Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie
obce Komjatná
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach

č. 3/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Komjatná v zmysle ustanovenia § 3 ods. 8, § 7 ods. 1 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 v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 178/1998 Z. z.) a v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1,
§ 11 ods. 4 písm. g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
sa uznieslo na tomto

všeobecne záväznom nariadení (ďalej len nariadenie):
§1
Úvodné ustanovenie
Toto nariadenie upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom
mieste na území obce Komjatná
§2
Zriadenie trhového miesta
1) Obec Komjatná podľa § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. zriaďuje trhové miesto –
príležitostný trh, ambulantný predaj pred obecným úradom súp. č.292, vestibul
obecného úradu a sála kultúrneho domu nachádzajúca sa na prízemí, v ktorých je
sociálne zariadenie a pitná voda k dispozícii pre predávajúcich ako aj kupujúcich.
Trhové miesto bude umiestnené na bezprašnom mieste so spevneným a dobre
čistiteľným povrchom. V blízkosti trhového miesta, najmenej 100 m sa nenachádza
žiadny zdroj, ktorý by mohol nepriaznivo ovplyvňovať predaj potravín.
2) Správcom trhoviska, príležitostného trhu, ambulantného predaja je obec Komjatná.
§3
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhovom mieste
1) Na trhovom mieste – trhovisko a príležitostný trh sa povoľuje predávať tieto výrobky:
a) Potraviny - ovocie, zelenina, zemiaky a malé množstvá prvotných produktov
rastlinného pôvodu, Originálne balené potraviny 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, dodržiavať podmienky skladovania
dané výrobcom.
Povinné informácie: názov potraviny, zoznam zložiek, množstvo určených zložiek
alebo kategórií zložiek, netto množstvo, dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum
spotreby, podmienky skladovania alebo použitia, meno a adresa prevádzkovateľa
potravinárskeho podniku, krajinu 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, skutočný obsah alkoholu
v objemových percentách.
Čerstvé ovocie a zelenina, zemiaky musia byť zdravé, očistené, zbavené zvädnutých
častí, bez viditeľnej hniloby alebo plesní. Taktiež musia byť kvalitatívne 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). Prvovýrobca si vedie evidenciu o dátume, druhu
a množstve produktov rastlinného pôvodu. Predávané ovocie a zelenina, zemiaky
musia byť chránené pred nepriaznivými klimatickými vplyvmi.
Predaj malých množstiev prvotných produktov sa riadi nariadením vlády č. 360/2011.
Musí byť zachovaná bezpečnosť, kvalita a vyživovaná hodnota. Predávané čerstvé
ovocie, zelenina- musia byť zdravé, očistené, zbavené zvädnutých častí, bez
viditeľnej hniloby alebo plesní, bez škodcov, nadmernej povrchovej vlhkosti, cudzieho
pachu alebo chuti.
Prvovýrobca si vedie evidenciu o dátume, druhu a množstve produktov rastlinného
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 (čl. 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.
Pri predaji platí vyhláška MP a RV SR č. 41/2012 Z.z. o mede a Vyhláška MP a RV
SR č.106/2012 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MPaRV SR č. 41/2012 Z.z. o mede
a vyhláška MP a RV SR č. 17/2015 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MP a RV
SR č.41/2012 Z.z. o mede v znení vyhlášky č.106/2012 Z.z.
c) Slepačie vajcia, môže predávať len prvovýrobca, ktorý je zaregistrovaný. Vajcia, ktoré
prvovýrobca uvádza na trh v malých množstvách sa nesmú umývať, žiadnym
spôsobom spracúvať, konzervovať alebo chladiť na teplotu nižšiu ako 5°C. Musia byť
čisté s nepoškodenou škrupinou, presvietené, uchovávané v suchu a chránené pred
nárazom a priamym slnečným žiarením. Teplota skladovania je v rozmedzí 5-18°C. Je
potrebné zabezpečiť, aby predložky, obaly a kontajnery na prepravu vajec
a manipuláciu s nimi boli čistiteľné a dezinfikovateľné. Malým množstvom vajec je:
-najviac 60 ks netriedených vajec priamo predaných prvovýrobcom
jednému konečnému spotrebiteľovi počas jedného týždňa
-najviac 350ks netriedených vajec dodaných prvovýrobcom miestnym
maloobchodným prevádzkarniam počas jedného týždňa.

