
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. ............ na svojom ... zasadnutí dňa 

......................... v súlade so zákonom č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovaní služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona 

SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov ustanovuje:  

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice  
 

č.  

 

o podmienkach predaja na trhovisku pred Verejným cintorínom mesta Košice  

 

 

PRVÁ ČASŤ 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

§ 1 

Predmet a pôsobnosť 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice (ďalej len „nariadenie“) upravuje 

v súlade so zákonom 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 (ďalej len „zákon“) podmienky 

predaja na trhovisku pred Verejným cintorínom mesta Košice.  

 

§ 2 

Určenie trhoviska 

 

Trhovisko pred Verejným cintorínom sa nachádza na Rastislavovej ulici v Košiciach, 

na verejnom parkovisku pred cintorínom, na ploche vyznačenej prerušovanou čiarou (ďalej 

len „trhovisko“). 

 

§ 3 

Označenie trhoviska a trhová tabuľa 

 

Označenie trhoviska je uvedené na trhovej tabuli, ktorá sa nachádza na všeobecne 

prístupnom viditeľnom mieste na trhovisku. Na trhovej tabuli je uvedený druh tovaru 

predávaného na trhovisku, názov a sídlo správcu trhoviska (kontaktné údaje) prevádzkový čas 

trhoviska, trhový poriadok a ďalšie dôležité oznamy týkajúce sa prevádzky trhoviska. 

 

§ 4 

Druh predávaného tovaru 

 

Trhovisko podľa tohto nariadenia je vyhradené na predaj tovaru pochádzajúceho 

z vlastných zdrojov – kytice, kvety, vence a menšie predmety alebo výrobky určené na 

dekoráciu hrobov a uctenie pamiatky zosnulých (sviečky, kahance, vázy a pod.).  
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§ 5 

 Predajné zariadenia a predajné miesta 

  

(1) Predávajúcemu sa na trhovisku prideľuje do užívania predajné zariadenie, ktorým je 

prestrešený predajný pult, ktorý zabezpečuje správca a obslužná plocha, ktorú tvorí priestor 

pre nakupujúcich pred pultom a pre predávajúceho za pultom (ďalej len „predajné miesto“) .  

 

(2) Používanie vlastných predajných zariadení predajcami nie je dovolené. 

  

§ 6 

Prevádzkový a predajný čas a predajné dni trhoviska 

 

(1) Prevádzkový čas trhoviska je od 1. 1. do 31. 12. príslušného roka (prevádzkový rok). 

 

(2) Predajný čas a predajné dni na trhovisku sú v prevádzkovom čase trhoviska 

a) od 1. 5. do 8. 11. v pondelok až nedeľu od 6:00 hod. do 18:00 hod., 

b) od 9. 11. do 30. 4. v pondelok až nedeľu od 7:00 hod. do 17:00 hod. 

 

(3) V prípade mimoriadnych nepredvídateľných okolností (napr. poveternostné vplyvy, 

núdzový stav a pod.) môže správca určiť predajný a prevádzkový čas trhoviska odlišne. 

Zmenu oznámi správca na trhovej tabuli. 

 

(4) Zásobovanie a dovoz tovaru na trh je povolené do začiatku predajného času 

a po ukončení predajného času určeného v odseku 2, len po dobu nevyhnutnú na dovoz, 

vyloženie a odvoz tovaru. V odôvodnenom prípade môže vykladanie alebo nakladanie tovaru 

po tomto čase, maximálne v trvaní 30 minút, výnimočne povoliť správca trhoviska. 

 

 

DRUHÁ ČASŤ  

PODMIENKY PREDAJA 

 

§ 7 

Povolenie na predaj 

 

(1) Povolenie na predaj tovaru na trhovisku vydáva mesto Košice (ďalej len „mesto“) 

v sídle mesta na Triede SNP č. 48/A, 040 11 Košice. Adresa sídla a kontaktné údaje mesta sú 

zverejnené na trhovej tabuli na trhovisku. 

 

(2) Povolenie na predaj na trhovisku sa vydáva predajcovi najviac na obdobie jedného 

prevádzkového roka. Konkrétne dni predaja počas prevádzkového roka dojednáva predávajúci 

so správcom trhoviska podľa § 9 ods. 2.  

 

(3) Mesto je oprávnené odmietnuť vydanie povolenia, ak by neboli splnené podmienky 

určené zákonom, týmto nariadením alebo ak to nedovoľujú kapacitné možnosti trhoviska (§ 

8).  
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§ 8 

Výber predajcov  

 

(1) Pri posudzovaní predložených žiadostí o vydanie povolenia na predaj tovaru mesto 

posudzuje, okrem zákonných podmienok a požiadaviek určených týmto nariadením, aj 

vhodnosť predávaného druhu tovaru z hľadiska zamerania trhoviska (§ 4) a kapacitné 

možnosti trhoviska. Na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb na trhu nie je právny 

nárok.  

 

(2) V povolení sú okrem predpísaných náležitostí určených zákonom uvedené aj ďalšie 

podmienky predaja, ktoré sú pre predajcu záväzné. 

 

§ 9 

Prideľovanie predajného miesta 

 

(1) Predajné miesto prideľuje správca na základe predloženého povolenia mesta 

a v prípade potreby aj iných dokumentov, ktoré sú potrebné k predaju. 

