
Zákon 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

Najčastejšie otázky obcí

1. Je povinnosťou obce zo zákona povoľovať zriadenie trhového miesta v prípade súkromných 
pozemkov (nie verejných priestranstiev),  na ktorých sa vykonáva ambulantný predaj (napr. 
predaj na súkromných tržniciach, na parkoviskách a pod.)? 
Áno, len obec môže vydať povolenie na zriadenie trhového miesta.

2. Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení  z. č.  455/1991 Zb.  o živnostenskom 
podnikaní (živn.zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 178/1998) trhové miesto 
zriaďuje obec alebo iná osoba na základe povolenia obce na zriadenie trhového  miesta.  Akou 
formou obec zriaďuje  trhové miesto  –  normatívne formou VZN alebo individuálne formou 
rozhodnutia?   
Je to na rozhodnutí mesta/obce. 

Akou  formou  obec  povoľuje  zriadenie  trhového  miesta  –  normatívne  formou  VZN  alebo 
individuálne formou rozhodnutia? 
Je to na rozhodnutí mesta/obce. 

Ak  sa  dá  prednosť  VZN  -  pri  individuálnych  správnych  aktoch  (rozhodnutia  obce  ako 
správneho  orgánu)  je  možné  podať  podľa  Správneho  poriadku  odvolanie  (opravný 
prostriedok),  o ktorom potom rozhoduje v rámci  správneho súdnictva Krajský súd,  miestne 
príslušný podľa sídla orgánu, ktorý rozhodnutie vydal (teda podľa miestnej príslušnosti obce).  

Ak sa zriaďuje  resp.  povoľuje  zriaďovanie  trhového miesta rozhodnutím,  tak  v procesnom 
režime  podľa  správneho  poriadku  aj  s prípadným  preskúmavaním  neprávoplatného 
rozhodnutia súdom podľa piatej časti tretej hlavy OSP?      
Áno, postupuje sa podľa 5. časti 3. hlavy OSP. Krajský súd preskúma zákonnosť rozhodnutí a 
postupov orgánu obce (územnej samosprávy). Rozhodnutiami správneho orgánu (tu obce) sa 
rozumie rozhodnutie vydané v správnom konaní a rozhodnutia, ktoré zakladajú, menia alebo 
zrušujú oprávnenia a povinnosti  fyzických alebo právnických osôb alebo ktorými môžu byť 
práva,  právom chránené  záujmy  alebo  povinnosti  fyzických  osôb  alebo  právnických  osôb 
priamo dotknuté. 

3. Podľa § 3 ods. 2 zákona č. 178/1998: „Pri zriaďovaní trhového miesta a pri povoľovaní 
zriadenia  trhového miesta obec prihliada na ochranu verejného poriadku,  verejný  záujem, 
účelnosť,  bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania služieb a na účelnosť 
výstav,  veľtrhov  a  podobných  akcií  vo  verejnom  záujme.“  Môže  obec  na  základe  tohto 
ustanovenia  odmietnuť  zriadenie  trhového  miesta  resp.  odmietnuť  povolenie  na  zriadenie 
trhového miesta?  
Ak predajca nedodržuje zákonné náležitosti napr. verejný poriadok, bezpečnosť a pod. áno -  § 
3 ods. 2 zákona 178/1998 Z. z. - „Pri zriaďovaní trhového miesta a pri povoľovaní zriadenia 
trhového miesta obec prihliada na ochranu verejného poriadku,  verejný záujem,  účelnosť, 
bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov                        a poskytovania služieb a na účelnosť 
výstav, veľtrhov a podobných akcií vo verejnom záujme.“ Ak nie je garantovaná bezpečnosť pri 
predaji, obec môže zriadenie trhového miesta odmietnuť. 



4. Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 178/1998: „Za správcu trhoviska sa na účely tohto zákona 
považuje  zriaďovateľ  trhoviska,  tržnice  alebo  príležitostného  trhu  alebo  osoba,  ktorá  má 
živnostenské  oprávnenie  na  správu  trhoviska,  tržnice  a  príležitostného  trhu  a  ktorej  bola 
správa trhoviska, tržnice alebo príležitostného trhu zverená jeho zriaďovateľom.“ Akou formou 
sa má zverovať správa – zmluvne, VZN? 
Spôsob zverenia správy je na rozhodnutí zriaďovateľa.

5. Podľa § 3 ods. 3: „Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len 
na základe povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Obec 
vydá povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste osobe, ktorá 
preukáže splnenie podmienok podľa § 10 a predloží doklady podľa odseku 5.“ V spojení s § 10 
zákona je zrejmé, že týmto môže byť právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie 
alebo fyzická osoba. Povolenie na predaj je vydávané v správnom konaní? 
Proces  vydávania  povolení  nerieši  z.  č.  178/1998  Z.  z.,  ale  (nepriamo)  vyplýva  zo  z. č. 
369/1990Zb.   o obecnom zriadení (§ 4 ods. 3 písm. d)) a z. č. 138/2004 Z. z.                    o 
správnom konaní. Je to na rozhodnutí  obce.  V prípade záporného rozhodnutia je to však 
forma,  ktorá  umožňuje  predajcovi  podať  opravný  prostriedok,  najčastejšie  odvolanie. 
Z princípu  veci  (povolenie  ako  individuálny  správny  akt)  by  malo  byť  vydávané  v rámci 
správneho  konania.  VZN určí  len  všeobecné  podmienky  –  čo  a kde  sa  môže  predávať. 
Konkrétnemu právnemu subjektu (FO,  PO) obec vydá povolenie ako individuálny správny akt. 

Je takého povolenie prenosné? Napr. obec vydá povolenie pre fyzickú osobu 1 a predaj za ňu 
bude vykonávať fyzická osoba 2? Postačí v takomto prípade pre FO 2 preukázať sa povolením 
na FO 1?  
Zákon nemôže obsiahnúť všetky možnosti, detaily, každá obec si zriaďuje trhové miesto podľa 
svojich podmienok a potrieb si   nastaví spôsob, ako zabezpečí dodržanie podmienok zákona 
(napr. v povolení budú uvedené osoby, ktoré budú predávať). Rozhoduje obec. 

6. Kto môže za právnickú osobu reálne vykonávať predaj – štatutár, zamestnanec, iná osoba 
na základe pracovnoprávneho alebo iného zmluvného vzťahu? Je možné aby obec povolila 
predaj jednej právnickej osobe a za ňu bude uskutočňovať predaj viacero fyzických osôb? 
Napr.  obec vydá povolenie na predaj právnickej osobe a tá zabezpečí predaj a poskytovanie 
služieb neurčitým počtom fyzických osôb, ktoré sa budú preukazovať tým istým povolením na 
predaj?  
Ten,  kto  preukáže,  že  je  zamestnancom  právnickej  osoby,  alebo  že  má  v nej  trvalý 
pracovnoprávny vzťah, resp. že pracuje pre daný podnikateľský subjekt na dohodu   a pod. 
Potom treba mať na stánku viditeľné označenie, že tu predáva spoločnosť XY a predávajúci by 
mal u seba doklad, že je zamestnancom/alebo je oprávnený predávať v mene spoločnosti XY.

7.  Je  obec  povinná  v prípade  povolenia  predaja  jedla  a nápojov  určených  na  priamu 
konzumáciu na trhovom mieste kontrolovať u predávajúceho či mu bolo vydané povolenie na 
ambulantný  predaj  príslušným  regionálnym  úradom  verejného  zdravotníctva  a zdravotné 
preukazy predávajúcich?  
Kontrola uvedených dokumentov je  v kompetencii  miestne príslušného regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva. Kontrolovať môže aj obec, je aj orgánom dozoru.

