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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. 3/2020 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce 

Kvakovce. 
 

Článok 1 

Predmet úpravy 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach na území obce Kvakovce, úlohy obce pri zriaďovaní a povoľovaní 
trhových miest, povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní 
služieb na trhových miestach, vydanie trhového poriadku pre príležitostné trhy a stanovenie 
potravín, ktoré sa môžu predávať na trhových miestach.  
 

2. Ustanovenia tohto VZN vychádzajú zo 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, s poslednou 
zmenou č. 332/2015 Z.z. (ďalej len zákon č. 178/1998 Z.z.). 

 
Článok 2 

Základné pojmy 

 

1. Vysvetlenie základných pojmov je upravené v§ 2 zákona č. 178/1998 Z.z. a na účely uvedeného 
zákona a tohto VZN sa rozumie:  
a) trhovým miestom trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo 

určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj, ako aj iné ako verejné priestranstvo 
alebo nebytový priestor, kt01ý nie je prevádzkarňou, v ktorom sa uskutočňuje ambulantný 
predaj alebo príležitostný trh. To neplatí, ak ide o predaj vystavovateľom na veľtrhu alebo 
výstave alebo ak ide o predajnú akciu.  

b) trhoviskom nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený 
predaj výrobkov a poskytovanie služieb,  

c) príležitostným trhom predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne 
určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a sústredený predaj 
vlastných použitých textilných, odevných a iných spotrebných výrobkov v primeranom 
množstve fyzickými osobami medzi sebou,  

d) ambulantným predajom 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 zriadenie sa vyžaduje 
stavebné povolenie podľa osobitného predpisu,  

e) stánkom s trvalým stanovišťom stánok s celoročnou prevádzkou alebo so sezónnou 
prevádzkou, ktorý je stavbou umiestnenou na verejnom priestranstve a je vlastnený 
predávajúcim alebo prenajatý predávajúcemu. 
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Článok 3 
Povoľovacie konanie 

 
1. Trhové miesta na území obce zriaďuje Obec Kvakovce, na základe skutočností, ktoré upravuje 

zákon č. 178/1998 Z.z. Trhové miesto môže zriadiť aj iná osoba na základe povolenia na zriadenie 
trhového miesta, ktoré vydá obec Kvakovce.  Na zriadenie trhového miesta na inom ako 
verejnom priestranstve alebo v nebytovom priestore, ku ktorému nemá zriaďovateľ vlastnícke 
právo, je potrebný súhlas vlastníka nehnuteľnosti. 
 

2. Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na základe povolenia na 
predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, ktoré vydá obec Kvakovce, obecný 
úrad v Kvakovciach, Domašská 97/1, 094 02  Kvakovce na základe žiadosti, splnenia podmienok a 
predloženia dokladov, ktoré ustanovuje zákon č. 178/1998 Z.z. 

 
Článok 4 

Zriadenie trhových miest 
 
1. V Kvakovciach je zriadené trhovisko na Jarkovej ulici pred Kultúrnym domom a pred potravinami 

na Obchodnej ulici.   
 

2. Zriaďujú sa príležitostné trhy, organizované každoročne, ktorými sú: 
a) Trhovisko ,,Pláž“ rekreačná oblasť Domaša Dobrá  (bývalý autokemping) Vranovská ulica, 

- trhový poriadok je upravený v Článku 9 tohto VZN 
b) Trhovisko ,,Festivalová zóna“ rekreačná oblasť Domaša Dobrá, (areál bývalého OŠM) 

Dobranská ulica  
- trhový poriadok je upravený v Článku 10 tohto VZN 

c) Trhovisko ,,Prístav“ priestranstvo nad ulicou Nábrežná   
- trhový poriadok je upravený v Článku 11 tohto VZN 

 
3. Zriaďujú sa ďalšie príležitostné trhy; trhový poriadok je upravený v § 12 tohto VZN. 
 
4. Zriaďujú sa trhové miesta na ambulantný predaj, na predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, 

na prenosných predajných zariadeniach a v pojazdnej predajni, na nasledovnom verejnom 
priestranstve:  
a) Areál Pláže (bývalého autokempingu) v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá na ulici Vranovská.  
b) Festivalová zóna - areál rekreačného zariadenia Dobranská zátoka (bývalý OŠM) v rekreačnej 

oblasti Domaša Dobrá na ulici Dobranská 
c) Areál prístaviska v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá na ulici Nábrežná - nad ulicou  

Obec Kvakovce povoľuje zriadenie týchto trhových miest a dáva súhlas ako vlastník 
nehnuteľností, alebo pre vlastníka nehnuteľností, na ktorých sa trhové miesto zriaďuje. 

