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Všeobecne záväzné nariadene č. 3/2018 

ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach v Mestskej časti Košice- Krásna - trhový poriadok 

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice- Krásna na svojom zasadnutí dňa 19.06.2018 v zmysle 

zákona č. 479/2010 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona SNR č. 401/1990 

Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov Štatútu mesta Košice v platnom znení uznesením č. 
482 schválilo znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2018, ktorým sa upravujú podmienky predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Mestskej časti Košice- Krásna - trhový poriadok 
(ďalej len „VZN č. 3/2018“ alebo „trhový poriadok“): 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

1.  Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie") upravuje podmienky predaja v

 výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a  úlohy mestskej časti pri zriaďovaní a 
povoľovaní trhových miest. 

2. Trhový poriadok je záväzný pre všetky fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sú akýmkoľvek 
spôsobom /priamym i nepriamym/ zúčastnené na predaji výrobkov alebo poskytovaní služieb 

na trhových miestach podľa tohto trhového poriadku. 

§ 2 
Základné pojmy 

1. Trhovým miestom je trhovisko, stránok a trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo, určené 
na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj. Za trhové miesto sa považuje aj priestranstvo 

alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, ale fyzická alebo právnická osoba, ktorá je 
jeho vlastníkom, ho prenajme na ambulantný predaj.  

2. Trhovisko je nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj 

výrobkov a poskytovanie služieb.  
3. Tržnicou sa rozumie kryté zariadenie trvale účelovo na predaj výrobkov a poskytovanie služieb 

v prevádzkarňach a na prenosných predajných zariadeniach.  
4. Príležitostným trhom je predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne 

určenom na takýto predaj, najmä odpustové slávnosti, jarmoky, sezónne a výročné trhy a predaj 

vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v 
primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou.  

5. Ambulantný predaj je 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 zariadenie sa vyžaduje stavebné 
povolenie. Zakazuje sa ambulantný výkup nebezpečného odpadu. 

6. Stánok s trvalým stanovišťom s celoročnou prevádzkou alebo sezónnou prevádzkou, ktorý je 
súčasťou trhoviska, alebo verejného priestranstva, prenajatý predávajúcemu mestskou časťou 

na časovo na časovo neobmedzené obdobie alebo postavený predávajúci so súhlasom mestskej 
časti.  

7. Za trhové miesto sa nepovažuje verejné priestranstvo, dočasne alebo trvalo prenajaté na predaj 

tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré organizačne, priestorovo a technologicky patrí k 
prevádzkarni.  

§ 3  
Zriadenie trhových miest 

1. Povolenie na zriadenie trhového miesta a príležitostného trhu na predaj výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach a na verejných priestranstvách pre príležitostné trhy vydáva 
mestská časť. Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach na území mestskej 

časti môžu len osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby v zmysle osobitného 
zákona1 a to len na základe povolenia na predaj vydaného mestskou časťou. 

2. Pri povoľovaní zriadenia trhového miesta prihliada mestská časť na ochranu verejného poriadku, 
verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania služieb.  

                                                           
1 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov 
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3.  Žiadosť o vydanie povolenia na predaj na trhovom mieste je potrebné doručiť do podateľne 

miestneho úradu (kancelária prvého kontaktu, sekretariát). 
4. Prílohu žiadosti tvorí potvrdenie v zmysle osobitného zákona  (osvedčenie SHR, živnostenský 

list, výpis z obchodného registra) 
5.  Vzor žiadosti tvorí Prílohu č.1 tohto trhového poriadku. 

 

§ 4 
 Trhové miesta 

1.  Na území mestskej časti sa zriaďuje nasledovné trhové miesto : Trhovisko Dom služieb — Barón, 
Opátska 13 (vo dvore/ vedľa vjazdu do areálu) 

2.  V mestskej časti sa môžu konať príležitostné trhy, ktoré určí a povolí mestská časť na 
priestranstve dočasne určenom na takýto predaj: 

a) verejné priestranstvo Edisonova 33 ( Krčma pod orechom)  

b) verejné priestranstvo ulica Žiacka (vedľa stánku PNS). 
3.  Ambulantný predaj na priestranstve alebo v nebytovom priestore vo vlastníctve fyzickej alebo 

právnickej osoby sa môže konať na základe povolenia mestskej časti. 
4. Počas konania príležitostných trhov je vo vymedzenom priestore zakázaná akákoľvek propagácia 

politických strán a hnutí.  

