VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Mestskej časti Košice-Šebastovce
č. 1/2015
O TRHOVOM PORIADKU A O PODMIENKACH PREDAJA VÝROBKOV
A POSKYTOVANIA SLUŽIEB NA ÚZEMÍ MESTSKEJ ČASTI
K O Š I C E-Šebastovce
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Šebastovce podľa § 3 ods. 3 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 (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov, § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 14
zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhových miestach v mestskej časti Košice-Šebastovce.
Článok I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach na území mestskej časti Košice-Šebastovce, 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 MČ Košice-Šebastovce (ďalej len „mestská časť“) rozumie:
- trhovým miestom – trhovisko, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na
príležitostný trh alebo na ambulantný predaj,
- trhoviskom – nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený
predaj výrobkov a poskytovanie služieb,
- príležitostným trhom – predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne
určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne trhy a predaj vlastných použitých textilných,
odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve občanmi medzi
sebou,
- 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 /§ 54 a 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku – stavebný zákon – v znení neskorších predpisov/.
Za trhové miesto sa nepovažuje verejné priestranstvo, dočasné alebo prenajaté na predaj tovaru
alebo poskytovanie služieb, ktoré organizačne, priestorovo a technologicky patrí k prevádzkarni.
2. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným,
technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov /napr. zákon
č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 152/1995
Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, výnos Min. pôdohospodárstva SR a Min.
zdravotníctva SR z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a
tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu SR, zákon NR SR č. 126/2006 Z. z. o verejnom
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní 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/.

Článok II
PREDAJ A POSKYTOVANIE SLUŽIEB NA TRHOVÝCH MIESTACH
§3
Povoľovacie konanie
Povolenie na zriadenie trhového miesta, umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovisku
a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydáva mestská časť.
§4
Trhové miesta
1. Na území mestskej časti na predaj výrobkov a poskytovanie služieb je zriadené trhové miesto na
Podbeľovej ulici pri budove MÚ.
2. Na území mestskej časti sa môžu konať príležitostné trhy – príležitostný predaj pri konaní odpustu
pri rímskokatolíckom kostole na Repíkovej ul. pred cintorínom na Rozmarínovej ulici, pred
budovou bývalej TJ na Šebastovskej ulici.
§5
Správa trhových miest a povinnosti správcu
1. Správu trhových miest na území mestskej časti vykonáva priamo mestská časť KošiceŠebastovce.
2. Za správcu priestranstva alebo nebytového priestoru, ktorý nie je prevádzkarňou, ale fyzická alebo
právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho prenajme na ambulantný predaj, sa považuje ich
prenajímateľ.
3. Správca trhového miesta je povinný v súlade s ust. § 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 č. 178/1998 Z. z.) vypracovávať trhový poriadok pre trhovisko a príležitostný trh a po
jeho schválení miestnym zastupiteľstvom zverejniť ho na viditeľnom mieste na trhovisku.
4. Správca trhového miesta je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných
podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.
5. Správca trhového miesta je povinný kontrolovať predávajúcich v rozsahu § 5 ods. 4 až 6 zákona
č. 178/1998 Z. z.
6. Správca trhového miesta je povinný spolupracovať s orgánmi dozoru pri výkone ich kontrolnej
činnosti podľa platných predpisov a tohto trhového poriadku.
§6
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach
1. Na trhových miestach môžu na základe povolenia mestskej časti predávať výrobky a poskytovať
služby:
- fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov /§ 2
ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov,
- fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny /zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní
občanov v znení neskorších predpisov,
- fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
2. Predávať výrobky podľa ods. 1 písm. b/ a c/ tohto ustanovenia môžu za rovnakých podmienok aj
občania iných členských štátov EÚ.
§7
Podmienky predaja na trhových miestach a povinnosti predávajúcich
1. Na trhových miestach je dovolené predávať tovar a výrobky na predaj, ktoré majú vytvorené
podmienky v súlade s platnými hygienickými predpismi:
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- rastlinné výrobky (ovocie a zelenina, kvety, priesady, osivá, ozdobné kry, ovocné stromčeky,
vianočné stromčeky, chvojky, šišky, čačina a výrobky z nich, balená kvasená kapusta, sušené
ovocie, ale iba balené výrobcami na to oprávnenými, orechy, mak),
- čerstvé huby (iba osoby s osvedčením o znalosti húb) a ostatné lesné plody, včelí med, včelie
produkty a slepačie vajcia – za podmienok stanovených osobitnými predpismi,
- spotrebné výrobky – knihy, denná a periodická tlač, drobné umelecké predmety a drobné
remeselné výrobky – sezónne ozdobné a úžitkové predmety k veľkonočným a vianočným
sviatkom, Pamiatke zosnulých alebo iným príležitostiam, sklo, porcelán, keramika.