 
5. Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby sú uvedené v§ 10 zákona č. 178/1998 

Z.z. 
 

6. Práva a povinnosti správcu príležitostného trhu sú uvedené v § 5 zákona č. 178/1998 Z.z.  
 
7. Povinnosti predávajúcich na trhových miestach sú uvedené v§ 11 zákona č. 178/1998 Z.z. 
 
8. Povolenie na predaj výrobkov na trhovom mieste v obci Kvakovce sa vydáva na príslušný 

kalendárny rok, t.j. maximálne do 31.12. kalendárneho roka. 
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9. Na zriadených príležitostných trhoch podľa odseku 2, na trhových miestach na ambulantný 
predaj podľa odseku 4 písm. a), c), e) a f) a odseku 5 písm. a) a b) sa povoľuje prísluchová 
hudobná produkcia, najneskôr však do 22:00 hodiny.  
 

10. Pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach sa zakazuje vytvárať nadmernú 
hlučnosť a znečisťovať okolie. 

 
Článok 5 

Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 
 
1. Na trhových miestach v obci Kvakovce je povolený predaj nasledovných výrobkov: 

a) potraviny v zmysle § 6 tohto VZN,  
b) poľnohospodárske produkty, ktoré nie sú určené na výživu ľudí (napr. kvety, rezané, 

črepníkové, priesady, ozdobné kry, semená, ovocné stromy a kríky, vianočné stromčeky, 
čečina, imelo a pod.), s príslušným označením a potvrdením o nadobudnutí,  

c) sezónne ozdobné a úžitkové predmety (napr. pri príležitosti Vianoc, Veľkej noci, Pamiatke 
zosnulých a pod.),  

d) remeselné výrobky a umelecké predmety (výrobky z keramiky, porcelánu, dreva, kameňa, 
minerálov, kovu, drôtu, železa, skla, prútia, textilu, vlny, kože, slamy, včelieho plastu, ovčieho 
rúna, modelárskeho materiálu, ozdoby a dekorácie, ručne krájané mydlá, tkané koberce, 
paličkovaná čipka a pod.), 

e) vinárska, vinohradnícka a záhradkárska technika, záhradkárske potreby, hobby potreby, 
f) knihy, denná tlač a periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo 

iných diel, filatelia, 
g) balóny, hračky, kožená galantéria, vinárske, vinohradnícke, záhradkárske a hobby potreby, 

dekoračné predmety, bižutéria, šperky, suveníry, darčekové predmety, upomienkové 
predmety, výrobky so skla, zberateľské mince, minerálne kamene a fosílie, hudobné nástroje, 
sviečky, oleje a silice do aróma lámp, kvetinové dekorácie a pod., h) žreby okamžitých lotérií 
a žrebových vecných lotérií. 

 
2. Na trhových miestach v Kvakovciach je, okrem služieb uvedených v § 8 zákona č. 178/1998 Z.z., 

povolené poskytovanie nasledovných služieb:  
a) oprava kožených výrobkov, brašnárske služby, čistenie peria,  
b) umelecká činnosť (napr. maľovanie na tvár, maľovanie portrétov, fotografovanie, tetovanie 

umývateľnými farbami, brúsenie kameňa a šperkov, razenie mincí, rezbárstvo, a pod.), 
prevádzkovanie hudobnej činnosti,  

c) reklama, propagácia, prezentácia firmy, produktu, výrobku a pod.,  
d) propagačno-predajné podujatia organizované zväzmi a združeniami chovateľov zvierat na 

základe súhlaseného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy,  
e) prevádzka zábavných atrakcií, technicko-zábavná činnosť (kolotoče, strelnice, cirkusy), jazda 

na koni, vozenie na poníkoch a iných zvieratách,  
f) organizovanie historických hier,  
g) výkup použitých veci, 
h) finančné služby. 

 
3. Konkrétne druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na príležitostných trhoch 

upravujú trhové poriadky pre konkrétny príležitostný trh. 
 

