Príloha č.1 k VZN č.2/2016
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach na území obce Švošov

Trhový poriadok
Pre príležitostný trh
Pre ambulantný predaj
Čl. 1
Určenie priestranstva trhoviska a príležitostného trhu
Pre trhovisko a príležitostný trh obec Švošov určuje trhové miesto v priestore pred
budovou Obecného úradu a budovou kultúrneho domu v Švošove. Určený priestor trhového
miesta sa vyznačí nápisom “Trhové miesto“.
Čl. 2
Označenie trhoviska a príležitostného trhu údajmi o druhoch predávaných výrobkov
a poskytovaných služieb
1) Na trhovom mieste – trhovisko a príležitostný trh sa môžu predávať tieto výrobky:
a) potraviny - ovocie, zelenina, obilie, zemiaky a malé množstvá prvotných produktov
rastlinného pôvodu
Predaj ovocia a zeleniny sa riadi Vyhláškou 132/2014.
Predávaná zelenina a ovocie musia byť roztriedené a počas predaja uložené
v prepravkách, v košoch resp. vyložené zákazníkom na dostupnom mieste, označené
v zmysle platnej legislatívy (druhom, triedou, príp. odrodou, krajinou pôvodu).
b) včelí med a výrobky z neho
Produkty musia pochádzať od registrovaného predajcu. Prvovýrobca, podľa § 6
Nariadenia vlády SR č. 360/2011, zabezpečí, aby bol med chránený pred
kontamináciou, med nesmie byť vystavený pôsobeniu priameho slnečného žiarenia.
Musí byť v originálnych baleniach, označený v zmysle platnej potravinovej legislatívy
( článok 9 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1169/2011 ), t.j. názov
potraviny, dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby, podmienky
skladovania a použitia, krajina pôvodu.
Med určený na ľudskú spotrebu môže dodávať len prvovýrobca, ktorý je držiteľom
včelstiev, vykonáva zber a balenie včelieho medu vo vlastných priestoroch a je na
dodávanie alebo priamy predaj medu zaregistrovaný podľa trvalého pobytu držiteľa
včelstiev alebo umiestnenia včelstiev. V záujme vysledovateľnosti je povinný
prvovýrobca uviesť meno a priezvisko, adresu prvovýrobcu, adresu zaregistrovanej
prevádzkarne alebo držiteľa včelstiev, označenie pôvodu medu, dátum balenia.
Pri predaji platí Vyhláška MPaRV SR č. 41/2012 Z.z. o mede a Vyhláška MPaRV SR
č. 106/2012 Z.z., ktorou sa mení Vyhláška MPaRV SR 41/2012 Z.z. o mede
a Vyhláška MPaRV SR č. 17/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MPaRV
SR č. 41/2012 Z.z. o mede v znení Vyhlášky č. 106/2012 Z.z.
Označenie med sa môže používať na pomenovanie medu – prírodná sladká látka
produkovaná včelou medonosnou z nektáru rastlín, výlučkov živých častí rastlín, ktorý
včely zbierajú, pretvárajú a obohacujú vlastnými špecifickými látkami, ukladajú,
zahusťujú, uskladňujú a ponechávajú v plástoch, aby vyzrel.
Hlavnými druhmi medu, ktoré sa môžu uvádzať na trh je med: vytočený, lisovaný,
plástikový, odkvapkaný, kusový alebo rezané plásty v mede, filtrovaný. Do medu

c)

d)

e)
f)