Na príležitostných trhoch sa môžu predávať:
- textilné výrobky, odevné výrobky a obuv,
- domáce potreby,
- elektrotechnické výrobky a výrobky spotrebnej elektroniky,
- drobný tovar,
- papierenské výrobky
- kozmetika a drogériový tovar,
- športové potreby a hračky,
- knihy a časopisy,
- drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
- sezónne ozdobné a úžitkové predmety,
- konzumné ryby v predvianočnom čase, môžu byť ponúkané len vo zvlášť vyhradenom priestore
za podmienok stanovených orgánmi veterinárnej správy,
- vianočné stromčeky,
- alkoholické nápoje sa môžu pohostinským spôsobom predávať len príležitostne na základe
osobitného súhlasu mestskej časti.
Na trhových miestach sa môžu poskytovať tieto služby:
- brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
- oprava dáždnikov, oprava a čistenie obuvi,
- kľúčové služby,
- čistenie peria.
Predávajúci sú povinní dodržiavať zásady zákona č. 272/1994 Z .z. o ochrane zdravia a všetkých
súvisiacich predpisov, udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po
skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané.
Poľnohospodárske výrobky, ktoré sú schválené Štátnou skúšobnou SPPI č. 229.
Suroviny a potraviny musia byť zdravotne bezchybné. Za to zodpovedá predávajúci.
Suroviny a poľnohospodárske výrobky schválené Štátnou skúšobňou SPPI č. 229 nesmú byť
umiestnené priamo na zemi, okrem zemiakov, hlávkovej kapusty, melónov a koreňovej zeleniny.
Počas predaja musia byť potraviny chránené pred znečistením a vonkajšími vplyvmi. Zelenina,
zemiaky, lesné plody musia byť očistené, zbavené hliny a zvädnutých častí. Ovocie musí byť
akostne triedené a počas predaja uložené v debnách alebo v košíkoch, prípadne vyložené na
stole.
Predávajúci je povinný používať ciachované váhy, miery a závažia a mať dostatok obalového
materiálu, zodpovedajúceho hygienickým predpisom. Vykonávať pri predaji váženého tovaru
váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia.
Včelí med je dovolené predávať len na základe veterinárneho osvedčenia a miesta pôvodu. Musí
byt zmyslovo bezchybný, hygienicky získaný a plnený do zdravotne bezchybných materiálov.
Huby je možné predávať na základe „Osvedčenia o znalosti húb“ vydaného príslušnou komisiou.
Oprávnenie na predaj sa týka len tých druhov, ktoré sú v osvedčení uvedené. Povolenie na predaj
húb musí byt kupujúcim viditeľne predložené a huby musia byť rozkrojené jedným pozdĺžnym
rezom na požiadanie zákazníka.
Šišky a čačinu v neupravenom stave je dovolené predávať na základe potvrdenia o ich
nadobudnutí.
Dovolené je predávať vlastné po domácky spracované drobné kuchynské potreby z dreva,
košikárske výrobky a ostatné po domácky vyrobené výrobky, napr. z prútia.
Predávajúca právnická osoba je povinná označiť predajné miesto obchodným názvom a menom,
priezviskom a bydliskom osoby zodpovednej za činnosť firmy. Predávajúca fyzická osoba –
menom, priezviskom a bydliskom.
Tovar označiť viditeľne cenovkami, predávajúci nesmie o tovare uvádzať nepravdivé údaje (v
zmysle § 15 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a §12 zákona č.
634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).

15. Podnikateľ je povinný na účely evidencie tržieb používať elektronickú registračnú pokladňu s
tlačiarňou.
16. Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru podľa § 5 ods. 4 písm. a/ a b/ zákona 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 z vlastnej
drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín fyzickými osobami.
17. 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.