4. Iné spotrebné výrobky nie je možné na príležitostných trhoch a ambulantným predajom v 
Kvakovciach predávať.  
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5. Na trhových miestach na území obce Kvakovce sa zakazuje predávať výrobky, ktoré ustanovuje 
zákon č. 178/1998 Z.z.; rovnako je zakázaný predaj výrobkov a poskytovanie služieb, ktoré nie sú 
povolené týmto VZN. 

 
Článok 6 

Potraviny, ktoré sa môžu predávať na trhových miestach 
 
1. Na trhových miestach v Kvakovciach sa môžu predávať nasledovné potraviny:  

a) Ovocie a zelenina, aj ako poľnohospodárske prebytky  
b) Vajcia,  
c) Med a včelie produkty,  
d) Mlieko a mliečne výrobky (napr. syry, syrové výrobky, bryndza, tvaroh a pod.),  
e) Mäso, mäsové výrobky,  
f) Pukance (popcorn), tekvicové a slnečnicové semienka (jadierka), sušené ovocie, oriešky, 

mandle a pod.,  
g) Sladkovodné trhové ryby,  
h) Nakladaná a konzervovaná zelenina a domáce zaváraniny, kvasená kapusta, varená kukurica, 
i) Potravinárske výrobky v spotrebiteľskom balení (napr. káva, čaje, koreniny, rôzne rastlinné 

oleje, a pod.),  
j) Pekárenské výrobky - chlieb, pečivo, pagáče a pod.;  
k) Jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste (napr. cigánska pečienka, kebab, 

lokše, langoše, víno, burčiak, pivo, medovina, varené víno, punč, káva, čaj a pod.),  
l) Spotrebiteľsky balené ovocné šťavy a domáce sirupy, mušty, bioprodukty a pod.,  
m) Víno, medovina, produkty z hrozna a iných druhov ovocia, pivo v spotrebiteľskom balení,  
n) Balené mrazené krémy, balená a nebalená zmrzlina, ľadová drť,  
o) Lesné plody,  
p) Liečivé rastliny, byliny, sušené bylinky, ak nejde o rastliny, ktorých predaj je podľa osobitného 

predpisu zakázaný,  
q) Čerstvé jedlé huby a spotrebiteľsky balené sušené huby,  
r) Cukrárske a cukrárenské výrobky (napr. cukrová vata, cukrovinky, štrúdle, podpecníky, frgále, 

zákusky, čajové pečivo, medovníky, oblátky, trdelníky a pod.),  
s) Pochutiny (napr. pečené gaštany, pečené a smažené zemiaky a pod),  
t) Výživové doplnky. 

 
2. Podmienky predaja potravín:  

a) Ak sa na predaj potravín vyžaduje rozhodnutie o schválení alebo potvrdenie o registrácii 
príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (ďalej len RVPS), alebo iné 
oprávnenie orgánov potravinového dozoru, napr. rozhodnutie príslušného regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva (ďalej len RÚVZ) alebo úradu verejného zdravotníctva (ďalej 
len ÚVZ), alebo povolenie iných orgánov, ďalej napr. osvedčenie, doklady o spôsobe 
nadobudnutia a pod., je predávajúci povinný mať takéto dokumenty k dispozícii.  

b) Konkrétne potraviny musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v zmysle platných 
predpisov, môžu sa predávať len zdravotne nezávadné, musia byt' očistené, zbavené hrubých 
nečistôt, dôstojne umiestnené a uskladnené (debničky, stojany a pod.), hygienicky balené, a 
ak je to potrebné, skladované v regulovaných teplotných podmienkach.  

c) K predaju je potrebné dodržať podmienky dané v stanoviskách príslušných orgánov, uvedené 
v odseku 9 a 10. 

 
3. Potraviny musia pochádzať od registrovaných prevádzkovateľov, výrobcov, prvovýrobcov, s 

dodržaním nasledovných predpisov:  
a) pri predaji potravín - zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a 

súvisiacich predpisov,  
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b) v prípade živočíšnych komodít - zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení 
neskorších predpisov, okrem prvovýrobcov uvedených v odsekoch (6) a (8),  

c) v prípade predaja malých množstiev prvotných a spracovaných produktov rastlinného a 
živočíšneho pôvodu - nariadenie vlády SR č. 359/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky 
na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá a nariadenia vlády SR č. 
360/2011 Z. z. v platnom znení, ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy 
predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu 
a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným 
prevádzkárňam 

 
4. Produkty živočíšneho pôvodu všeobecne: produkty musia pochádzať zo schválenej prevádzkarne 

podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, s 
výnimkou nespracovaných prvotných produktov živočíšneho pôvodu pochádzajúcich od 
zaregistrovaných prvovýrobcov. 
 

5. Predaj mäsa a potravín živočíšneho pôvodu formou ambulantného predaja vyžaduje schválenie 
rozhodnutím ÚVZ, prípadne príslušným RÚVZ podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niekto1ých zákonov. 

 
6. Pre predaj rýb (sladkovodné tržné ryby) a predaj medu sa vyžaduje POTVRDENIE o registrácii v 

súlade s § 40 zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ktorým 
príslušná RYPS potvrdzuje, že prvovýrobca je riadne zaregistrovaný a ním predávané 
nespracované produkty pochádzajú z jeho vlastného chovu.  

 
7. Huby možno predávať len na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktoré vydal miestne 

príslušný RÚVZ v zmysle § 15 odsek 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niekto1ých zákonov.  

 
8. Predaj malých množstiev prvotných produktov rastlinného pôvodu (obilniny, zelenina, ovocie, 

strukoviny a pod.) z vlastnej pestovateľskej činnosti a malé množstvá spracovaných produktov 
(spracované ovocie, zelenina, produkty z obilia a zemiakov, sušené produkty a pod.), môže byť 
vykonávaný fyzickou osobou, ktorá je riadne zaregistrovaná na príslušnej RYPS a ňou predávané 
produkty pochádzajú z vlastnej pestovateľskej činnosti v súlade s požiadavkami Nariadenia vlády 
SR č. 360/2011 Z. z. v znení nariadenia vlády SR č. 100/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov 
rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému 
spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam. 

 
9. Predaj potravín a občerstvenia sa môže vykonávať len ak budú splnené základné nevyhnutné 

priestorové, hygienické, teplotné a manipulačné podmienky, určené pri umiestňovaní potravín na 
trh vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /ES/ č. 852/2004 o hygiene potravín, 
zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, výnosu Ministerstva 
pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 28167/2007-0L z 12. 4. 2006, ktorým sa 
vydáva hlava Potravinového kódexu SR a pri manipulácii a podávaní pokrmov a nápojov platí 
zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niekt01ých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z. z. o 
podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania v znení neskorších 
predpisov. 
 
Trhové miesto musí byť vybavené okrem iného napr. prívodom vody, zabezpečením 
odstraňovania odpadu, ale aj dostupnými záchodmi pre predávajúcich v potravinárskych 
prevádzkach /stánkoch/ a pre návštevníkov. Pri ambulantnom predaji potravín je možné 



VZN obce Kvakovce č. 3/2020  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Kvakovce 

 

Strana 6 z 12 
 

akceptovať, buď najbližšie dostupné záchody v primeranom počte, ktoré sú hygienicky vybavené 
/umývadlo s prívodom vody, tekuté mydlo, zariadenie na osušenie rúk alebo hygienický 
prostriedok na utretie rúk, papierové utierky/ alebo dočasné /prenosné/ záchody.  

Článok 7 
Ambulantný predaj 

 
1. Ambulantný predaj je možný len na verejnom priestranstve v zmysle Článku 4 odsek 4 tohto VZN. 

Na zriadenie iných trhových miest platí ustanovenie § 3 odsek 1 zákona č. 178/1998 Z.z.  
 

2. Čo možno predávať ambulantne upravuje § 9 zákona č. 178/1998 Z.z. Ambulantne možno 
predávať aj všetky potraviny uvedené v Článku 6 odsek 1 tohto VZN.  

 
3. Trhové dni pre ambulantný predaj: pondelok až nedeľa. 
 
4. Predajný a prevádzkový čas pre ambulantný predaj: od 08,00 do 22,00 hod.; v piatok, sobotu a v 

deň pred štátnym sviatkom a dňom pracovného pokoja od 08,00 do 24,00 hod.; pre kolotoče 
platí všeobecný prevádzkový čas od 08,00 do 20,00 hod.  

 
5. Správa trhového miesta s ambulantným predajom je upravená v § 4 odsek 2 zákona č. 178/1998 

Z.z. 
 

Článok 8 
Stánok s trvalým stanovišťom 

 
1. Technické, prevádzkové a estetické podmienky stánku s trvalým stanovišťom: Umiestnenie alebo 

výstavba stánku s trvalým stanovišťom podlieha stavebnému konaniu podľa zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku; v stavebnom konaní budú individuálne 
posudzované jeho technické, prevádzkové a estetické podmienky. Konštrukcia stánku musí spÍňať 
technické a bezpečnostné parametre v zmysle všeobecne záväzných predpisov SR a STN. Stánok 
nesmie narúšať svojim vzhľadom okolie a musí spÍňať primeranú estetickú úroveň.  
 

2. Označenie predávajúceho podľa § 10 písm. b) a c) zákona č. 178/1998 Z.z., ako fyzických osôb 
predávajúcich rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti 
alebo lesné plodiny a fyzických osôb predávajúcich vlastné použité výrobky v primeranom 
množstve medzi sebou, musí byt' minimálne v rozsahu:  
a) meno a priezvisko, 
b) adresa trvalého bydliska. 
 

TRHOVÉ PORIADKY PRE PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY 
 

Článok 9 
Trhovisko ,,Pláž“ rekreačná oblasť Domaša Dobrá 

(bývalý autokemping) Vranovská ulica 
 

1. Zriaďovateľ a správca: Obec Kvakovce.  
 

2. Obdobie konania a trhové dni: v mesiacoch jún, júl, august, september v dňoch pondelok až 
nedeľa. 

 
3. Predajný a prevádzkový čas:  

a) pondelok až sobota od 8,00 do 24,00 hod.  
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b) nedeľa od 08,00 do 22,00 hod. 
 
4. Označenie priestranstva: Vranovská ulica, nábrežie, areál bývalého autokempingu 

 
5. Druhy predávaných výrobkov:  

a) potraviny v zmysle Článku 6 tohto VZN,  
b) poľnohospodárske produkty, ktoré nie sú určené na výživu ľudí (napr. kvety, rezané, 

črepníkové, priesady, ozdobné kry, semená, ovocné stromy, kríky a pod.),  
c) remeselné výrobky a umelecké predmety (výrobky z keramiky, porcelánu, dreva, kameňa, 

minerálov, kovu, drôtu, železa, skla, prútia, textilu, vlny, kože, slamy, včelieho plastu, ovčieho 
rúna, modelárskeho materiálu, ozdoby a dekorácie, ručne vyrábané mydlá, tkané koberce, 
paličkovaná čipka a pod.),  

d) vinárska, vinohradnícka a záhradkárska technika, záhradkárske potreby, hobby potreby,  
e) knihy, denná tlač a periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo 

iných diel, filatelia,  
f) balóny, hračky, kožená galantéria, vinárske, vinohradnícke, záhradkárske a hobby potreby, 

dekoračné predmety, bižutéria, šperky, suveníry, darčekové predmety, upomienkové 
predmety, výrobky so skla, zberateľské mince, minerálne kamene a fosílie, hudobné nástroje, 
sviečky, oleje a silice do aróma lámp, kvetinové dekorácie a pod.  

 
6. Druhy poskytovaných služieb:  

a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,  
b) umelecká činnosť (napr. prevádzkovanie hudobnej činnosti, maľovanie na tvár, maľovanie 

portrétov, fotografovanie, tetovanie umývateľnými farbami, brúsenie kameňa a šperkov, 
razenie mincí, rezbárstvo a pod.),  

c) reklama, propagácia, prezentácia firmy, produktu, výrobku a pod„ s výnimkou politických 
aktivít,  

d) prevádzka zábavných atrakcií, technicko-zábavná činnosť (kolotoče, strelnice, cirkusy), jazda 
na koni, vozenie na poníkoch a iných zvieratách,  

e) organizovanie historických hier.  
 

7. Podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať:  
a) Správca si vyhradzuje právo pridelenia predajnej plochy podľa sortimentu predávaných 

výrobkov a poskytovaných služieb, podľa veľkosti požadovanej/zabratej plochy predajného 
miesta a podľa kapacitných možností.  

b) Premiestňovanie predajných zariadení, stánkov počas konania príležitostného trhu je 
povolené len so súhlasom správcu. Svojvoľné premiestňovanie bude sankcionované 
vylúčením z trhov.  

c) Povolenie oce na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb musí byt' umiestnené na 
viditeľnom mieste u predávajúceho počas celej doby predaja výrobkov a poskytovania 
služieb.  
 

8. Na predaj sa použijú prenosné predajné zariadenia, ktoré si zabezpečí predávajúci alebo správca.  
Za stratu a poškodenie predajného zariadenia správca nezodpovedá.  
 

9. Spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu alebo cenník 
vstupného na príležitostnom trhu:  
Správca za vstup na Pláž nevyberá vstupné. Za plochu na predaj uhradí predávajúci sadzbu podľa 
cenníka, ktorý určí obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach.  

 
10. Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po 

skončení prevádzky: Predávajúci je povinný  
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- pred začatím predaja zaplatiť obci Kvakovce poplatok za zneškodnenie TKO  
- dodržiavať čistotu a hygienu primeranú druhu predaja a poskytovanej služby,  
- predajné miesto po skončení upratať a vyčistiť,  
- vzniknutý odpad je povinný triediť a odkladať na určené miesto do príslušných zberných 

nádob. 
 

Článok 10 
Trhovisko ,,Festivalová zóna“ rekreačná oblasť Domaša Dobrá 

(areál bývalého OŠM) Dobranská ulica 
 

1. Zriaďovateľ a správca: organizátor kultúrnych a spoločenských podujatí.  
 

2. Obdobie konania a trhové dni: v mesiacoch jún, júl, august, september v dňoch piatok až nedeľa. 
 
3. Predajný a prevádzkový čas:  

a) Počas celej doby trvania kultúrno-spoločenského podujatia 
 

4. Označenie priestranstva: rekreačné zariadenie Dobranská zátoka, areál bývalého OŠM 
 

5. Druhy predávaných výrobkov:  
a) potraviny v zmysle Článku 6 tohto VZN,  
b) poľnohospodárske produkty, ktoré nie sú určené na výživu ľudí (napr. kvety, rezané, 

črepníkové, priesady, ozdobné kry, semená, ovocné stromy, kríky a pod.),  
c) remeselné výrobky a umelecké predmety (výrobky z keramiky, porcelánu, dreva, kameňa, 

minerálov, kovu, drôtu, železa, skla, prútia, textilu, vlny, kože, slamy, včelieho plastu, 
ovčieho rúna, modelárskeho materiálu, ozdoby a dekorácie, ručne vyrábané mydlá, tkané 
koberce, paličkovaná čipka a pod.),  

d) vinárska, vinohradnícka a záhradkárska technika, záhradkárske potreby, hobby potreby,  
e) knihy, denná tlač a periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo 

iných diel, filatelia,  
f) balóny, hračky, kožená galantéria, vinárske, vinohradnícke, záhradkárske a hobby potreby, 

dekoračné predmety, bižutéria, šperky, suveníry, darčekové predmety, upomienkové 
predmety, výrobky so skla, zberateľské mince, minerálne kamene a fosílie, hudobné 
nástroje, sviečky, oleje a silice do aróma lámp, kvetinové dekorácie a pod.  

g) Druhy poskytovaných služieb:  
h) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,  
i) umelecká činnosť (napr. prevádzkovanie hudobnej činnosti, maľovanie na tvár, maľovanie 

portrétov, fotografovanie, tetovanie umývateľnými farbami, brúsenie kameňa a šperkov, 
razenie mincí, rezbárstvo a pod.),  

j) reklama, propagácia, prezentácia firmy, produktu, výrobku a pod„ s výnimkou politických 
aktivít,  

k) prevádzka zábavných atrakcií, technicko-zábavná činnosť (kolotoče, strelnice, cirkusy), jazda 
na koni, vozenie na poníkoch a iných zvieratách,  

l) organizovanie historických hier.  
m) Podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať:  
n) Správca si vyhradzuje právo pridelenia predajnej plochy podľa sortimentu predávaných 

výrobkov a poskytovaných služieb, podľa veľkosti požadovanej/zabratej plochy predajného 
miesta a podľa kapacitných možností.  

o) Premiestňovanie predajných zariadení, stánkov počas konania príležitostného trhu je 
povolené len so súhlasom správcu. Svojvoľné premiestňovanie bude sankcionované 
vylúčením z trhov.  
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p) Povolenie obce na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb musí byt' umiestnené na 
viditeľnom mieste u predávajúceho počas celej doby predaja výrobkov a poskytovania 
služieb.  

q) Na predaj sa použijú prenosné predajné zariadenia, ktoré si zabezpečí predávajúci alebo 
správca. Za stratu a poškodenie predajného zariadenia správca nezodpovedá.  

r) Spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu alebo cenník 
vstupného na príležitostnom trhu:  
Správca za vstup do areálu vyberá vstupné podľa vlastného uváženia.  

s) Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po 
skončení prevádzky: Predávajúci je povinný  
- pred začatím predaja zaplatiť obci Kvakovce poplatok za zneškodnenie TKO  
- dodržiavať čistotu a hygienu primeranú druhu predaja a poskytovanej služby,  
- predajné miesto po skončení upratať a vyčistiť,  
- vzniknutý odpad je povinný triediť a odkladať na určené miesto do príslušných zberných 

nádob. 
 

Článok 11 
Trhovisko ,,Prístav“ priestranstvo nad ulicou Nábrežná 

 
1. Zriaďovateľ a správca: Obec Kvakovce.  

 
2. Obdobie konania a trhové dni: v mesiacoch jún, júl, august, september v dňoch pondelok až 

nedeľa 
 
3. Predajný a prevádzkový čas:  

a) pondelok až sobota od 8,00 do 22,00 hod.  
b) nedeľa od 08,00 do 20,00 hod. 

 
4. Označenie priestranstva: Nábrežná ulica nad cestou a prístaviskom  

 
5. Druhy predávaných výrobkov:  

a) remeselné výrobky a umelecké predmety (výrobky z keramiky, porcelánu, dreva, kameňa, 
minerálov, kovu, drôtu, železa, skla, prútia, textilu, vlny, kože, slamy, včelieho plastu, ovčieho 
rúna, modelárskeho materiálu, ozdoby a dekorácie, ručne vyrábané mydlá, tkané koberce, 
paličkovaná čipka a pod.),  

b) knihy, denná tlač a periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo 
iných diel, filatelia,  

c) balóny, hračky, kožená galantéria, vinárske, vinohradnícke, záhradkárske a hobby potreby, 
dekoračné predmety, bižutéria, šperky, suveníry, darčekové predmety, upomienkové 
predmety, výrobky so skla, zberateľské mince, minerálne kamene a fosílie, hudobné nástroje, 
sviečky, oleje a silice do aróma lámp, kvetinové dekorácie a pod.  

d) všetky druhy suvenírov  
 
6. Druhy poskytovaných služieb:  

a) Predaj zmrzliny, nealkoholických nápojov, teplé nápoje  
b) Správca si vyhradzuje právo pridelenia predajnej plochy podľa sortimentu predávaných 

výrobkov a poskytovaných služieb, podľa veľkosti požadovanej/zabratej plochy predajného 
miesta a podľa kapacitných možností.  

c) Premiestňovanie predajných zariadení, stánkov počas konania príležitostného trhu je 
povolené len so súhlasom správcu. Svojvoľné premiestňovanie bude sankcionované 
vylúčením z trhov.  
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d) Povolenie obce na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb musí byt' umiestnené na 
viditeľnom mieste u predávajúceho počas celej doby predaja výrobkov a poskytovania 
služieb.  

e) Na predaj sa použijú prenosné predajné zariadenia, ktoré si zabezpečí predávajúci, alebo 
správca. Za stratu a poškodenie predajného zariadenia správca nezodpovedá.  

f) Spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu alebo cenník 
vstupného na príležitostnom trhu:  
Správca za vstup do areálu prístaviska nevyberá vstupné. Za plochu na predaj uhradí 
predávajúci sadzbu podľa cenníka, ktorý určí obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach, alebo 
ktorá vzíde z verejnej obchodnej súťaže.  

g) Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po 
skončení prevádzky: Predávajúci je povinný  
- dodržiavať čistotu a hygienu primeranú druhu predaja a poskytovanej služby,  
- predajné miesto po skončení upratať a vyčistiť,  
- vzniknutý odpad je povinný triediť a odkladať na určené miesto do príslušných zberných 

nádob. 
 

Článok 12 
Trhový poriadok pre ostatné príležitostné trhy 

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

príležitostných trhoch vydáva obec Kvakovce na základe písomne podanej žiadosti.  
 

2. Ak je trhovým miestom priestranstvo alebo nebytový priestor vo vlastníctve súkromných osôb, za 
správcu trhoviska sa považuje ich prenajímateľ. 