8. Môžu sa na trhových miestach predávať poľské mäso a mäsové výrobky, syry, bryndza, 
med, výrobky z medu a za akých podmienok?  
Na trhových miestach sa môžu predávať len výrobky, ktoré si určila obec vo VZN (§ 3 ods.8) 
a za podmienok, ktoré upravuje VZN. Čo sa týka predaja potravín, na trhových miestach sa 
môžu predávať  iba potraviny,  ktoré  obec ustanoví  vo  svojom VZN po vydaní  súhlasného 
stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly potravín k návrhu VZN. Ak to teda obec vo 
VZN ustanovila a úradná kontrola potravín vydala súhlasné stanovisko, môže sa predávať aj 
mäso, syry a pod. Musia byť však splnené podmienky určené na predaj mäsa, syrov, ...  . 



Predaj  potravín  odporúčame  vždy  konzultovať  s príslušným  orgánom  úradnej  kontroly 
potravín.

9. Môže obec povoliť a za akých podmienok predaj jedla určeného na priamu konzumáciu na 
mieste v prípade, ak s jedná napr. o študentov strednej školy, ktorí jedlo vyrobili v rámci 
   odborného výcviku?
Môže za dodržania príslušných podmienok. Na prípravu občerstvenia študentmi sa vzťahujú 
tie isté podmienky ako na akýkoľvek podnikateľský subjekt. Zákon                  a vykonávacie 
predpisy sa vzťahujú na školu i študentov. Ak bolo jedlo vyrobené podľa požiadaviek vyhlášky 
MZ  SR  č.  533/2007  Z.  z.  o podrobnostiach  o požiadavkách  na  zariadenia  spoločného 
stravovania  a za  odborného  pedagogického  dozoru,  tak  je  možné  súhlasiť  s jeho 
konzumáciou. 

10. Za akých podmienok je možný predaj výrobkov z dvora?    
Podmienky  „predaja  z dvora“  určuje  nariadenie  vlády  SR  č.  359/2011  Z.  z.,  ktorým  sa 
ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a malé množstvá a nariadenie 
vlády SR  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, nie zákon č. 178/1998 Z. z. 

11. Náš pán starosta pri návšteve susednej Moravy videl na vstupných tabuliach do obce 
„Zákaz podomového predaja“, je možné aj u nás vydať takýto zákaz???
       Nie, takýto zákaz nie je možné vydať.

12. Môže obec vydať povolenie  na predaj výrobkov na trhovom mieste na príležitostnom 
jarmoku konanom 1x v roku a za akých podmienok  :

- 75 r. dôchodca ručne pletie košíky z prútia, nemá vydané oprávnenie na podnikateľskú 
činnosť , nie je evidovaný v UĽUV-e,  nie je ZŤP, po jeho výrobkoch je zo strany obyvateľov 
   a návštevníkov jarmoku dopyt
- mamička na materskej dovolenke tká koberce, bude robiť prezentáciu svojej práce 
a zároveň by si chcela natkané koberce predávať. Nemá vydané oprávnenie na 
podnikanie,  nie je registrovaná v žiadnej organizácii.
Môže. Ak predajca predáva vlastné výrobky podľa autorského zákona  č. 618/2003 Z. z. 
( tvorivá duševná činnosť - tvorba autorských diel chránených autorským zákonom a ich 
následné rozširovanie predajom alebo inou formou prevodu práva napr. varešky, korálky, 
hrnčeky, tkané výrobky, ...). Pri žiadosti predloží  čestné vyhlásenie. 
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v § 2 definuje živnosť ako "sústavnú 
činnosť  prevádzkovanú  samostatne,  vo  vlastnom mene,  na  vlastnú  zodpovednosť,  za 
účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom".
§ 3   „Živnosťou nie je: ... b) využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti chránených 
osobitnými zákonmi2) ich pôvodcami včítane vydávania, rozmnožovania        a rozširovania 
literárnych a iných diel na vlastné náklady.“  

13. Fyzická osoba môže organizovať blší trh be oprávnenia k živnosti?
      Áno. Živnosť sa vyžaduje pri opakovanej činnosti, ak ide o zisk – v zmysle  živnostenského 
zákona (pozri odpoveď na otázku č. 12 ).