uvádzaného na trh sa nesmú pridávať žiadne látky, nesmie obsahovať nečistoty,
nesmie mať neprirodzenú vôňu a chuť, nesmie mať teplom zničené alebo inaktivované
enzýmy.
slepačie vajcia
Slepačie vajcia musia byť presvietené, uchovávané a chránené pred nárazom
a priamym slnečným žiarením. Teplota skladovania je v rozmedzí 5 – 18 ºC. Je
potrebné zabezpečiť, aby predložky, obaly a kontajnery na prepravu vajec
a manipuláciu s nimi boli čistiteľné a dezinfikovateľné.
Podľa Nariadenia vlády SR č.360/2011 dátum minimálnej trvanlivosti predávaných
alebo dodávaných vajec je 28 dní od dátumu ich znášky. Vajcia musia byť dodané
konečnému spotrebiteľovi najneskôr do 21 dní od dátumu ich znášky.
Prvovýrobca si vedie okrem záznamov, ktoré sa týkajú vysledovateľnosti a hygieny
prvovýroby, písomné záznamy, ktorými preukazuje celkový počet chovaných nosníc,
dennú produkciu vajec a počet predaných vajec.
živé ryby len na predvianočnom príležitostnom trhu
Predajca musí mať registráciu ( ohlásenie začatia činnosti ) na RVPS podľa
územnej pôsobnosti, v ktorej predaj vykonáva.
Hygienické požiadavky na stánkový predaj/ambulantný predaj sú stanovené v Prílohe
II, Kapitola III nariadenia ( ES ) č. 852/2004 o hygiene potrevín v platnom znení.
Podmienky pre spôsob manipulácie s rybami sú dané v § 5 a v prílohe č. 2 časť II bod
2. písm. a) Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 432/2012 Z.z., ktorým sa
ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania a v § 22 ods. 3 písm. m)
zákona č. 39/2007 Z.z.
Ryby možno omračovať: omračovacím prístrojom využívajúcim elektrický výboj;
plynným oxidom uhličitým, ryby musia byť úplne ponorené do vody; prístrojom na
mechanické omráčenie. Pri sezónnom predaji rýb, pri zabíjaní rýb pre vlastnú spotrebu
a v prevádzkarňach s malou kapacitou sa zabitie ryby môže vykonávať mechanicky
úderom do hlavy pomocou ťažkého a tvrdého predmetu do temena hlavy. Potom sa
omráčenej rybe bezodkladne pretne miecha a cievy rezom vedeným bezprostredne za
hlavou alebo prerezaním žiabrových oblúkov s následným vykrvením. Z hľadiska
welfare sa má zabíjanie rýb pri ambulantnom predaji vykonávať v osobitnom
priestore, mimo dohľadu zákazníka.
Pri manipulácii s rybami sa nesmie: zbavovať ryby šupín za živa; chytať ryby za oči
a za žiabre; násilne vytláčať rybám ikry; omráčiť a usmrtiť ryby iným spôsobom ako
je uvedené vyššie.
Nádrže na vodu sa nesmú preplňovať – na 1 m3 vody pripadá najviac 200 kg živých
rýb. Teplota vody sa pohybuje v rozmedzí 5 °C až 10 °C a musí byť zabezpečená
možnosť dostatočnej výmeny pitnej vody. Ryby možno z vody vyberať len pomocou
podberáka. Predajca je zodpovedný za predaj a manipuláciu s rybami a za
dodržiavanie všetkých veterinárnych požiadaviek na ochranu zvierat do momentu,
kým ryby nepredá.
živú domácu, vodnú a hrabavú hydinu na základe súhlasného stanoviska príslušnej
Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy,
živé domáce králiky, psy, mačky a drobné hlodavce na základe súhlasného stanoviska
príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy
Predávané zvieratá musia byť klinicky zdravé, čo musí byť potvrdené vo veterinárnom
osvedčení, ktoré vydá súkromný veterinárny lekár v mieste pôvodu zvierat. Psy
a mačky staršie ako 3 mesiace musia byť vakcinované proti besnote v súlade s § 17,
ods. 5 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov, záznam o tom musí byť uvedený v očkovacom preukaze.

g)

h)
i)
j)

k)

l)

Zriaďovateľ trhového miesta vedie najmenej počas jedného roka evidenciu
o predajcoch živých zvierat, druhoch a počtoch predávaných zvierat.
Predajca je v zmysle § 37 zákona č. 39/2007 Z.z. povinný ohlásiť činnosť na miestne
príslušnej RVPS.
Z pohľadu dobrých životných podmienok a ochrany zvierat je potrebné zabezpečiť
dodržiavanie ustanovení § 22 ( ochrana zvierat ) zákona č. 39/2007 Z.z. v platnom
znení, najmä:
- napájanie a kŕmenie zvierat podľa druhu a kategórie zvierat
- vhodné ustajnenie zvierat podľa druhu a kategórie zvierat – ochrana proti nepriazni
počasia, voľnosť pohybu
- kontrolu zvierat, v prípade potreby ošetrenie zvierat
- ďalšie požiadavky.
čerstvé huby na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti a sušené huby spracované
a balené oprávnenými výrobcami.
Správca trhoviska kontroluje osvedčenie o odbornej spôsobilosti predávajúceho (§15
ods.3 písm.c) zákona č.355/2007 Z.z. , Vyhláška č.520/2007 Z.z.). Správca trhoviska
bezodkladne informuje orgány dozoru (regionálny úrad verejného zdravotníctva), ak
predávajúci nepredloží osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo ak predáva huby,
ktorých predaj je zakázaný. .
kvety, imelo, priesady, sadenice, okrasné rastliny, okrasné dreviny, stromy, kríky,
semená,
ľudovoumelecké, umelecké, úžitkové a ozdobné výrobky,
potravinárske výrobky v spotrebiteľskom balení v rozsahu a sortimentnej skladbe
schválenej rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
alebo
Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, a to v stánkoch na krátkodobý predaj
Originálne balené potraviny musia byť označené v zmysle § 9 zákona č. 152/1995 Z.z.
v znení neskorších predpisov v štátnom jazyku a Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady ( EÚ ) č. 1169/2011, predajca musí dodržiavať podmienky skladovania dané
výrobcom.
Povinné sú informácie: názov potraviny, zoznam zložiek, množstvo určitých zložiek
alebo kategórií zložiek, netto množstvo, dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum
spotreby, podmienky skladovania a/alebo použitia, meno a adresa prevádzkovateľa
potravinárskeho podniku, krajina alebo miesto pôvodu, návod na použitie ( ak by bez
poskytnutia takéhoto návodu bolo ťažké potravinu správne použiť ); ak ide o nápoje
obsahujúce viac ako 1,2 objemového percenta alkoholu tak skutočný obsah alkoholu
v objemových percentách
mäso a mäsové výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu kontroly
potravín
Pri predaji mäsa jatočných zvierat platí vyhláška MPaRV SR č.423/2012 Z.z., ktorá
upravuje požiadavky na mäso, manipuláciu s ním a umiestňovanie na trh.
Pri umiestňovaní mäsa na trh je potrebné mäso označiť podľa druhu a vekovej
kategórie zvieraťa, z ktorého pochádza. Na obale sa uvádza údaj o dátume spotreby,
teplota jeho uchovávania a skladovania, upozornenie „po rozmrazení znovu
nezmrazovať“ (ak ide o mrazené mäso), ak ide o vákuovo balené mäso v ochrannej
atmosfére, musí sa to uviesť na etikete. Pri nebalenom mäse sa musia uvádzať údaje:
obchodný názov, obchodné meno výrobcu, cena za jednotku hmotnosti.
Ak ide o chladené mäso, dátum spotreby určuje výrobca podľa podmienok výroby,
prepravy, skladovania.
surové kravské mlieko – predaj mlieka a mliečnych výrobkov sa riadi ustanoveniami
uvedenými v nariadení vlády SR č.360/2011 Z.z. Pri predaji mliečnych výrobkov zo