 
3. Obdobie konania a trhové dni: určí obec Kvakovce v povolení na zriadenie trhového miesta.  
 
4. Označenie priestranstva: len pozemky a priestranstva, ktoré sú v Územnom pláne obce Kvakovce 

určené na občiansku vybavenosť a služby.  
 
5. Druhy predávaných výrobkov:  

a) potraviny v zmysle Článku 6 tohto VZN,  
b) poľnohospodárske produkty, ktoré nie sú určené na výživu ľudí (napr. kvety, rezané, 

črepníkové, priesady, ozdobné kry, semená, ovocné stromy, kríky a pod.),  
c) remeselné výrobky a umelecké predmety (výrobky z keramiky, porcelánu, dreva, kameňa, 

minerálov, kovu, drôtu, železa, skla, prútia, textilu, vlny, kože, slamy, včelieho plastu, ovčieho 
rúna, modelárskeho materiálu, ozdoby a dekorácie, ručne vyrábané mydlá, tkané koberce, 
paličkovaná čipka a pod.),  

d) vinárska, vinohradnícka a záhradkárska technika, záhradkárske potreby, hobby potreby,  
e) knihy, denná tlač a periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo 

iných diel, filatelia,  
f) balóny, hračky, kožená galantéria, vinárske, vinohradnícke, záhradkárske a hobby potreby, 

dekoračné predmety, bižutéria, šperky, suveníry, darčekové predmety, upomienkové 
predmety, výrobky so skla, zberateľské mince, minerálne kamene a fosílie, hudobné nástroje, 
sviečky, oleje a silice do aróma lámp, kvetinové dekorácie a pod.  

 
6. Druhy poskytovaných služieb:  

a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,  
b) umelecká činnosť (napr. prevádzkovanie hudobnej činnosti, maľovanie na tvár, maľovanie 

portrétov, fotografovanie, tetovanie umývateľnými farbami, brúsenie kameňa a šperkov, 
razenie mincí, rezbárstvo a pod.),  
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c) reklama, propagácia, prezentácia firmy, produktu, výrobku a pod„ s výnimkou politických 
aktivít,  

d) prevádzka zábavných atrakcií, technicko-zábavná činnosť (kolotoče, strelnice, cirkusy), jazda 
na koni, vozenie na poníkoch a iných zvieratách,  

e) organizovanie historických hier.  
f) Podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov vykonávať:  
g) Premiestňovanie predajných zariadení, stánkov počas konania príležitostného trhu je 

povolené len so súhlasom obce Kvakovce. Svojvoľné premiestňovanie bude sankcionované 
vylúčením z trhov.  

h) Povolenie obce na predaj výrobkov musí byť na umiestnené na viditeľnom mieste u 
predávajúceho počas celej doby predaja výrobkov a poskytovania služieb.  

i) Na predaj sa použijú prenosné predajné zariadenia, ktoré zabezpečí správca. Za stratu a 
poškodenie predajného zariadenia zodpovedá predávajúci.  
 

7. Spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu alebo cenník 
vstupného na príležitostných trhoch: Správca na vstup na príležitostný trh nevyberá vstupné. Za 
plochu na predaj uhradí predávajúci správcovi nájomné.  
 

8. Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po 
skončení prevádzky: Predávajúci je povinný  
- pred začatím predaja zaplatiť obci Kvakovce poplatok za zneškodnenie TKO  
- dodržiavať čistotu a hygienu primeranú druhu predaja,  
- predajné miesto po skončení upratať a vyčistiť,  
- vzniknutý odpad je povinný triediť a odkladať na určené miesto do príslušných zberných 

nádob. 
 

Článok 13 
 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. 

 
Ukladanie pokút orgánmi dozoru sa riadi zákonom č. 178/1998 z.z. a ostatnými osobitnými 
predpismi.  
 

Článok 14 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
 
1. Návrh tohto VZN bol vyvesený na verejné pripomienkovanie dňa 30. 4. 2020 a zvesený dňa 

18.5.2020.  
 

2. Lehota na pripomienkovanie skončila dňa 18. 5. 2020. 
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3. Na tomto VZN sa uznieslo a schválilo Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach dňa 21. 5. 2020 
uznesením č. 136/2020. 

 
4. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Kvakovce dňa 22.5.2020 a zvesené bolo dňa 

8.6.2020  
 
5. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 10. 6. 2020.  

 

6. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Kvakovce.  

 
 
 
 
 
 
 

       Mgr. Radovan KAPRAĽ  
   starosta obce  

 


