Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 613/2021 na svojom XXIII. rokovaní –
pokračovaní dňa 4. mája 2021 v súlade so zákonom č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 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. 218/2021
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných trhoch
a ambulantného predaja na území mesta Košice (trhový poriadok mesta Košice)
§1
Predmet a pôsobnosť
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice (ďalej len „nariadenie“) upravuje
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 (ďalej len „zákon“) všeobecné podmienky predaja
výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných trhoch organizovaných mestom
a ambulantným predajom na území mesta.
(2) Tento trhový poriadok je záväzný pre všetky fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sa
zúčastňujú na predaji výrobkov alebo poskytovaní služieb na príležitostných trhoch alebo
formou ambulantného predaja podľa tohto nariadenia.
§2
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na príležitostných trhoch
a ambulantným predajom
(1) Na príležitostných trhoch je povolený predaj výrobkov a poskytovanie služieb
nasledovných druhov:
a) knihy,
b) drobné remeselné výrobky a umelecké predmety vlastnej výroby vrátane suvenírov,
c) vlastné kožené sedlárske a remenárske výrobky, kožušiny a výrobky z nich,
d) vlastné ručne vyrobené dekoračné, ozdobné predmety, výšivky a hračky z textilu,
keramiky, dreva a iných prírodných materiálov,
e) výrobky z včelích produktov vlastnej výroby (napr. med a výrobky z medu, sviečky a pod.
f) poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia, najmä jedlá a nápoje určené na priamu
konzumáciu na mieste1).

________________________
1)

§ 23 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v neskoršom znení.

-2(2) Na území mesta je povolené predávať ambulantnou formou nasledujúce výrobky:
a) potravinové výrobky - pukance, cukrová vata, pečené gaštany, káva, balená a nebalená
zmrzlina,
b) nepotravinové výrobky
1. umelecko-remeselné výrobky vlastnej výroby,
2. drobné suveníry a menšie predmety, napr. balóny, pohľadnice s aktuálnou tematikou
a pod.
Druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov
a ambulantného predaja
§3
Druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov
Príležitostné trhy sa konajú najmä v pešej zóne mestskej pamiatkovej rezervácie, v jarných
mesiacoch (dni mesta Košice), v období vianočných sviatkov (Košické Vianoce) a pri
príležitosti iných významných udalostí organizovaných mestom. Začiatok a koniec trhových
dní a bližšie vymedzenie plochy, na ktorej sa koná príležitostný trh určí mesto verejným
oznamom.
§4
Predajný a prevádzkový čas príležitostných trhov
(1) Predajný čas príležitostných trhov začína o 9.00 hod. a končí o 21.00 hod. V prípade
mimoriadnych nepredvídateľných okolností (napr. poveternostné vplyvy, núdzový stav
a pod.) môže správca po dohode s mestom určiť predajný čas odlišne. Zmenu oznámi mesto
verejným oznamom a správca na viditeľnom mieste na trhu.
(2) Zásobovanie a dovoz tovaru na trh je povolené do 9.00 hod. a po 21.00 hod., len po
dobu nevyhnutnú na prepravu a vyloženie tovaru. Parkovanie zásobovacích vozidiel v
priestoroch trhu nie je dovolené.
§5
Druh, obdobie a rozsah ambulantného predaja
(1) Ambulantný predaj možno vykonávať v obdobiach celého roka formou
a) predaja na určenom stabilnom mieste,
b) rozvozu v malých predajných zariadeniach (bicyklom, trojkolkou a pod.) v určenej lokalite
na určenej trase.
(2) Predajný čas ambulantného predaja sa určuje v povolení v rozmedzí od 9.00 hod. do
21.00 hod.