surového mlieka musí byť výrobok označený „Vyrobené zo surového mlieka“ a druh
mlieka.
2) Na trhovom mieste - trhovisko a príležitostný trh sa môžu predávať spotrebné
výrobky podľa § 7 ods. 2 zákona č. 178/1998 Z. z. najmä textilné výrobky, odevné
výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské
výrobky, kozmetika, drogériový tovar a hračky.
3) Na trhovom mieste - trhovisko a príležitostný trh sa môžu poskytovať tieto služby:
a) Podľa § 8 zákona č. 178/1998 Z. z.:
- pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
- brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
- oprava dáždnikov,
- oprava a čistenie obuvi,
- kľúčové služby.
b) Ďalšie služby:
- brašnárske služby,
- maľovanie portrétov, fotografovanie,
- tetovanie umývateľnými prostriedkami,
- čistenie peria.
4) Podľa § 3 ods. 9 zákona č. 178/1998 Z. z. predaj výrobkov a poskytovanie služieb,
ktorých predaj a poskytovanie obec podľa § 3 ods. 1 až 3 všeobecne záväzného
nariadenia o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach č. 2/2016 zo dňa 6.9.2016 nepovolila, je zakázaný.
Čl. 3
Podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať
1) Podľa § 2 ods. 4 zákona č. 178/1998 Z. z. predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhovom mieste musí vyhovovať všeobecným, technickým, hygienickým
a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov.
2) Pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb musia byť splnené požiadavky stanovené v
§ 12 a § 13 Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa
vydáva hlava Potravinárskeho kódexu Slovenskej republiky 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.
3) Podľa § 10 zákona č. 178/1998 Z. z. na trhových miestach môžu na základe povolenia
obce predávať výrobky a poskytovať služby:
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2
Obchodného zákonníka a zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
v znení neskorších predpisov,
b) fyzické osoby (samostatne hospodáriaci roľník) predávajúce rastlinné a živočíšne
výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo lesné plodiny
podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších
predpisov,
c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi
sebou.
4) Predaj malého množstva prvotných produktov podľa § 2 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 360/2011 Z. z, ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na
priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného

5)

6)

7)
8)

