Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Barca na základe § 5 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 v znení neskorších
predpisov a v zmysle § 14 ods. 2 písm. a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice
v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-BARCA č. 1 /2010
TRHOVÝ PORIADOK
pre trhoviská a príležitostné trhy v mestskej časti Košice - Barca
§1
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „ nariadenie“) určuje priestranstva
trhoviska a príležitostných trhoch, bližšie upravuje základné podmienky predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhovisku, práva a povinnosti správcu trhoviska, druhy predávaných
výrobkov a poskytovaných služieb, údaje o trhových dňoch, predajnom a prevádzkovom čase,
spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu, ako aj práva a
povinnosti fyzických a právnických osôb, ktoré predávajú výrobky a poskytujú služby na
trhovisku a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto nariadenia.
§2
Charakteristika trhoviska
1. Trhovisko je nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený
predaj výrobkov a poskytovanie služieb. Trhovisko tvoria stánky s trvalým stanovišťom a
trhové stoly.
2. Priestranstva trhoviska tvoria prílohu č. 1 tohto nariadenia.
3. Trhovisko je vybavené :
a) zariadeniami na predaj - stánky s trvalým stanovišťom, trhové stoly,
b) informačnou tabuľou pre potreby predávajúcich a kupujúcich umiestnenou na viditeľnom a
prístupnom mieste, na ktorej sa zverejňuje najmä :
- názov /meno/ správcu s jeho oficiálnym sídlom,
- označenie osoby zabezpečujúcej vydávanie povolenia na predaj
- ďalšie dôležité informácie a pokyny, určené účastníkom trhu správcom, alebo príslušnými
orgánmi štátu.
§3
Správa trhoviska a povinnosti správcu trhoviska
1. Správu trhoviska vykonáva Mestská časť Košice – Barca, Abovská 24, 040 17 Košice.
2. Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie na predaj
výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku,
b) doklad o nadobudnutí tovaru,
c) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov,
d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhovisku a po ich skončení,
e) dodržiavanie trhového poriadku
3. Správca trhoviska ďalej:

a) vykonáva dozor nad predajom a poskytovaním služieb na trhovisku,
b) napomáha kontrolným orgánom pri výkone dozoru,
c) je oprávnený vykázať z priestorov trhoviska predávajúceho, ktorý vedome porušuje trhový
poriadok trhoviska,
d) kontroluje osvedčenie o znalosti húb predávajúceho a zabezpečuje odborníka na kontrolu
predaja húb,
e) kontroluje platné veterinárne osvedčenie o nákazovej situácii o chove vydané veterinárnym
lekárom, ktoré je potrebné mať pri predaji domácich vajec.
4. Oprávnenie na podnikanie (odsek 2 písm. a) a doklad o nadobudnutí tovaru (odsek 2 písm.
b) sa nevyžadujú, ak ide o predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín fyzickými osobami.
§4
Podmienky predaja a poskytovania služieb
1. Na trhovisku je povolený predaj výrobkov a poskytovanie služieb a to:
a) rastlinné výrobky
- ovocie a zelenina (musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v zmysle platných
predpisov)
- výrobky neslúžiace výžive ľudí (kvety, priesady, osivá, ozdobné kry, ovocné stromčeky,
vianočné stromčeky, chvojky, šišky, čečina a výrobky z nich)
- kvasená kapusta – balená
- sušené ovocie – iba balené, výrobcami na to oprávnenými
- orechy
- mak
b) potravinárske výrobky (za podmienok stanovených v ust. § 12 zákona NR SR č.152/1995
Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov) a výlučne v stánkoch s trvalým stanovišťom
c) čerstvé huby (za podmienok uvedených v ods. 2 písm. d) tohto ustanovenia) a ostatné lesné
plody
d) včelí med, včelie produkty a slepačie vajcia (za podmienok uvedených v ods. 2 písm. a) a
b) tohto ustanovenia)
e) 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,
- žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií,
- spotrebné výrobky, ktoré sa môžu predávať len v stánkoch s trvalým stanovišťom (najmä
textilné a odevné výrobky, obuv, domáce potreby, drobný tovar, papierenské výrobky,
športové potreby, hračky, kožená galantéria a pod.).
2. Okrem podmienok vyplývajúcich z osobitných predpisov a určených vo všeobecne
záväznom nariadení mesta Košice č. 45 musia byť pri predaji výrobkov splnené tieto ďalšie
podmienky:
a) včelí med musí byť zmyslovo bezchybný, zdravotne nezávadný, uvádzaný do predaja v
originálnom balení z hygienicky nezávadného materiálu, s označením výrobcu, názvu
výrobku, hmotnosti, dátumu plnenia a doby použiteľnosti. Med môžu predávať (ponúkať)
osoby, ktoré sú zdravotne spôsobilé (majú zdravotný preukaz) a majú osvedčenie o
spôsobilosti podmienok pre túto činnosť.