-3–
Všeobecné podmienky predaja
§6
Podmienky povolenia predaja a poskytovania služieb
(1) Predávajúci je oprávnený predávať výrobky a poskytovať služby len na základe
povolenia na predaj a po predložení všetkých dokladov, ktoré pre predaj príslušného druhu
výrobkov určuje zákon.
(2) Správu príležitostného trhu vykonáva mesto Košice. Povolenie na predaj výrobkov
a poskytovanie služieb vydáva mesto v sídle mesta na Tr. SNP č. 48/A, 040 11 Košice.
Názov a adresa správcu sú zverejňované aj na trhu.
(3) Mesto vydáva povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia ak bude
predajca vykonávať predaj alebo poskytovať službu vo vlastnom predajnom zariadení.
Predajca uzatvára s mestom nájomnú zmluvu na plochu pod predajným zariadením a ak bude
predávať alebo poskytovať službu v stánku mesta uzatvára s mestom aj nájomnú zmluvu na
predajný stánok.
(4) V povolení je okrem predpísaných náležitostí vymedzené aj konkrétne miesto predaja
alebo poskytovanej služby na príslušnom trhu, rozmer predajnej plochy, dni v ktorých je
predajca oprávnený svoju činnosť vykonávať, označenie predajného zariadenia a ďalšie
podmienky, ktoré sa viažu na predaj, službu alebo predajné zariadenie.
(5) Ambulantný predaj je na území mesta povolený len na miestach určených v povolení;
u ambulantného predaja formou rozvozu (bicykel, trojkolka a pod.) sa určí aj lokalita a trasa.
Ambulantný predaj rozvozom nie je dovolený na území mestskej pamiatkovej rezervácie
a v jej ochrannom pásme.
§7
Výber predajcov a nájomcov
(1) Pri posudzovaní predložených žiadostí o vydanie povolenia na predaj výrobkov alebo
poskytovanie služieb mesto posudzuje okrem spĺňania zákonných podmienok a požiadaviek
určených týmto nariadením, aj vhodnosť ponúkaného tovaru a služieb a kapacitné možnosti
trhu. U príležitostného trhu sa prihliada na primeranosť zastúpenia určitého tovaru a služieb
v záujme druhovej variabilnosti, a najmä na jeho vhodnosť vzhľadom na tematické
zameranie konkrétneho trhu.
(2) Mesto vykonáva výber predajcov a poskytovateľov služieb a určuje podmienky
v súlade s určenými kritériami. Druh predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb,
určených mestom v povolení je pre predajcov a poskytovateľov služieb záväzný. Na predaj
výrobkov alebo poskytovanie služieb na trhu a ambulantnou formou nie je právny nárok.
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§8
Požiadavky na predajné zariadenia
(1) Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostných trhoch je povolený
v prenosných uzamykateľných stánkoch, v prenosných prestrešených pultoch a u
ambulantného predaja v prenosných prestrešených pultoch a predajných vozíkoch,
označených podľa osobitných predpisov2). Predajné zariadenia si zabezpečujú predávajúci na
vlastné náklady.
(2) Predajné zariadenia musia mať štandardný vzhľad v súlade s charakterom územia
a lokality, v ktorej sa budú predávať výrobky alebo poskytovať služby (mestská pamiatková
rezervácia, rekreačná zóna a pod.). Vhodnosť predajných zariadení posudzuje a schvaľuje
mesto.
(3) Predajné zariadenie musí byť umiestnené na predajnej ploche bez ukotvenia a zásahu do
dlažby. Zdroj energie (elektrina, plyn) musí byť inštalovaný v predajnom zariadení (stánok,
pult, predajný vozík a pod.).
(4) V mestskej pamiatkovej rezervácii musia byť predajné zariadenia vyhotovené z
prírodných materiálov v škále zemitých odtieňov (drevo, ľanový textil a pod.) bez reklamy,
primerane predajným stánkom prenajímaným mestom. Individuálne prestrešenie predajných
pultov PVC fóliou v rôznorodej farebnosti nie je prípustné.
§9
Povinnosti pri predaji a poskytovaní služieb
(1) Predajcovia a poskytovatelia služieb sú, popri povinnostiach určených zákonom,
povinní
a) užívať na predaj len určenú predajnú plochu a schválené predajné zariadenie,
b) počas predaja alebo poskytovania služby dbať na dodržiavaní čistoty predajného miesta
alebo prevádzky a ich okolia, neumiestňovať tovar, obaly a pod. mimo vyhradeného
predajného miesta (napr. v prechodoch medzi predajnými zariadeniami, na komunikáciách
a pod.),
c) po ukončení predaja alebo poskytovaní služby zanechať predajné miesto čisté a upratané,
d) odpad súvisiaci s predajom alebo prevádzkou zhromažďovať určeným spôsobom a ukladať
na vyhradených miestach, obalový materiál (kartóny, drevené debničky a pod.) rozobrať a
uložiť tak, aby zaberali čo najmenej priestoru,
f) neparkovať motorovými vozidlami na trhu, ak na to nie je vydané osobitné povolenie.
(2) Predajca a poskytovateľ služby zodpovedá za dodržiavanie všetkých povinností, ktoré
mu v súvislosti s predajom alebo poskytovanou službou ukladajú zákony, iné všeobecne
záväzné právne predpisy, toto nariadenie, povolenie na predaj alebo poskytovanie služby
a nájomná zmluva a zodpovedá za škody spôsobené ich nedodržaním.
____________________________