14. Z § 6 zákona vypadol zákaz predaja živých zvierat všeobecne a je teda povolený predaj 
napr. dom. hydiny. Aké doklady musí obec kontrolovať pri predaji živých zvierat. Napr. čo musí 
spĺňať pri prevoze, aké doklady o zdravotnom stave zvierat atď.
Zákaz predaja živých zvierat nevypadol, ale bol rozšírený okruh povolených. Predaj živých 
zvierat na trhových miestach je možný len v súlade s § 6 písm. j) - 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.

1. Predaj psov a mačiek 
Zdravie 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 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 (ďalej len „zákon č. 
39/2007 Z. z.“), 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  miestne 
príslušnej RVPS.

2. Ryby
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 tiež v § 22 ods. 3 písm. m) zákona č. 39/2007 Z. z. 

3. Ostatné zvieratá
Predávané  zvieratá  musia  byť  klinicky  zdravé,  čo  musí  byť  potvrdené  vo  veterinárnom 
osvedčení, ktoré vydá súkromný veterinárny lekár v mieste pôvodu zvierat.
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.

Dobré životné podmienky:
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.
Pri preprave zvierat musia byť dodržané požiadavky nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane 
zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS 
a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97.
Z pohľadu  dobrých  životných  podmienok  pôjde  najmä  o povolenia  prepravcu  pri  preprave 
zvierat  nad  65  km  –  platné  povolenie  prepravcu  typ  I (do  8  h,  +  platné  osvedčenie 
o spôsobilosti  vodičov a sprievodcov) alebo II (nad 8 h, + platné osvedčenie o spôsobilosti 
vodičov  a sprievodcov,  +  platné  osvedčenie  o schválení  dopravného  prostriedku  na  dlhé 
cesty). 

15.  Je  nejaký  predpis,  špecifikujúci  množstvo  prebytkov  z vlastnej  pestovateľskej  činnosti, 
ktoré môžu predajcovia predávať? 
Právny  predpis,  špecifikujúci  množstvo  prebytkov  z vlastnej  pestovateľskej  činnosti,  ktoré 
môžu  predajcovia  predávať,  nie  je.  Podmienky  priameho  predaja  a dodávania  malých 
množstiev prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu sú upravené  v nariadení 
vlády  SR č.  359/2011  Z.  z.,  ktorým sa  ustanovujú  požiadavky  na  niektoré  potravinárske 
prevádzkarne a malé množstvá a nariadenie vlády SR 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.

- 16.  Môže  obec  udeliť  povolenie  na  ambulantný  predaj  aj  predajcom tovaru,  ktorý  nie  je 
spomenutý v zákone v čl., ktorý vymenováva komodity, ktoré je možné predávať ambulantne, 
napr.  predajcov  medu,  slepačích  vajec,  syrových  korbáčikov,  predajcov  novín,  v zime 
kaprov, ...

- Zákon v § 9 určuje, čo sa v obci ambulantne môže predávať.
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, 
e) balená zmrzlina, 23)
f) ovocie a zelenina, 
g) potraviny v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce podľa § 7 ods. 1, 
h) kvetiny, 
i) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.24)

V prípade potravín teda platí, že „na trhových miestach sa môžu predávať iba potraviny, 
ktoré ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením po vydaní súhlasného stanoviska 
príslušného orgánu úradnej kontroly potravín21) k návrhu tohto všeobecne záväzného 
nariadenia.  Obec v  súlade s  §  9  vo všeobecne záväznom nariadení  ustanoví,  ktoré 
potraviny možno predávať ambulantne, a podmienky ich predaja.“ 

Ambulantný predaj pri cestách a diaľniciach mimo obce je zakázaný, pričom obcou sa na 
účely tohto zákona rozumie územie vymedzené dopravnými značkami označujúcimi začiatok a 
koniec obce, ako aj územie vymedzené dopravnými značkami označujúcimi začiatok a koniec 
miestnej časti obce.

