
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA KOŠICE  

č. 27 

O stánkovom predaji v čase návštevy Sv. Otca  

 
Mestské zastupitežstvo v Košiciach na základe ust. § 10 ods.3 zákona SNR č.401/90 

Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a ust. § 11 ods. 3 písm. g/ zákona 

SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto 

všeobecne záväzné nariadenie o stánkovom predaji v čase návštevy Sv. Otca.  

Čl. 1  

Všeobecné ustanovenie  

Nariadenie upravuje podmienky, spôsob predaja, zabezpečenia občerstvenia 

účastníkov svätorečenia, organizáciu a vyberanie poplatkov za zaujatie verejného 

priestranstva v čase návštevy Sv. Otca v Košiciach. 

Čl. 2  

Doba trvania 

Doba zaujatia verejného priestranstva sa stanovuje od 30.6.1995 od 8.00 hod. do 

3.7.1995 do 10.00 hod.  

Doba započatia ambulantného predaja sa stanovuje od 1.7.1995 od 12.00 hod. do 

2.7.1995 do 24.00 hod.  

Čl. 3 

Základné pojmy 

Stánkovým predajom sa rozumie ambulantný predaj zostánkov dislokovaných na 

miestach určených v čl. 4.  

Občerstvením v predajných stánkoch sa rozumie zabezpečenie nealkoholických 

nápojov a ďalších poživatín okrem poživatín uvedených v prílohe tohoto VZN a 

alkoholických nápojov.  

Organizátormi sa rozumejú:  

- stanovená usporiadatežská služba mesta Košice 

- Mestská polícia Košice 

- PZ SR vrátane Dopravnej polície  

- zdravotníci 

- určení členovia komisii MZ  

Čl. 4  

Umiestnenie stánkov  

Predajné stánky budú umiestnené v týchto lokalitách:  

a/ Zhromaždisko  

b/ Barca 

c/ Prístupové cesty  



a/ Zhromaždisko  

V priestoroch zhromaždiska budú zriadené stánky s predajom tlačív, literatúry 

a upomienkových predmetov schválených umelecko-propagačnou komisiou. 

Stánkový predaj s občerstvením v časti Zhromaždisko je vylúčený.  

b/ Barca  

Predajné stánky sa môžu zriaďovať na týchto uliciach:  

Medená /pri železničnej stanici/, Mosadzná, Brondzová, Zinková, Vozárová, 

Borodáčová, Námestie Mladých požnohospodárov, Zborovjanová, Pri pošte, 

Tešedíková, Čapaš, Radlinského, Matičná, Hraničná, Svetlá, Poničanová, 

Kostrová, Horovová a parkovisko pred tlačiarňou MKV - PRESS.  

c/ Prístupové cesty  
Krásna nad Hornádom - Železničná stanica pri kožaji č.9 /cca 3-5/  

Od Rožňavy - MČ Pereš, Križovatka Požov - Ludvíkov dvor, parkovisko VSŽ 

Od Maďarska - parkovisko pri VSS, elekt. zastávky pod mostom VSS, MČ 

Šebastovce, osada Grajciar VSS, MČ Šebastovce, osada Grajciar 

Od Slanca - parkoviska pri Mäso-východ, pri Mlynoch, Mliekárňach, Prefa v 

priemyselnom areáli 

Od Michaloviec - žiadne stánky  

Od Prešova - odbočka z diažničného privádzača od Prešova - Ťahanovce - 

sídlisko 

Od Kysaku, Sp. Novej Vsi,Klatova - žiadne stánky  

Čl. 5  

Čas predaja  

Odbytovej jednotky trvalého charakteru na prístupových cestách, komunikáciách a v 

meste Košice sa prispôsobila času zhromaždenia.  

Čas obmedzenia predaja vydaný starostami jednotlivých MČ sa v čase od 1.7.1995 od 

12.00 hod. do 2.7.1995 do 24.00 hod. upravuje v súlade s miestnymi potrebami.  

Čl. 6  

Podmienky predaja  

Podmienky predaja ako aj zakázaný sortiment pre ambulantný predaj upravujú 

Hygienické požiadavky ŠZU Košice - mesto, ktoré tvoria prílohu č.1 k tomuto VZN.  

Čl. 7  

Vydávanie povolení  



Vydávanie povolení zabezpečuje na základe výberového konania príslušná mestská 

časť. Po jednom rovnopise povolenia obdrží vybraný predávajúci, organizátor - 

usporiadatežská služba a príslušná MČ.  

Čl. 8  

Poplatok a jeho sadzba  

1. Poplatok za zaujatie verejného priestranstva - na predajné stánky umiestnené 

na plochách uvedených v čl.4 mesto Košice vyberá v zmysle §2 ods. 1 zák. č. 

544 / 90 Zb. v znení zmien a doplnkov od fyzických a právnických osôb. 

2. Poplatok sa vyberá za deň paušálnou sumou v hotovosti (SK) na miestach 

podľa čl.4 tohto VZN v dňoch od 30.6.1995 od 8.00 hod. do 3.7.1995 do 10.00 

hod. na základe vydaného povolenia.  

3. Výška poplatku je 10 SK za každý aj neúplný m užívaného verejného 

priestranstva a každý aj neúplný d  

4. Výnos z poplatku podža novelizácie Štatútu mesta Košice § 17 písm. u / tvorí 

príjem Mesta Košice na osobitnom účte a slúži na obnovu historických 

pamiatok na území mesta Košice. 