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.
Slepačie vajcia je prvovýrobca povinný označiť štítkom alebo výveskou s uvedením,
že ide o netriedené vajcia z prvovýroby a uvedením nasledovných údajov: meno
a priezvisko prvovýrobcu adresa chovu, dátum alebo obdobie znášky a dátum
minimálnej trvanlivosti, spôsob skladovania. Prvovýrobca si vedie evidenciu
o vysledovateľnosti, počte chovaných nosníc, dennú produkciu vajec, počte predaných
vajec na miestnom trhovom mieste. Prvovýrobca si vedie okrem záznamov, ktoré sa
týkajú okrem vysledovateľnosti a hygieny prvovýroby, písomné záznamy, ktorými
preukazuje celkový počet chovaných nosníc, dennú produkciu vajec a počet predaných
vajec.
d) Živé ryby len na predvianočnom príležitostnom trhu predajca musí mať registráciu
e) (ohlásenia začatia činnosti) na RVPS podľa územnej pôsobnosti, v ktorej predaj
vykonáva.
Hygienické požiadavky na stánkový predaj/ambulantný predaj sú ustanovené v Prílohe
II, Kapitola III nariedenia (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín 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 využívajúci
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 prevádzkach s malou kapacitou sa zabitie ryby sa môže
vykonávať mechanicky úderom do hlavy pomocou ťažkého a tvrdého predmetu do
temena hlavy. Potom sa omráčenej rybe bezodkladne pretne miech 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 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.
Teplota vody sa pohybuje v rozmedzí 5°C až 10°C a musí byť zabezpečená možnosť
dostatočnej výmeny pitnej vody. Ryby možno vyberať z vody len pomocou
podberáka. Predajca je zodpovedný za predaj a manipuláciu s rybami a za
dodržiavanie všetkých veterinárnych požiadaviek na ochranu zvierat do momentu,
kým rybu nepredá.
f) Živú domácu, vodnú a hrabavú hydinu a živé domáce králiky, psy, mačky a drobné
hlodavce na základe súhlasného stanoviska príslušnej Regionálnej veterinárnej a
potravinovej správy. RVPS vydá súhlasné stanovisko, ak budú splnené minimálne
požiadavky týkajúce sa zdravia a dobrých životných podmienok zvierat.
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 tri mesiace musia byť vakcinované proti besnote v sôlade s §
17, odst5 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov, záznam o tom musí byť uvedený v očkovacom preukaze.
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 mieste
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 duhu a kategórie zvierat,
-vhodné ustajnenie zvierat podľa druhu a kategórie zvierat – ochrana proti neprizni
počasia, voľnosť pohybu,
-kontrola zvierat, v prípade potreby ošetrenia zvierat,
-ďalšie požiadavky
g) čerstvé huby na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti a sušené huby spracované
a balené oprávnenými výrobcami,
h) byliny, lesné plodiny, čečina a výrobky z nich,
i) kvety, imelo, priesady, sadenice, okrasné rastliny, okrasné dreviny, stromy, kríky,
semená,
j) ľudovoumelecké, umelecké, úžitkové a ozdobné výrobky,
k) potravinárske výrobky v spotrebiteľskom balení v rozsahu a sortimentnej skladbe
schválenej rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
l) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste vrátane nebalenej
zmrzliny(pripravované a podávané v stánkoch a iných zariadeniach na ambulantný
predaj schválených rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva).
2) Na trhovom mieste - trhovisko a príležitostný trh sa povoľuje 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 služby uvedené
v písm. a) a b) tohto odseku, ak poskytovateľ má súhlasný posudok – rozhodnutie
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva:
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,
- rezanie kapusty,
- čistenie peria.
4) 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.

5)

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 tohto nariadenia nepovolila
je zakázaný.
§4
Druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov

1) Príležitostné trhy:
a) Odpustová slávnosť Sv. Gála, ktorá sa koná vždy v októbri kalendárneho roka.
b) Výročie časti obce Studničná, koná sa v letných mesiacoch a Vianočná akcia
december kalendárneho roka.
2) Na príležitostných trhoch sa môžu predávať výrobky a poskytovať služby uvedené v
§ 3 tohto nariadenia.
§5
Ambulantný predaj
1) Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. v obci sa ambulantne môžu predávať:
a) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c) spotrebné výrobky; ustanovenie § 7 ods. 2 tým nie je dotknuté,
d) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste vrátane nebalenej zmrzliny,
e) ovocie a zelenina,
f) potraviny v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce podľa § 7 ods. 1 vrátane
balených mrazených krémov a balenej zmrzliny,
g) kvetiny, dreviny a priesady,
h) žreby okamžitých lotérií a žrebovaných vecných lotérií,
i) sladkovodné trhové ryby
2) Jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, balená a nebalená zmrzlina,
a balené potravinárske výrobky v súlade s § 3 ods. 1 tohto nariadenia sa môžu predávať
v stánkoch a iných zariadeniach na ambulantný predaj schválených rozhodnutím
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

§6
Zákaz predaja niektorých výrobkov
Podľa § 6 zákona č. 178/1998 Z. z na trhových miestach sa zakazuje predávať:
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a výbušné predmety,
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d) tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,

e) alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje na predaj alkoholických nápojov na
príležitostných trhoch,
f) jedy, omamné a psychotropné látky,
g) lieky,
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
i) chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy
živočíchov,
j) živé zvieratá; zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb a na predaj
domácej vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, mačiek a
drobných hlodavcov a na propagačné predajné podujatia organizované zväzmi a
združeniami chovateľov zvierat na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu
veterinárnej správy,
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,
l) huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli
spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.
§7
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas
1) Pre trhové miesto sa stanovujú trhové dni, predajný a prevádzkový čas:
a) príležitostný trh – piatok až nedeľa, od 8:00 hod. do 20:00 hod.,
b) ambulantný predaj – pondelok až štvrtok, od 7:30 hod. do 15:00 hod., piatok od
7:30 hod. do 13:00 hod.
§8
Technické, prevádzkové a estetické podmienky stánku s trvalým stanovišťom a označenie
predávajúceho
Obec nemá stánok s trvalým stanovišťom, stánok s celoročnou prevádzkou alebo
sezónnou prevádzkou, ktorý je stavbou podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb.
umiestnenou na verejnom priestranstve.
§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., ktorým sa ustanovujú
požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá, nariadenie
vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 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.

2) Na predaj potravín uvedených v § 3 ods. 1 tohto nariadenia na trhovom mieste
Regionálny úrad verejného zdravotníctva listom č.2012/00369-03/31 zo dňa 10.2.2012
udelil súhlasné stanovisko a Regionálna veterinárna a potravinová správa listom
č.1912/2017 zo dňa 2.11.2017 udelila súhlasné stanovisko.
3) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach č.6/2014 zo dňa 29.12.2014
4) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 schválilo Obecné zastupiteľstvo
obce Komjatná na svojom rokovaní dňa ............ uznesením č. .............../.......

§ 10
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2018
V Komjatnej dňa 20.11.2017

...........................................
starosta obce
Mgr. Otto Brtko
Vyvesené na úradnej tabuli dňa 27.11.2017
Zvesené z úradnej tabule dňa ................