 

(2) Správca dohodne s predajcom deň, resp. dni, na ktoré mu bude pridelené predajné 

miesto s prihliadnutím na aktuálne možnosti trhoviska (obsadenosť predajných zariadení, 

zvýšený záujem napr. na sviatok Všetkých svätých a pod.). Užívanie predajného miesta je 

možné dohodnúť aj na pol dňa a na polovicu predajného miesta. Predajcovi môže byť 

pridelené najviac jedno trhové miesto. 

 

§ 10 

Úhrada za užívanie predajného miesta 

 

(1) Výška úhrady za užívanie predajného miesta je nasledovná: 

 

a) pre nezdaniteľné osoby (u DPH) 

trhové miesto/1 deň 3,00 € 

trhové miesto/polovica prevádzkového dňa 2,00 € 

polovica trhového miesta/1 deň  1,50 € 

polovica trhového miesta/polovica prevádzkového dňa 1,00 € 

 

b) pre zdaniteľné osoby (u DPH) 

trhové miesto/1 deň 4,00 € 

trhové miesto/polovica prevádzkového dňa 3,00 € 

polovica trhového miesta/1 deň 2,00 € 

polovica trhového miesta/polovica prevádzkového dňa 1,50 € 

 

(2) Správca určí výšku úhrady za užívanie predajného miesta podľa dĺžky času a výmery 

užívania predajného miesta predajcom. Úhradu na základe vydaného účtovného dokladu platí 

predávajúci správcovi priamo na trhovisku. 
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§ 11 

Povinnosti predajcov 

 

(1) Predávajúci je oprávnený predávať tovar na trhovisku len na základe mestom vydaného 

povolenia a po predložení všetkých dokladov, ktoré pre predaj príslušného druhu výrobkov 

určuje zákon. 

 
(2) Predajca je, popri povinnostiach určených zákonom, povinný 

a) užívať na predaj len určené predajné zariadenie a predajnú plochu, 

b) nepoškodzovať predajné zariadenie, 

c) počas predaja dbať na dodržiavaní čistoty predajného miesta a jeho okolia, neumiestňovať 

tovar, obaly a pod. mimo vyhradeného predajného miesta (napr. v prechodoch medzi 

predajnými zariadeniami, na komunikáciách a pod.), 

d) po ukončení predaja zanechať predajné miesto upratané a čisté, 

e) odpad súvisiaci s predajom zhromažďovať určeným spôsobom a ukladať do vyhradených 

odpadových nádob v priestore trhoviska, obalový materiál (kartóny a pod.) rozobrať a uložiť 

tak, aby zaberali čo najmenej priestoru, 

f) vopred zaplatiť úhradu za užívanie predajného miesta. 

 

(3) Predajca je oprávnený užívať pridelené predajné miesto až po zaplatení úhrady 

správcovi (§ 9 a 10). 

 
(4) Predajca zodpovedá za dodržiavanie všetkých povinností, ktoré mu v súvislosti 

s predajom ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy, toto nariadenie a povolenie na 

predaj a zodpovedá za spôsobené škody. 

 

(5) Parkovanie vozidiel predávajúcich alebo zásobovacích vozidiel na verejnom 

parkovisku pred cintorínom alebo v priestoroch trhoviska nie je dovolené. 

 

 

TRETIA ČASŤ 

SPRÁVA TRHOVISKA 

 

§ 12 

Správca trhoviska 

 

(1) Správcom trhoviska je Správa mestskej zelene v Košiciach so sídlom Rastislavova 

č. 79, Košice, IČO: 17078202, DIČ: 2021157556, IČ DPH: SK2021157556. 

 

(2) Pôsobnosti správcu trhoviska zabezpečuje v prevádzkovom a predajnom čase určenom 

v § 6 poverený zamestnanec správcu trhoviska (ďalej len „správca“) priamo na trhovisku. 

 

(3) Popri všeobecných povinnostiach určených zákonom správca zabezpečuje 

a) umiestnenie trhovej tabule na viditeľnom mieste trhoviska a zverejňovanie informácií 

určených zákonom a týmto nariadením na tejto tabuli, 

b) dojednanie užívania predajných zariadení predajcami v určitých dňoch a čase, 

c) výpočet úhrad za užívanie predajných zariadení predajcami, 

d) prijíma platby za užívanie predajných zariadení od predajcov,  

e) vedie evidenciu užívania predajných zariadení predajcami a účtovnú evidenciu úhrad, 

f) dodržiavanie verejného poriadku a povinností podľa tohto nariadenia na trhovisku, 
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g) vybavenie trhoviska nádobou na odpad a jeho odvoz z trhoviska, 

h) zimnú údržbu trhoviska. 

 

(4) Správca je oprávnený vykázať z priestorov trhoviska predávajúceho, ktorý porušuje 

verejný poriadok, povinnosti určené zákonom alebo týmto nariadením. 

 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ  

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 

§ 13 

Prechodné ustanovenia 

 

Predajné miesta a úhrady za užívanie predajného miesta na základe písomnej dohody 

predajcu s doterajším správcom uzatvorenej pred účinnosťou tohto nariadenia, ktoré majú byť 

uskutočnené do jedného týždňa od účinnosti tohto nariadenia, sa pridelia podľa podmienok 

dohodnutých s pôvodným správcom; nárok na pridelenie predajného miesta podľa tohto 

ustanovenia preukazuje predávajúci predložením písomnej dohody s doterajším správcom.  

 

§ 14 

Účinnosť 

 

 Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2021. 

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Polaček  

primátor mesta Košice 