a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému
spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam (ďalej len „nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 360/2011 Z. z“) musí pochádzať z vlastnej produkcie, chovu,
výlovu, farmy alebo činnosti prvovýrobcu, ktorý je na vykonávanie činností
ustanovených týmto nariadením vlády Slovenskej republiky osobitne registrovaný podľa
§ 40 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a
§ 6 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
Predaj mäsa (domácich kopytníkov, hydiny, zajacovitých), mäsových a mliečnych
výrobkov sa uskutočňuje v predajných stánkoch alebo z pojazdného predajného vozidla,
ktoré je pre tento účel spôsobilé a správca trhového miesta mu vyčlení miesto na trhovom
mieste.
Predaj medu a vajec sa uskutočňuje podľa ustanovení nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 359/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske
prevádzkarne a na malé množstvá (ďalej len „nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 359/2011“) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z. z..
Predaj mlieka a mliečnych výrobkov sa uskutočňuje podľa ustanovení nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 360/2011 Z. z..
Predaj kozmetických výrobkov sa uskutočňuje podľa čl. VI. Nariadenia ES č. 1223/2009
o kozmetických výrobkoch.
Ak obec ako správca trhoviska zistí porušenie povinností u predávajúcich,
bezodkladne to oznámi príslušnému orgánu potravinového dozoru ( RÚVZ, RVPS )
a vykoná opatrenia na zabezpečenie dodržiavania trhového poriadku a ostatných
podmienok pri predaji výrobkov ( § 5 zákona č. 178/1998 Z.z. v znení neskorších
predpisov ).

Obec vopred (aspoň deň dopredu) nahlási predaj potravín na trhových miestach príslušnej
regionálnej veterinárnej a potravinovej správe resp. cez elektronický systém ŠVPSSR
„zásielky“ Internetový odkaz na elektronický systém: https://zasielky.svssr.sk/login.php.
Predávajúci je povinný nahlásiť najneskôr 24 hodín vopred príchod zásielky
produktov živočíšneho pôvodu, nespracovanej zeleniny a nespracovaného ovocia ( ďalej
len „zásielka“ ) v mieste určenia pochádzajúcej z iného členského štátu Európskej únie
príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe prostredníctvom elektronického
systému Štátnej veterinárnej a potravinovej správy čas ambulantného predaja, krajinu
pôvodu zásielky a druh zásielky, príchod zásielky, miesto jej určenia a množstvo
zásielky; ustanovenie sa vzťahuje aj na dovoz potravín. Zásielky sa nahlasujú
v elektronickom systéme na adrese https://zasielky.svssr.sk/login.php .
Čl. 4
Údaje o trhových dňoch, predajnom a prevádzkovom čase
1) Pre trhové miesto sa stanovujú trhové dni, predajný a prevádzkový čas:
a) trhovisko – pondelok až piatok v čase od 8:00 hod. – 15:00 hod.
b) príležitostný trh – pondelok až piatok v čase od 8:00 hod. – 15:00 hod.
c) ambulantný predaj – pondelok až piatok v čase od 8:00 hod. – 15:00 hod.

Čl. 5
Pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá chce predávať výrobky alebo poskytovať služby na
trhovom mieste je povinná preukázať:
a) povolenie obce Švošov na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste,
b) doklad o zaplatení nájmu predajného zariadenia.
Čl. 6
Spôsob určenia nájomného za prenajaté zariadenie alebo prenajatú plochu na
príležitostný trh
Výška nájomného za predajné zariadenie alebo prenajatú plochu je 0,20 €/m2.
Čl. 7
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania
služieb a po skončení prevádzky
1) Na trhovom mieste môžu oprávnené fyzické osoby a právnické osoby predávať
výrobky len čisté a pri predaji dodržiavať čistotu a hygienu predávaných výrobkov,
ako aj čistotu a hygienu predávajúceho a poskytujúceho služby.
2) Fyzické osoby a právnické osoby predávajúce výrobky a poskytujúce služby sú
povinné na trhovom mieste počas predaja výrobkov a poskytovania služieb udržiavať
zabraté miesto v čistote a po ukončení prevádzky zanechať zabraté miesto čisté.
3) Pri nakladaní s komunálnym odpadom a biologicky rozložiteľným kuchynským a
reštauračným odpadom vzniknutý počas predaja výrobkov a poskytovania služieb sú
predávajúci fyzické a právnické osoby povinné dodržiavať ustanovenia zákona
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a požiadavky nariadení Európskeho parlamentu a rady ES č.
1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších
živočíšnych produktov neurčených na ľudskú spotrebu a nariadení komisie č.
142/2011, ktorým sa vykonáva citované nariadenie, tak aby nedochádzalo k jeho
nadmernému hromadeniu.
Čl. 8
Názov a adresa sídla správcu trhoviska
Správcom trhoviska je Obec Švošov so sídlom Obecný úrad, Školská 70/2,
034 91 Švošov telefón: 044/4391230, zodpovedná osoba Ing. Milan Široň, starosta.
Čl. 9
Záverečné ustanovenia
1) Na predaj výrobkov a poskytovaných služieb na trhovom mieste sa vzťahujú
ustanovenia zákona č. 178/1998 Z. z., nariadenia (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín

v platnom znení, zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov,
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 359/2011 Z. z., a nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 360/2011 Z. z., Výnos Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla
2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinárskeho kódexu Slovenskej
republiky 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, nariadenie ES
č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.
V Švošove dňa 7.9.2016

...........................................
Ing. Milan Široň
starosta obce