2)

§ 30ods. 1 až 5 zákona č. 455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, § 14 zákona
č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
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príležitostných trhoch
§ 10
Spôsob určovania minimálneho nájomného za prenajatú plochu pod predajným
zariadením na príležitostných trhoch
(1) Základná denná výška nájomného za celú prenajatú plochu pod predajným zariadením
je
a) u stánku vo výmere maximálne 3 x 3,5 m šírka x hĺbka
1. s predajom výrobkov podľa § 2 ods. 1 písm. a) až e)
2. s predajom vína, piva a medoviny
3. s predajom bezmäsitých špecialít
4. pri kombinovanom predaji s 2. a 3. bodom
b) u predaja grilovaných mäsových špecialít, aj v kombinácii
s písm. a) druhým bodom

10 €
50 €
25 €
50 €
8 €/za m2.

(2) Ak o nájom predajnej plochy s rovnakým druhom výrobkov alebo poskytovaných
služieb žiada viac záujemcov, ktorí spĺňajú podmienky, môžu sa záujemcovia dohodnúť na
výbere nájomcu buď losovaním alebo podľa najvyššej cenovej ponuky. Ak sa záujemcovia
nedohodnú, predajná plocha sa prenájme tomu záujemcovi, ktorý predloží najvyššiu ponuku,
pričom výška nájomného určeného v ods. 1 je základom.
(3) Pri nájme plochy pod predajným zariadením v trvaní viac ako
desať dní
v kalendárnom mesiaci sa určovanie výšky nájomného riadi osobitným predpisom3).
§ 11
Nájomné za prenájom predajného zariadenia mesta
(1) Denná výška nájomného za predajný stánok mesta je
a) pri predaji výrobkov podľa § 2 ods. 1 písm. a) až e)
a) na poskytovanie služieb podľa § 2 ods. 1 písm. f)

15 €,
30 €.

(2) K výške nájomného určeného podľa odseku 1 sa pripočíta daň z pridanej hodnoty.
§ 12
Úhrada za predajné zariadenie na remeselných trhoch
Za poskytnutie predajného zariadenia (remeselný prístrešok) pri príležitosti konania Trhu
remesiel, ktoré je používané predajcom na predaj ľudových výrobkov a prezentáciu
ľudových remesiel, predajca uhrádza jednorazovo 30 €.
___________________________
3)
Zákon č. 138/l991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
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Platba za ambulantný predaj
Za ambulantný predaj výrobkov podľa § 2 ods. 2 sa vyberá miestna daň určená podľa
osobitného predpisu.4)

14
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 45/l993 Trhový poriadok
trhových miest na území mesta Košice (trhový poriadok trhových miest) prijatý uznesením
Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 288/2000 v znení
uznesenia Mestského
zastupiteľstva v Košiciach č. 461/2000, uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach
56/2011, uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach 121/2011 a uznesenia Mestského
zastupiteľstva v Košiciach 667/2017.
§ 15
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť l. júla 2021.

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice

__________________________
4)

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov.

Zverejnené: 26. 5. 2021