Čl. 9  

Systém a spôsob platby  

1. Vyberanie poplatku budú zabezpečovať organizátori, ktorí pre výkon 

stanovených úloh budú označení identifikačným štítkom opatreným 

prezentačnou pečiatkou Mesta Košice.  

2. Organizátori - usporiadateľská služba na základe dohody o hmotnej 

zodpovednosti prevezmú príslušné množstvo vydaných povolení od príslušnej 

MČ a za tieto vyberú poplatok, ktorý po ukončeni akcie odvedú na osobitný 

účet Mesta v súlade s čl.8 bod 4 tohto VZN.  

3. Povolenie bude obsahovať:  

- meno fyzickej alebo právnickej osoby  

- veľkosť zabraného verejného priestranstva v m2  

- výšku poplatku  

4. Fyzická alebo právnická osoba za účelom kontroly je povinná sa preukázať vydaným 

povolením. 

Čl. 10  

Zodpovednosť a kontrola  

1. Porušenie tohto VZN fyzickými osobami môže byť posudzované ako priestupok 

podľa zák. č. 372/90 Zb. v znení zmien a doplnkov. 

2. Za porušenie tohto VZN právnickými osobami je možné uložiť pokutu podľa § 23 

zák. č.410/90 Zb. o meste Košice v znení zmien a doplnkov.  

3. Kontrolu plnenia povinností vyplývajúcich z tohto VZN vykonávajú určení 

organizátori a Mestská polícia Košice.  

Čl. 11  

Záverečné ustanovenie  



Toto nariadenie po jeho vyhlásení nadobúda účinnosť dňom 30.6.1995 od 8.00 hod. 

do 3.7.1995 do 10.00 hod. 

V Košiciach 10.5.1995 

  

Ing. Rudolf Schuster, CSc. 

primátor mesta Košice 

Uverejnené 2.6.1995  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÍLOHA č. 1 

k všeobecne záväznému nariadeniu č.27 

Hygienické požiadavky ŠZÚ o podmienkach zabezpečenia občerstvenia počas návštevy 

Sv. Otca  

 

1. Všetky osoby vykonávajúce výrobu, rozvoz a predaj potravinárskych výrobkov musia 

mať zdravotné preukazy, ktoré budú sústredené u vedúceho stánku predajného 

zariadenia pre prípad kontroly a budú poučené v zmysle Vyhlášky č.103/84 Zb.  

2. Pracovníci, ktorí budú zabezpečovať výrobu, rozvoz, predaj potravinárskych výrobkov 

musia byť vybavení dostatočným množstvom vhodných pracovných odevov, obuvou, 

ochranou vlasov, nevyhnutným základným vybavením /mydlá, ručníky, utireky a 

pod./. Budú dodržiavané zásady osobnej a prevádzkovej hygieny. 

3. V stánkoch inštalovaných výlučne pre túto akciu sa striktne vylučuje zo sortimentnej 

náplne príprava a predaj zabíjačkovej kaše, sekanej, mletých mäs, bravočoviniek a 

pod., krvavníčiek, jedál z tepelne neopracovaného mäsa a vajec, ovčieho hrudkového 

syra, po domácky vyrobených syrových korbáčikov a cukroviniek, šalátov. 

4. Zvýšená pozornosť musí byť venovaná hygienickej kvalite surovín a hotových 

potravinárskych výrobkov, predovšetkým s ohžadom na ich dobu spotreby. Všetky 

výrobky musia mať dodacie listy vyplnené požadovnými údajmi, ktoré musia byť k 

nahliadnutiu u zodpovedného pracovníka.  

5. Požadovaný sortiment jednotlivých stánkov musí byť odsúhlasený konkurznou 

komisiou podža strojnotechnologického a účelového vybavenia stánku /el. energia, 

chlad.zariadenia, voda, odkanalizovanie, hygienický kútik s možnosťou umývania rúk 

pre predávajúce osoby./.  

6. Pre predaj nebalených požívatín musí byť dostatok čistého a vhodného obalového 

materiálu a potrebné pomôcky pre manipuláciu s nimi /kliešte, vidličky, lopatky/.  

7. Pracovné stoly, pulty, priestory pod nimi, okolie stánkov po celú dobu predaja musia 

byť udržiavané v čistote v zmysle záväzného opatrenia č.1/81 o hyg. požiadavkách na 

stánkový predaj poživatín publ. vo Vestníku MZ SSR čiastka 1-2. 

8. Všetky predajné, konzumné a ďalšie priestory musia byť vybavené dostatočným 

počtom vhodných nádob na odpadky a tieto musia byť pravidelne vyprázdňované. 

9. Zázemia predajných zariadení musia byť vybavené dostatočným množstvom 

odkladacých regálov a plôch pre potreby uloženia požívatín a ostatného tovaru. 

10. Z hromadne pripravovaných jedál musia byť odkladané vzorky stravy po dobu 48 

hodín od prípravy jedál v množstve 50 gr., v súlade s požiadavkami pôatných 

hydienických predpisov. 

11. Pracovníci činní v potravinárskych zariadeniach môžu používaťlen vyčlenené a 

označené WC. 

12. Po ukončení hromadnej akcie musí byť celý priestor vyčistený a uvedený do 

pôvodného stavu.  

 