b) vajcia – povolený je len predaj čerstvých slepačích vajec, pochádzajúcich od výrobcov,
ktorým bolo príslušným veterinárnym orgánom vydané osvedčenie o spôsobilosti podmienok
na ich produkciu. Predaj slepačích vajec je možný, ak sú predajné miesta na tento účel
vybavené chladiacim zariadením a vhodným skladovým priestorom. Vajcia pri predaji musia
byť chránené proti priamemu pôsobeniu slnečných lúčov.
c) trhové konzumné ryby môžu byť ponúkané len vo zvlášť vyhradenom priestore a v prípade,
ak sú splnené podmienky stanovené orgánom veterinárnej správy.
d) huby možno predávať len na základe osvedčenia a poznaní húb vydané štátnym
hygienikom, ktorý ho vydá na základe žiadosti a protokolu o skúške vydaného v Štátnom
zdravotnom ústave. Oprávnenie na predaj sa týka len tých druhov húb, ktoré sú v osvedčení
uvedené, povolenie na predaj húb musí byť kupujúcim viditeľne predložené (nie je možný
predaj pokrájaných alebo sušených húb).
e) vianočné stromčeky je možné predávať len s dokladom o ich nadobudnutí (napr. od
Štátnych lesov).
3. Na trhovisku je zakázané predávať tieto výrobky:
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d) tabak a tabakové výrobky,
e) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, zákaz sa nevzťahuje na
predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch,
f) jedy, omamné a psychotropné látky,
g) lieky,
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
i) chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné živočíchy,
j) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb; zákaz sa nevzťahuje na propagačné
predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov,
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín.
4. Na trhovisku sa ďalej zakazuje predávať:
a) mlieko a mliečne výrobky,
b) kačacie a husacie vajcia,
c) výrobky z vajec,
d) 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,
e) lahôdkárske výrobky,
f) cukrárenské výrobky,
g) tovar z prívesov a nákladných áut, s výnimkou predaja zemiakov na zimné uskladnenie
5. Na trhovisku je zakázané:
a) manipulovať s predajnými miestami bez súhlasu správcu trhoviska
b) predávať tovar mimo predajného zariadenia
c) prevádzkovať hazardné hry a zúčastňovať sa na týchto hrách
6. Na trhovisku sa môžu poskytovať tieto služby:
a) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
b) oprava dáždnikov
c) oprava a čistenie obuvi
d) kľúčové služby
e) čistenie peria.
§5
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby

1. Na trhovisku môžu na základe povolenia mestskej časti predávať výrobky:
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,
2. Na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku a na umiestnenie prenosného
predajného zariadenia na trhovisku je potrebné povolenie mestskej časti. Pri udeľovaní
povolenia môže správca trhoviska určiť žiadateľovi individuálne ďalšie podmienky predaja v
medziach tohto nariadenia a všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 45.
3. Povolenie sa vydáva na dobu určitú na základe žiadosti, ktorá by mala obsahovať najmä
tieto údaje:
a) meno a adresa žiadateľa,
b) sortiment predávaného tovaru alebo druh poskytovaných služieb,
c) časové obdobie, na ktoré sa povolenie požaduje,
d) doklad o oprávnení na podnikanie u fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie a u
právnickej osoby.
4. V prípade, ak je žiadateľom fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z
vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, prílohou žiadosti je
platobný výmer na daň z nehnuteľnosti (napr. záhrady, ornej pôdy, trvalého trávnatého
porastu alebo ovocného sadu) alebo kópia aktuálneho listu vlastníctva.
5. Lehota na vybavenie žiadosti je 30 dní odo dňa jej prijatia. Pokiaľ sa jedná o tovar
podliehajúci rýchlej skaze (napr. ovocie), povolenie bude vydané bez zbytočného odkladu.
§6
Podmienky predaja
1. Okrem povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov a upravených v § 7 všeobecne
záväzného nariadenia mesta Košice č. 45 je predávajúci ďalej povinný:
a) používať na predaj len správcom trhoviska určené predajné miesta; je zakázaná akákoľvek
manipulácia s predajnými miestami bez vedomia a bez súhlasu správcu trhoviska,
b) predávať len v správcom trhoviska schválenom predajnom zariadení na určenom mieste;
predaj mimo takto schváleného zariadenia je zakázaný,
c) dodržiavať predpisy vzťahujúce sa na predaj uskutočňovaný na trhovisku a pokyny správcu
trhoviska a správať sa tak, aby svojim konaním nespôsobili ujmu sebe alebo iným osobám,
d) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť spotrebiteľovi
prekontrolovať si správnosť týchto údajov,
e) riadne informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaných výrobkov, o spôsobe použitia a
údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby,
f) predávať zdravotne neškodné a kvalitné výrobky,
g) vylúčiť z predaja zdravotne závadné, neznámeho pôvodu, čiastočne narušené alebo zjavne
znehodnotené výrobky,
h) zreteľne označiť predávané výrobky cenou,
i) správne účtovať ceny pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní služieb,
j) zabezpečovať a dodržiavať hygienické podmienky predaja výrobkov vrátane opatrení
uložených príslušnými orgánmi,
k) pred uložením do odpadových nádob obalový materiál (kartóny, drevené debničky a pod.)
rozobrať a uložiť tak, aby zaberali čo najmenej miesta,
l) predložiť osvedčenie o spôsobilosti vozidla na prepravu živočíšnych produktov (vydáva
Regionálna veterinárna správa v Košiciach),
m) predložiť dodací list ku každej zásielke s uvedením dátumu, značky