 
§ 5 

 Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach 
1.  Na základe povolenia mestskej časti môžu na trhových miestach predávať výrobky a poskytovať 

služby:  
a)  fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov2.  

b)  fyzické osoby, ktoré predávajú rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej 

pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti a sú zapísané do evidencie obce ako 
samostatne hospodáriaci roľníci3,  

c)  fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej 
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, ktoré preukážu 

oprávnene užívať poľnohospodársku alebo lesnú pôdu alebo súhlas vlastníka lesa so 

zberom lesných plodín,  
d) fyzické osoby predávajúce vlastné výrobky v primeranom množstve medzi sebou,  

e) predávať výrobky na trhovisku a príležitostnom trhu môžu za rovnakých podmienok aj 
občania iných členských štátov Európskej únie. 

 

§ 6  
Správa trhového miesta 

1.  Správu trhových miest na území mestskej časti vykonáva priamo mestská časť. Mestská časť 
ako správca trhového miesta môže túto správu zveriť fyzickej osobe, oprávnenej na správu 

trhoviska, tržnice alebo príležitostného trhu.  
2.  Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydáva, vyberanie 

poplatkov a určovanie ďalších podmienok súvisiacich s prevádzkou trhoviska zabezpečuje 

mestská časť. 
3. Správca je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri 

predaji výrobkov a poskytovaní služieb.  
4. Správca je oprávnený kontrolovať: 

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

služieb, 
b) doklad o nadobudnutí tovaru,  

c) používanie elektronickej registračnej pokladnice,  
d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov, poskytovania služieb a 

po ich skončení, 
e) dodržiavanie trhového poriadku,  

                                                           
2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v 
znení neskorších predpisov 
3 § 12a a nasl. zák. č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov, zák. č. 250/2007 Z. z. 
o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov 
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f) primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných športových a iných 

spotrebných výrobkov občanmi medzi sebou. Primeranosť množstva týchto 
predávaných výrobkov posúdi individuálne s prihliadnutím na charakter a stav 

predávaných výrobkov.  
5. Správca trhu je povinný zverejniť na viditeľnom mieste trhový poriadok.  

 

§ 7  
Druh predávaných výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach 

1.  Na trhových miestach je povolený predaj týchto výrobkov:  
a)  potravinárske výrobky,  

b)  spotrebné výrobky (textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, 
elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, textilná 

galantéria, dekoračné a ozdobné predmety, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový 

tovar, športové potreby, hračky a pod.),  
c)  knihy, denná a periodická tlač,  

d)  drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, 
e)  balená zelenina,  

f)  ovocie a zelenina, lesné plodiny,  

g)  kvetiny,  
h)  žreby okamžitých lotérií a žrebovacích vecných lotérií,  

i)  vlastné použité výrobky(textilné, odevné, športové, spotrebné, obuv a pod.) 
 2. Na trhových miestach je povolené poskytovať tieto služby:  

a)  pohostinské a reštauračné služby,   
b)  rýchle občerstvenie a stravovanie (jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na 

mieste,  

c)  brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,  
d)  opravu dáždnikov, 

e)  opravu a čistenie obuvi, opravu pančúch a textílií,  
f)  kľúčové služby,  

g)  opravu hodín,  

h) brašnárstvo,  
i)  výrobu a obťahovanie gombíkov  

 
§ 8  

Obmedzenie predaja na trhových miestach 

1.  Potravinárske výrobky a spotrebné výrobky podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) tohto trhového 
poriadku môže byť predávané len v prevádzkarni a pred prevádzkarňou prevádzkovateľa 

prevádzkovateľom a stánkoch s trvalým stanovišťom.  
2.  V pojazdných predajniach sa môžu predávať výrobky za podmienok podľa osobitného predpisu4.  

3. Ambulantne sa predávať výrobky podľa §7 ods. 1 písm. c) až i) tohto trhového poriadku  
 

§ 9 

Zákaz predaja 
1. Na trhových miestach a príležitostných trhoch je zakázané predávať:  

a) zbrane a strelivo5,  
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky6,  

c)  tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť7,  

d) tabak a tabakové výrobky,  
e)  lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,  

f)  jedy, omamné a psychotropné látky8, 
g)  lieky,  

                                                           
4 § 36 zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších zmien a doplnkov 
5 § 6 zák. 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 zák. č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive, zák. č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe 
7 zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 
 
8 zák. č. 377/2004 Z. z.  o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov 
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h)  automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,  

i)  chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy9,  
j)  živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb, zákaz sa nevyťahuje na propagačné 

predajné podujatia a zvody organizované zväzmi a združeniami chovateľov, 
k)  mäso, mlieko a výrobky z nich z domácej produkcie, domácky vyrobené víno a destiláty 

ako aj ďalšie domáce potravinové produkty (kompóty, sirupy, konzervy, pečivo, 

polotovary a pod.), ktoré nespĺňajú podmienky ustanovené osobitným predpisom10,  
l)  pokrájané alebo sušené huby,  

m) kačacie a husacie vajcia,  
n) huby, 

o)  chránené rastliny, 
p)  vykupovať nebezpečný odpad.  

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

zdravia podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.  
 

§ 10 
Povinnosti predávajúcich 

1.  Predávajúci na trhovom mieste je povinný:  

a)  označiť svoje predajné zariadenie svojim menom, priezviskom, a adresou 
predávajúceho alebo názvom a sídlom firmy,  

b)  dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice a príležitostného trhu, 
c) používať elektronickú a registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov, 

d) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,  
e) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi 

kontrolu váženia. 

2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný na požiadanie správcu trhoviska alebo orgánu dozoru 
predložiť potrebné platné doklady, podľa charakteru predaja : 

a) občiansky preukaz,  ´ 
b) živnostenské oprávnenie, výpis z obchodného registra, 

c) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za 

predajné zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení vstupného na 
príležitostných trhoch,  

d) pracovnú zmluvu (originál alebo overenú kópiu) a overenú kópiu živnostenského  
oprávnenia, ak predávajúci sám nemá povolenie k podnikaniu 

e) dodací list, faktúru o nadobudnutí tovaru so všetkými predpísanými náležitosťami             

k tovaru (doklad sa nevyžaduje ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov             
občanmi v primeranom množstve medzi sebou, 

f) doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak správca nadobudne podozrenie, že             
predávané výrobky pochádzajú z inej vlastnej ako drobnej pestovateľskej alebo             

chovateľskej činnosti alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných 
plodín a čečiny, 

g) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje 

charakter predávaného tovaru alebo poskytovaných služieb,  
h) pri predaji húb doklad o ich znalosti,  

i) pri predaji lesných plodín súhlas vlastníka lesného pozemku na ich zber, doklad o 
nadobudnutí tovaru, ktorý sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov 

medzi fyzickými osobami v priemernom množstve.  

j) doklad o kontrole zdravotnej nezávadnosti a akosti tovaru 
3. Osoby predávajúce výrobky alebo poskytujúce služby sú povinné:  

a) dodržiavať predpísané hygienické a technické zásady stanovené osobitnými predpismi, 
b) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote,  

c) po skončení činnosti zanechávať predajné miesto čisté a upratané, 
d) odpad súvisiaci s predajom ukladať na vyhradených miestach a do určených nádob.  

                                                           
9 napr. zák. č.  543/2002 ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov 
10 zákon NR SR 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 
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4.  Predávajúce osoby sú povinné predávať zdravotne neškodné a kvalitné potraviny, za zdravotnú 

neškodnosť a kvalitu predávaných výrobkov zodpovedá predávajúci.  
5. Predávajúce osoby sú povinné vyradiť z predaja potraviny skazené, vzbudzujúce odpor alebo 

inak poškodené deformované, znečistené chemicky alebo mikrobiologicky narušené, neznámeho 
pôvodu.  

§ 11  

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas na trhovisku 
1.  Trhové dni na území mestskej časti sú:  

a) v letnom období (apríl — október):   pondelok — sobota  
b) v zimnom období (november — marec): pondelok — sobota  

c) príležitostné trhy:     aj v nedeľu.  
2.  Prevádzkový čas na trhovom mieste je v rozmedzí týchto časových úsekov:  

a) v letnom období (apríl — október):   od 7.00 hod. do 18.00 hod.  

b) v zimnom období (november — marec): od 8.00 hod. do 15.00 hod.  
3.  Dni a čas ambulantného predaja určí mestská časť v povolení na zriadenie ambulantného 

predaja.  
4.  Parkovanie zásobovacích vozidiel v priestoroch trhového miesta je neprístupné. Vykladanie a 

nakladanie tovaru na trhovom mieste môže trvať maximálne 30 minút.  

5. Povolenie k predaju na trhovisku, príležitostných trhoch a tržnici sa vydáva na celý deň, pričom 
premiestňovanie predajných zariadení a zmena lokality nie je povolená. Rozdávanie 
propagačných materiálov je povolené len na mieste určenom v povolení na zriadenie trhového 
miesta vydanom mestskou časťou. 

 
§ 12  

 Nájomné za predajné zariadenia a za prenajatú plochu 

1. Výška úhrady za prenájom plochy na trhovisku je  0,50 € za 1 m² používanej plochy/ 1 deň. 
2. Nájomné sa uhrádza do pokladne miestneho úradu (kancelária 1. kontaktu, sekretariát). 

 
 

§ 13  

Orgány dozoru a sankcie 
1.  Dozor nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovaním služieb na trhových 

miestach vykonávajú:  
a) Slovenská obchodná inšpekcia  

b)  Mestská časť Košice - Krásna  

c)  Mestská polícia Košice  
2.  Orgán dozoru je oprávnený uložiť sankcie v zmysle § 12 a § 13 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. 
3. Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa osobitných 

predpisov nie sú týmto všeobecne záväzných nariadením dotknuté.  

4.   Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostnom trhu 
fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia predáva alebo poskytuje služby na 

verejnom priestranstve.  
5. Mestská časť  môže zrušiť, prípadne povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 

trhovom mieste neudeliť ak predávajúci opakovane alebo hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce 

z tohto nariadenia 
 

§ 14 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

1.  Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti 
Košice- Krásna, dňa 19.06.2018 a schválené uznesením č. 482 

2.  Nadobudnutím účinnosti tohto VZN č. 3/2018, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach v Mestskej časti Košice- Krásna - trhový poriadok, 
stráca účinnosť VZN č. 1/2009 ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach v Mestskej časti Košice- Krásna - trhový poriadok a Doplnok č. 1 
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k VZN č. 1/2009 ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach v Mestskej časti Košice- Krásna - trhový poriadok zo dňa 07.08.2012. 
 

§ 15 
Účinnosť 

1.  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia. 
 

 
 

JUDr. Marek Kažimír 
starosta 
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Príloha č. 1: 

VZOR 
 

ŽIADOSŤ 
o vydanie povolenia na predaj na trhovom mieste 

 

Mestská časť Košice- Krásna 
Opátska 18 

040 18 Košice- Krásna 
 

1. Žiadateľ11: 

Obchodné meno/ Meno a priezvisko: 

..................................................................................................................................................... 

Sídlo/ Adresa: 

..................................................................................................................................................... 

Telefónne číslo, e-mail: 

..................................................................................................................................................... 

2. Miesto predaja: 

..................................................................................................................................................... 

3. Sortiment predávaného tovaru: 

..................................................................................................................................................... 

4. Predaj od – do (uviesť dátum): 

..................................................................................................................................................... 

Prehlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a doložené doklady sú vierohodné.12 

 

Dátum: .......................    ...................................................... 

        podpis a pečiatka žiadateľa 

 

POVOLENIE 

na predaj na trhovom mieste: 

V zmysle §11  ods.1 a 2 Všeobecne záväzné nariadene č. 3/2018, ktorým sa upravujú podmienky 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Mestskej časti Košice- Krásna - 

trhový poriadok 

1. Čas predaja (poskytovania služieb):  

dňa ..............................  v čase  od ............................. do .................................. 

2. Trhové miesto: 

.............................................................................................................................. 

V Košiciach- Krásnej,  dňa ............................ 

Povolenie vydal: ................................................... 

                                                           
11 právnická osoba/ fyzická osoba- podnikateľ/ samostatne hospodáriaci roľník   
12 osvedčenie SHR, živnostenský list, výpis z obchodného registra 