§7
Zákaz predaja
1. Na trhových miestach je zakázané predávať
- zbrane, strelivo,
- výbušniny a pyrotechnické výrobky,
- tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
- tabak a tabakové výrobky,
- lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, domácky vyrobené víno, kompóty,
sirupy, konzervy, cukríky, pečivo, nealkoholické nápoje, surové mäso, porciovanú hydinu,
zverinu, mlieko, mliečne výrobky, výrobky z vajec a húb,
- jedy, omamné a psychotropné látky,
- lieky,
- automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
- chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy,
- živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb, zákaz sa nevzťahuje na propagačné
predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov,
- chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,
- mlieko a mliečne výrobky,
- kačacie a husacie vajcia,
- výrobky z vajec,
- mäso jatočného hovädzieho dobytka, ošípaných, teliat, oviec, kôz a kozliat vrátane vnútorností a
výrobkov z nich, mäso a výrobky z domácich zakáľačiek, mäso drobných zvierat a zveriny,
masť,
- lahôdkarské výrobky,
- cukrárenské výrobky,
- tovar mimo územia trhoviska a na priľahlých komunikáciách z prívesu a nákladných áut s
výnimkou zemiakov na zimné uskladnenie. Takýto predaj je viazaný na povolenie obce – MČ.
2. Na trhových miestach je zakázané :
- manipulovať s predajnými miestami bez súhlasu správcu,
- manipulovať s predajnými miestami bez súhlasu správcu trhového miesta (mestskej časti),
- predávať tovar mimo predajného zariadenia (trhového miesta),
- prevádzkovať hazardné hry a zúčastňovať sa na týchto hrách.
§8
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny na trhovisku a pri príležitostnom predaji
Osoby predávajúce výrobky alebo poskytujúce služby sú povinné:
- dodržiavať predpísané hygienické a technické zásady stanovené osobitnými predpismi /zákon
NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, Zákon č. 634/1992 Z. z. o
ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, výnos MP SR a MZ SR o vydaní
Potravinového kódexu v znení neskorších predpisov/,
- udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote,
- po ukončení činnosti zanechať predajné miesto čisté a upratané,
- odpad súvisiaci s predajom (z dôvodu, že predávajúci neplatí poplatok za likvidáciu
komunálneho odpadu) zobrať so sebou.

§9
Nájomné za predajné zariadenie a prenajatú plochu
1. Predávajúci je povinný zaplatiť:
- za užívanie verejného priestranstva na trhovisku za 1 m² – 2,- €,
- za užívanie trhového stola za (celý stôl) – 5,- € (pri odpustových príležitostiach),
- za užívanie verejného priestranstva pri príležitostnom predaji a pri predaji z auta za 1 m² – 1,€.
3. O zaplatení poplatku správca trhoviska vystaví doklad o zaplatení označený dátumom.
4. Doklad o zaplatení je platca povinný ponechať si u seba pre prípad kontroly.
§ 10
Orgány dozoru a sankcie
1. Predaj na trhovisku a jeho priebeh podľa tohto trhového poriadku riadi Miestny úrad MČ KošiceŠebastovce, Podbeľová č. 1, 040 17 Košice-Šebastovce.
2. Predaj na trhovisku kontrolujú podľa svojho oprávnenia:
- pracovníci mestskej časti Košice-Šebastovce,
- pracovníci okresnej štátnej správy,
- orgány PZ SR,
- príslušníci Mestskej polície,
- Slovenská obchodná inšpekcia,
- Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia,
- pracovníci hygienickej služby a štátneho veterinárneho dozoru,
- poslanci MČ Košice-Šebastovce.
3. Pri kontrole sa musí predávajúci preukázať:
- preukazom totožnosti,
- živnostenským listom alebo rovnocenným dokladom oprávňujúcim na predaj tovaru,
- potvrdením o zaplatení trhového poplatku,
- dokladom o nadobudnutí tovaru,
- pri predaji húb osvedčením o poznaní húb,
- pri predaji čačiny, šišiek, vianočných stromčekov potvrdením o odbere z príslušného lesného
závodu.
4. V prípade porušenia ustanovení trhového poriadku sú orgány dozoru (SOI, okresné úrady, obce)
oprávnené ukladať pokuty a robiť účinné opatrenia na odstránenie protiprávneho stavu.
5. Za nedodržanie tohto všeobecne záväzného nariadenia je možné uložiť pokutu podľa osobitných
predpisov /§ 12 ods. 2 až 8 zákona č. 178/1998 Z. z., zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov, § 13 ods. 9 písm. a/ zákona č. 369/1990/.
Článok III
ZRUŠOVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 11
Zrušovacie ustanovenie
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nového nariadenia stráca účinnosť toto VZN MČ KošiceŠebastovce.
§ 12
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva KošiceŠebastovce číslo 32 zo dňa 28. 10. 2015.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej
tabuli Miestneho úradu MČ Košice-Šebastovce.
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