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Obec Kvakovce podľa § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a podľa § 3 ods. 3 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 (ďalej len zákon) a 
zákona SNR č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších predpisov, vydáva toto  
 

V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N É   N A R I A D E N I E  Č. 3/2015 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce 

Kvakovce. 
 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Týmto Všeobecne záväzným nariadením obce Kvakovce (ďalej VZN) sa stanovujú podmienky 

predaja výrobkov a poskytovania služieb, povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji 

výrobkov, poskytovaní služieb a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto VZN 

na trhových miestach na území obce Kvakovce.  

 

Článok 2 

Základné pojmy 

 

1. Pre účely tohto VZN sa rozumie trhovým miestom - trhovisko, dočasné trhovisko, tržnica, stánok 

s trvalým stanovišťom, príležitostný trh, ambulantný predaj:  

 

a) trhovisko - nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený 

predaj výrobkov a poskytovanie služieb, 

b) dočasné trhovisko - priestranstvo, na ktorom obecný úrad Kvakovce ( ďalej len „obec“) v 

prípade potreby zriadi na prechodnú dobu trhovisko,  

c) stánok s trvalým stanovišťom - stánok s celoročnou prevádzkou alebo sezónnou prevádzkou, 

ktorý je súčasťou trhoviska alebo verejného priestranstva prenajatý predávajúcemu obcou 

alebo správcom trhoviska na časovo neobmedzené obdobie alebo postavený predávajúcim 

so súhlasom obce a správcom trhoviska,  

d) príležitostný trh – priestranstvo, ktoré je dočasne určené na predaj výrobkov a poskytovanie 

služieb ako sú najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a predaj vlastných použitých textilných, 

odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve fyzickými 

osobami medzi sebou 

e) ambulantný predaj – predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných 

predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom 

priestranstve pred prevádzkarňou.  

 

2. Za trhové miesto sa považuje aj priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je 

prevádzkarňou, ale fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho prenajme 

na ambulantný predaj alebo na príležitostný trh. 
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3. Za trhové miesto v zmysle tohto nariadenia sa nepovažuje verejné priestranstvo, dočasne alebo 

trvale prenajaté na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré organizačne, priestorovo a 

technologicky patrí k prevádzkarni.  

 

Článok 3 

Zriadenie a správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu a ostatných trhových miest 

 

1. Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom 

mieste vydáva obec na základe písomne podanej žiadosti.  

2. Správu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu, ktoré sú vo vlastníctve obce vykonáva obec. Túto 

správu môže zveriť právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má živnostenské oprávnenie na 

správu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu (ďalej len „správca trhoviska“). 

3. Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva obec. Ak je trhovým miestom 

priestranstvo alebo nebytový priestor podľa čl. 2 ods. 2, za správcu trhoviska sa považuje ich 

prenajímateľ. 

4. Pre trhoviská, tržnicu a príležitostné trhy správca trhoviska je povinný vypracovať trhový 

poriadok, ktorý Obecný úrad po jeho odsúhlasení uverejní na úradnej tabuli.  

 

Trhový poriadok musí obsahovať:  

a) určenie priestranstva trhoviska, tržnice, príležitostného trhu,  

b) označenie trhoviska, tržnice a príležitostného trhu údajmi o druhoch predávaných výrobkov a 

poskytovaných služieb,  

c) podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať, 

d) údaje o trhových dňoch, predajnom a prevádzkovom čase,  

e) pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení, 

f) spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu alebo cenník 

vstupného na príležitostných trhoch 

g) pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po 

skončení prevádzky,  

h) názov a adresu sídla správcu, ak je ním právnická osoba, resp. meno, priezvisko a adresu, ak 

je ním fyzická osoba.  

5. Trhový poriadok je správca povinný zverejniť na trhovisku, tržnici a príležitostnom trhu na 

viditeľnom mieste a je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných 

podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb. 

 

Článok 4 

Trhové miesta, trhové dni, predajný a prevádzkový čas 

 

1. Na účely tohto VZN sa rozumie: 

a) trhovými dňami - kalendárne dni v týždni určené správcom trhoviska na predaj výrobkov a 

poskytovanie služieb na trhovom mieste (napr. PO-PIA )  

b) predajným časom – časové ohraničenie prevádzky trhového miesta v hodinách (napr. od 

06.00 h -18.00 h)  
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c) prevádzkovým časom – obdobie v kalendárnom roku, kedy je trhové miesto sprístupnené 

fyzickým osobám a právnickým osobám za účelom predaja výrobkov a poskytovania služieb, 

napr. v období od 1.4 do 15.10. v roku)  

 

2. Na území obce sú povolené nasledovné trhové miesta:  

a)  Trhovisko „Kultúrny dom“ Kvakovce s.č. 88 

b)  Trhovisko ,,Potraviny“ Kvakovce s.č. 103 

c)   Trhovisko ,,Pláž“ rekreačná oblasť Domaša Dobrá  (bývalý autokemping) 

d)   Trhovisko ,,Dobranská zátoka“ rekreačná oblasť Domaša Dobrá, (areál bývalého družstva) 

e)   Iné príležitostné trhoviská podľa určenia obecného úradu v Kvakovciach 

3. Presný termín konania trhov a príležitostných trhov, t. j. trhové dni a predajný čas bude 

stanovený individuálne, súčasne s povolením obce.  

4. Na trhových miestach podľa Článku 4 tohto nariadenia na základe povolenia obce môžu 

predávať výrobky a poskytovať služby:  

a) právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov, 

b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej produkcie 

alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny na základe preukázania dokladu o 

vlastníctve, užívaní či nájme pôdy, 

c) občania predávajúci vlastné použité textilné, odevné športové a i. spotrebné výrobky (ďalej 

len „vlastné použité výrobky“) v primeranom množstve medzi sebou,  

d) predávať výrobky podľa písm. b), c) môžu za rovnakých podmienok i občania iných členských 

štátov Európskej únie,  

e) zahraničné osoby bez oprávnenia na podnikanie v tuzemsku,  

f) fyzické osoby, ktoré vyrábajú drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky bez 

oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov. 

 

Článok 5 

Predaj výrobkov a poskytovanie služieb 

 

1. Na trhových miestach na území obce sa môžu predávať:  

a) poľnohospodárske výrobky - ovocie, zelenina, kvety, priesady kvetov a zeleniny, ozdobné kry, 

ovocné stromčeky, vianočné stromčeky, semená,  

b) potravinárske výrobky v spotrebiteľskom balení,  

c) čerstvé huby, lesné plody, živé konzumné ryby, slepačie vajcia, včelí med, výrobky z medu, 

medovina, liečivé rastliny a produkty z nich, chvoje, čečinu, šišky,  

d) spotrebné výrobky – obuv, textil, športové potreby, galantéria, drogériový tovar, potreby pre 

domácnosť, papier, školské potreby, hračky, nábytok a bytové doplnky, výrobky bielej a 

čiernej elektroniky, knihy, obrazy a pod.,  

e) ľudovoumelecké, umelecké, úžitkové predmety, ozdobné predmety.  

 

2. Podmienky predaja potravinárskych výrobkov musia vyhovovať všeobecným, technickým, 

hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov. / 6  

 

3. Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, 

papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky sa môžu predávať 
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len v prevádzkarniach trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, na 

príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach. V 

stánkoch na trhoviskách budú vytvorené podmienky na odskúšanie a predvedenie výrobkov. 

Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na propagačné predajné akcie spojené s podporou predaja a 

uvádzaním nových výrobkov na trh. 

 

4. Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:  

a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,  

b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,  

c) opravu dáždnikov,  

d) opravu a čistenie obuvi, 

e) výrobu a opravu kľúčov (kľúčové služby). 

f) iné služby na základe povolenia mesta  

 

Článok 6 

Povinnosti predávajúcich na trhových miestach 

 

1. Predávajúci je povinný:  

a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov: /7  

- u fyzickej osoby: menom a priezviskom, prípadne doplnené obchodným menom, ak 

ho má a bydliskom, ďalej menom a priezviskom osoby predávajúcej tovar,  

- u právnickej osoby: obchodným menom a sídlom, menom a priezviskom osoby 

zodpovednej za predaj tovaru, 

b) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť spotrebiteľovi 

prekontrolovať si správnosť týchto údajov, alebo ak to vyplýva z osobitného predpisu v 

kvalite, akú uvádza,  

c) dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice, príležitostného trhu,  

d) predávať len na predajnom mieste, určenom správcom trhového miesta, e) dodržiavať 

hygienické, veterinárne a bezpečnostné predpisy primerané k druhu prevádzky, 

e) dodržiavať požiadavky na predaj požívatín a potravín, /8  

f) vylúčiť z predaja požívatiny zdravotne závadné, neznámeho pôvodu, čiastočne narušené 

alebo zjavne znehodnotené,  

g) zaplatiť nájomné za prenajaté predajné zariadenie resp. poplatok za užívanie verejného 

priestranstva,  

h) uvádzať o predávaných výrobkoch pravdivé informácie, 

i) riadne informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaných výrobkov alebo o charaktere 

poskytovaných služieb, s ohľadom na povahu výrobku oboznámiť kupujúceho s návodom 

na obsluhu a zvláštnymi technickými pravidlami,  

j) zabezpečiť informácie o predávaných výrobkoch v štátnom jazyku, /9  

k) predávať len zdravotne nezávadné výrobky,  

l) mať na sebe čistý odev,  

m) používať pri účtovaní elektronickú registračnú pokladnicu s výnimkou osôb uvedených v 

článku 4, ods.4, písm. b ), c) o) dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice, 

príležitostného trhu,  

n) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou, /10  
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o) pri predaji váženého tovaru vykonávať váženie v súlade so z. č. 142/2000 Z. z. o 

metrológii a spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia, 

p) udržiavať miesto predaja v čistote počas, aj po ukončení predaja a za tým účelom 

umiestniť vrece na odpad spojený s predajom k predajnému stánku a starať sa o jeho 

pravidelné vyprázdňovanie,  

 

2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhového miesta a orgánu 

dozoru:  

a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie mesta na predaj výrobkov a poskytovanie 

služieb na trhovom mieste, preukaz totožnosti, 

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

zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení poplatku pri príležitostných 

trhoch,  

c) zdravotný preukaz a posudok príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva, 

ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru alebo poskytovanej služby,  

d) pri predaji húb osvedčenie o ich znalosti, pri predaji lesných plodín doklad o ich 

nadobudnutí podľa osobitného predpisu, /11  

e) doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje, ak ide odpredaj vlastných použitých 

výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve,  

f) knihu elektronickej registračnej pokladne, /12 s výnimkou osôb predávajúcich svoje 

poľnohospodárske prebytky a vlastné použité výrobky.  

 

Článok 7 

Zákaz predaja niektorých výrobkov 

 

1. Na trhových miestach sa zakazuje predávať: 

a) zbrane a strelivo, /13  

b) výbušniny a pyrotechnické výrobky, /14  

c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť, /15  

d) tabak a tabakové výrobky, / 16  

e) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, zákaz sa nevzťahuje na 

predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch,  

f) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo, zákaz sa nevzťahuje na 

kontraktačno-predajné výstavy,  

g) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb, zákaz sa nevzťahuje na propagačné 

predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov (§ 6 

písm. j) zákona),  

h) jedy, omamné a psychotropné látky, /17 lieky, /18  

i) chránené druhy živočíchov, /19 exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné 

živočíchy, /20  

j) surové kravské, kozie a ovčie mlieko, /21 

k) mliečne výrobky z tepelne neošetreného kravského, kozieho a ovčieho mlieka, ak nie sú 

osobitne povolené, /22  

l) vajcia vodnej hydiny, /23  

m) potraviny na osobitné výživové účely, /24  
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n) chránené rastliny, /25 exempláre rastlín a invázne druhy rastlín, /26  

 

Článok 8 

Ambulantný predaj v obci 

 

1) Ambulantný predaj mimo obecného trhoviska a povolených trhových miest je zakázaný, platí 

zákaz predaja na voľných verejných priestranstvách pre všetky fyzické a právnické osoby s 

výnimkou predaja povoleného Obcou.  

2) Ambulantný predaj pred prevádzkarňou a vo dvorných častiach objektov, na verejných 

priestranstvách, resp. priestranstvách vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, ktoré ho 

prenajali na ambulantný predaj, je zakázaný, s výnimkou predaja povoleného Obcou. Vlastníctvo 

nehnuteľností (domu alebo pozemku) neoprávňuje príslušného vlastníka k povoleniu 

ambulantného predaja.  

3) Daň, výška dane a platenie dane za užívanie verejného priestranstva na zriadenom trhovom 

mieste na území Obce sa riadi ustanoveniami príslušného VZN o miestnych daniach.  

4) Na všetky trhové miesta s ambulantným predajom sa vzťahujú povinnosti a ustanovenia tohto 

všeobecne záväzného nariadenia a príslušných osobitných predpisov.  

5) V prípade súhlasného stanoviska Obce k vykonávaniu ambulantného predaja, na území obce sa 

môžu predávať:  

a) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel (§ 9 

ods.1 písm. a) z. č. 178/1998 Z. z),  

b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,  

c) pochutiny, nápoje a jedlá na priamu konzumáciu na mieste v nadväznosti na stálu prevádzku 

schválenú regionálnym úradom verejného zdravotníctva, /27  

d) balené mrazené výrobky, / 28  

e) ovocie a zelenina,  

f) kvety,  

g) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.  

 

5. V pojazdných predajniach sa môžu predávať výrobky na základe povolenia obce Kvakovce.  

6. Pojazdné predajne musia vyhovovať technickým a hygienickým normám.  

 

Článok 9 

Orgány dozoru a sankcie 

 

1. Dozor nad dodržiavaním zákona a tohto VZN vykonávajú: 

A. Slovenská obchodná inšpekcia, 

B. Obec Kvakovce 

- starosta obce 

- poslanci obecného zastupiteľstva 

- hlavný kontrolór obce 

- zamestnanci obce na základe písomného poverenia 

- občania Slovenskej republiky na základe písomného poverenie obcou  

 

C. Orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín. 
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Ukladanie pokút orgánmi dozoru sa riadi zákonom č. 178/1998 z.z. a ostatnými osobitnými 

predpismi.  

Článok 10 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
 
1. Návrh tohto VZN bol vyvesený na verejné pripomienkovanie dňa 25. 5. 2015 a zvesený dňa 

15.6.2015.  
 

2. Lehota na pripomienkovanie skončila dňa 12. 6. 2015. 
 

3. Na tomto VZN sa uznieslo a schválilo Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach dňa 19. 6. 2015 
uznesením č. 47/2015. 

 
4. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Kvakovce dňa 19.6.2015 a zvesené bolo dňa 

6.7.2015  
 
5. Toto VZN nadobúda účinnost' dňa 6. 7. 2015 .  
 
 
 
 
 
 
 

       Mgr. Radovan KAPRAĽ  
   starosta obce  

 
 
Súvisiace predpisy:  
3 / § 2 ods. 2. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v 
platnom znení  
4 / §10 ods.2 zákona č. 178/1998 Z. z. 
 5 / §78a zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení nesk. predpisov  
6/ zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v úplnom znení zákona č . 
596/2002 Z. z., Výnos MPSR a MZSR o vydaní „Potravinového kódexu“ v znení nesk. Predpisov 
7/ § 30 ods. 1 až 5 zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní v znení platnej úpravy  
8/ Vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania, Výnos MP SR a 
MZ SR z 12. 4. 2006 č. 28167/2007- OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca všeobecné požiadavky 
na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj 
tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín ako aj požiadavky na zdravotnú a odbornú 
spôsobilosť zamestnancov na vykonávanie epidemiologicky závažných činností (zákon NR SR č. 355/2007 Z. z.)  
9/ §13 zákona č.250/2007 Z .z. o ochrane spotrebiteľa v znení nesk .predpisov  
10/ §15 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách  
11/ §5 ods. 2 a 3 zákona NR SR č. 287/1994 Z. z.  
12/ zákon č. 289/2008 Z. z .o používaní elektronickej registračnej pokladnice  
13/ zákon NR SR č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení zákona NR SR č. 284/1995 Z. z.  
14/ zákon SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, 
Vyhláška Slovenského banského úradu č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch  
15/ zákon SNR č. 445/1990 Zb., ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť 
mravnosť  
16/ zákon č. 67/1997 Z. z. o ochrane nefajčiarov  
17/ Nariadenie vlády SR č.206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nar. vlády SR 
č.232/1990 Zb.  
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18/ zákon NR SR č. 277/1994 Z . z. o zdravotnej starostlivosti  
19/ § 5,24,26 a § 29 zákona NR SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny  
20/ § 8 ods. 2 zákona NR SR č. 115/1995 Z . z. o ochrane zvierat  
21/ zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 272/1994 Z . z. o ochrane zdravia ľudí, „Potravinový kódex“  
22,23,24/ zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 272/1994 Z . z. o ochrane zdravia ľudí,“ Potravinový kódex“  
25/ § 33 a 34 zákona č. 543/2002 Z . z. o ochrane prírody a krajiny  
26/ § 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny  
27/ vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z. z.  
28/ zákon NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách  

 
 