n) pri predaji rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej pestovateľskej a chovateľskej
činnosti predložiť platobný výmer na daň z nehnuteľnosti (napr. záhrady, ornej pôdy, trvalého
trávnatého porastu alebo ovocného sadu) alebo kópiu aktuálneho listu vlastníctva.
2. Za zdravotnú neškodnosť a kvalitu predávaných výrobkov zodpovedá predávajúci, ktorý je
povinný predávať výrobky v kvalite ustanovenej osobitnými predpismi alebo v bežnej kvalite.
Bežnou kvalitou sa rozumie kvalita, ktorá nie je ustanovená osobitnými predpismi a výrobok
nevykazuje zjavné vady, na ktoré je predávajúci povinný spotrebiteľa upozorniť.
3. Za stratu finančných hotovostí alebo iných vecí účastníkov trhu správca trhoviska
nezodpovedá.
§7
Trhové dni, prevádzkový čas na trhovisku
1. Trhové dni na trhovisku sú:
a) od 01.04. do 31.10. (letné obdobie) - pondelok až sobota
b) od 01.11. do 31.03. (zimné obdobie) - pondelok až sobota
2. Prevádzkový čas na trhovisku je v rozmedzí týchto časových úsekov:
a) od 01.04. do 31.10. (letné obdobie) - od 6.00 hod. - do 19.00 hod.
b) od 01.11. do 31.03. ( zimné obdobie) - od 8.00 hod. - do 16.00 hod.
§8
Nájomné za predajné zariadenie a za prenajatú plochu
1. Nájomné za trhové stoly je nasledovné :
a) 2,- € za celý stôl na 1 deň
b/ 10,- € za celý stôl na 1 týždeň
c/ 30,- € za celý stôl na 1 mesiac
2. V prípade, že predajca neobsadí s predávaným tovarom celú plochu trhového stola, zaplatí
alikvotnú časť predajného miesta, ktorú mu stanoví správca trhoviska.
3. Výška nájomného za použitie plochy v rámci areálu trhoviska je 0,20 € za 1 m2 plochy za
každý aj začatý deň.
4. Nájomné za zastavanú plochu pre stánok s trvalým stanovišťom sa určuje podľa Pravidiel
prenajímania majetku mestskej časti a určovania minimálnej výšky nájomného.
5. Predávajúci môže zaujať za jedným predajným miestom (napr. prepravkami) predajnú
plochu maximálne do výšky 170 cm.
6. Po uhradení platby predávajúci obdrží od správcu trhoviska doklad o zaplatení. Predávajúci
je povinný tento doklad uschovať pre prípad kontroly.
7. O vykonaných platbách vedie správca trhoviska predpísanú evidenciu.
8. Predplatený stôl musí predávajúci obsadiť najneskôr do 8.00 hod., inak na neho stráca v
tento deň prednostné právo.
§9
Údržba trhoviska
1. Správca trhoviska zabezpečuje čistenie priestorov trhoviska a jeho bezprostredné okolie.
2. Na trhovisku je po prevádzkovom čase zakázané skladovať akékoľvek obaly (vrecia,
prepravky, debny, ...) a parkovať motorové vozidlá.
3. Na trhovisku je zakázané na stánky s trvalým stanovišťom umiestňovať akékoľvek
prístrešky, plachty, tyče a pod.
4. Za zimnú údržbu trhoviska zodpovedá jeho správca.

§ 10
Osoby oprávnené na kontrolu dodržiavania trhového poriadku
1. Dozor nad dodržiavaním tohto trhového poriadku sú oprávnení vykonávať:
a) správca trhoviska
b) mestská polícia
c) poverení zamestnanci mestskej časti Košice - Barca
d) poslanci a miestny kontrolór
e) Slovenská obchodná inšpekcia
2. Pri vykonávaní kontroly dodržiavania tohto nariadenia sa vyššie uvedené orgány dozoru
preukazujú služobným preukazom alebo poverením starostu mestskej časti Košice - Barca.
3. Pri ukladaní pokút za porušenie povinností orgány dozoru uvedené v ods. 1 tohto
ustanovenia postupujú podľa osobitných právnych predpisov.1
4. Pokutu možno uložiť do jedného roka od zistenia porušenia povinností, najneskôr do 3
rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo.
5. Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa osobitných
predpisov nie sú týmto nariadením dotknuté.
§ 11
Záverečné ustanovenie
1. Na právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa vzťahujú príslušné ustanovenia
Občianskeho zákonníka a súvisiacich právnych predpisov.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Košice – Barca č. 274/06/2010 zo dňa 2.6. 2010.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto nariadenie je príloha č. 1.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od zverejnenia na
úradnej tabuli mestskej časti.

František Krištof
starosta mestskej časti
Košice -Barca
Zverejnené:10.5.2010
Účinné:15.6.2010

1

Zákon č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 178/1998Z. z. o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov

