 

 

§ 3 

Osoby oprávnené predávať a poskytovať služby na príležitostných trhoch 

 

Na príležitostných trhoch na trhovisku na Dominikánskom námestí v Košiciach môžu 

predávať: 

 

1. fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie na základe zápisu v obchodnom 

registri alebo podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia, 

2.  fyzické osoby, predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo    

chovateľskej činnosti, alebo lesné plody, 

3.  fyzické osoby - občania predávajúci vlastné a vlastné použité výrobky medzi sebou. 

 

§ 4 

Práva a povinnosti správcu príležitostného trhu 

 

1. Povolenie na zriadenie príležitostného trhu na predaj výrobkov a poskytovanie služieb 

vydáva starosta mestskej časti. 

 

2.  Správca trhoviska je povinný: 

 a) vytvoriť podmienky na dodržiavanie trhového poriadku, 

 b) umiestniť na viditeľnom mieste trhový poriadok a ďalšie dôležité informácie pre 

kupujúcich a predávajúcich, 

 c) usmerňovať prevádzku trhoviska v súlade s platným trhovým poriadkom, 

 d) kontrolovať u predávajúceho: 

      aa)  udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja a po skončení trhu, 

bb) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti a povolenie na predaj výrobkov a 

poskytovanie služieb na trhových miestach, 

cc)  doklad o nadobudnutí tovaru, 

dd)  používanie elektronickej registračnej pokladnice. 

e)  určiť zaujatie priestranstva trhu /mimo trhových zariadení/ pre predajcov z pojazdných 
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predajní  a pre predvádzanie remesiel. 

 

§ 5 

Povinnosti predávajúcich 

 

1. Predávajúci je povinný: 

a)  dodržiavať trhový poriadok, 

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

zanechať predajné miesto čisté a upratané, 

c)  zreteľne označiť predávané výrobky cenou, 

d)  nerealizovať predaj na zemi, 

e)  predložiť správcovi trhoviska alebo inému orgánu dozoru doklad o zaplatení nájomného 

za predajné zariadenie a povolenie na predaj výrobkov, alebo poskytovaných služieb, ak 

to druh predávaného výrobku alebo poskytovanej služby vyžaduje, 

f) pri organizovaní prevádzky príležitostného trhu a pri predaji z pojazdných predajní, sú 

predávajúci povinní riadiť sa pokynmi správcu trhoviska a ustanoveniami trhového 

poriadku. 

 

§ 6 

Kupujúci a ostatní návštevníci trhu 

 

1.  Kupujúci a ostatní návštevníci trhu sú povinní: 

 a)  dodržiavať trhový poriadok, 

 b)  dodržiavať pokyny správcu príležitostného trhu, 

 c)  dodržiavať zásady občianskeho spolužitia a správať sa tak, aby svojim konaním 

neobmedzovali práva a povinnosti ostatných osôb. 

 

2. Za straty finančných hotovostí, alebo iných vecí účastníkov trhu, správca príležitostných 

trhov nezodpovedá. 

 

§ 7 

Nájomné za predajné miesto pri príležitostných trhoch 

 

 1. V prípadoch, keď mestská časť je spoluorganizátorom príležitostného trhu spolu s inou 

fyzickou alebo právnickou osobou, oprávnenou na podnikanie, výška nájomného                      

za prenájom predaných zariadení bude stanovená dohodou spoluorganizátorov                          

po predchádzajúcom odsúhlasení výšky dohodnutého nájomného vo finančnej komisii 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto. 

 

2. Keď je organizátorom príležitostného trhu mestská časť Košice-Staré Mesto, nájomné            

za predajné zariadenia a predajné miesta určí štatutár mestskej časti. Správca 

príležitostného trhu je povinný platné ceny oznámiť v čase konania trhu na vývesných 

tabuliach trhovísk. 

 

§ 8 

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas 

 

1.  Trhové dni pre príležitostné trhy na Dominikánskom námestí v Košiciach sa  určujú v 

dňoch  pondelok - nedeľa.  
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2.  Predajný a prevádzkový čas sa určuje:  

     a) v letnom období /apríl - október/ denne od 06.00 hod. do 19.00 hod.  

     b) v zimnom období /november - marec/ denne od 07.00 hod. do 18.00 hod.  

 

§ 9 

Orgány dozoru 

 

1.  Dozor nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovaním služieb                          

na príležitostných trhoch vykonávajú:  

a) mestská časť, za ktorú môžu kontrolu vykonávať poslanci mestskej časti a poverení 

zamestnanci,  

b) mestská polícia, 

c) ďalšie orgány ustanovené osobitnými predpismi.  

 

2.  Za nedodržanie tohto VZN je možné uložiť pokutu podľa osobitných predpisov.  

 

§ 10 

Spoločné záverečné a zrušovacie ustanovenia 

 

1.  Týmto VZN nie sú dotknuté oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov podľa      

osobitných predpisov.  

2.  Toto VZN č. 2/2019, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostné trhy na trhovisku 

na Dominikánskom námestí v Košiciach bolo schválené uznesením Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 32 zo dňa 07.03.2019 a nadobúda 

účinnosť 15-tym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli Miestneho úradu mestskej časti 

Košice-Staré Mesto. 

3. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 1/2007 

prijaté uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 40 zo dňa 

24.04.2007 v znení neskorších zmien a doplnkov.        

 

 

                                    

                        

Ing. Igor Petrovčik 

starosta mestskej časti 

Košice-Staré Mesto  

 

Vyvesené: 14.03.2019 

 