Podľa § 6 sa na trhových miestach zakazuje predávať okrem iného
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,

l)  huby  okrem čerstvých  jedlých  húb  a  spotrebiteľsky  balených  sušených  húb,  ktoré  boli 
spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.

17. Za akých podmienok môže obec povoliť v rámci vydaného povolenia na predaj výrobkov aj 
rôzne ochutnávky týchto produktov, napr. ochutnávku medu?

Vytvorenie  hygienicky  vyhovujúcich  podmienok  –  t.j.  výrobok  musí  byť  riadne  označený, 
známeho pôvodu, zabezpečenie čistého náradia, zásobovanie pitnou vodou, zariadenie na 
ohrev vody, uzatvárateľné nádoby na odpad, osoby zdravotne a odborne spôsobilé, ochrana 
potravín určených na ochutnávku pred kontamináciou, dodržiavanie podmienok skladovania. 
Pri  manipulácii  s nebalenými  potravinami  používať  jednorazové  rukavice  a ochutnávku 
uskutočňovať v jednorazových nevratných obaloch. Čo sa týka konkrétne ochutnávky medu, 
zároveň by mal prvovýrobca spĺňať požiadavky nariadenia vlády 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. 

18. Môžu pri organizovaní napr. „súťaže vo varení guláša“ účastníci ďalej predávať na trhovom 
mieste a za akých podmienok takto pripravené jedlo na priamu konzumáciu?



Na  predmetné  akcie  je  nariadená  príprava   pokrmov  -  z  polotovarov  (nakrájané  mäso, 
očistené, umyté zemiaky, zelenina, klobásy, vyrobené akejkoľvek schválenej prevádzkarni – 
napr.  kuchyňa  kultúrneho  domu,  školská  jedáleň  -  samozrejme  s  časovým  oddelením  a 
následnou dôkladnou sanitáciou, vrátane dezinfekcie).

19. Predajca ovocia a zeleniny má v ponuke aj hubu hlivu ustricovú. Musí mať na predaj hlivy 
ustricovej osvedčenie o odbornej spôsobilosti?   
Áno. Hliva je tiež huba, platí preto aj v tomto prípade povinnosť mať osvedčenie o odbornej 
spôsobilosti (§ 5 ods. 5). 

20. Občan pestuje doma ovocie a zeleninu a zároveň chová prasatá. Na mestskej tržnici by 
chcel  predávať  ako prebytky ovocie a zeleninu a zároveň by chcel  predávať  produkty  ako 
slaninu a pod. (menej ako 30 dní v roku). Môže takýto tovar predávať ako prebytok bez toho, 
aby používal  elektronickú registračnú pokladnicu? Aké doklady nám má k predaju takýchto 
mäsových výrobkov predložiť?
Vlastné  prebytky  (ovocie  a zeleninu)  môže  predajca  predávať  na  trhovom  mieste  bez 
používanie elektronickej registračnej pokladnice do 30 dní v roku.

Mäsové  výrobky  možno  predávať  len  vtedy,  ak  boli  vyrobené  v schválenej  prevádzkarni. 
Schválenie vydáva príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa.  Ak sú vyrobené iba 
doma bez  schválenia,  nesmú byť  uvádzané na  trh  a môžu byť  použité  len  na súkromnú 
domácu spotrebu. 

21. Na trhovisko príde predávať predajca vlastné prebytky zo záhrady. Nemá živnostenské 
oprávnenie, nie je registrovaný ako samostatne hospodáriaci roľník, nepoužíva elektronickú 
registračnú pokladňu. Musíme tohto predajcu oznámiť na regionálnu potravinovú a veterinárnu 
správu? Finančnej správe oznamujeme každý krát povolenie na predaj?
Pri predaji vlastných prebytkov na trhovom mieste do 30 dní v roku nie je potrebná živnosť, 
predajca  nemusí  byť  samostatne hospodáriaci  roľník,  nepotrebuje  elektronickú registračnú 
pokladnicu. Nad 30 dní by už išlo v zmysle živnostenského zákona o živnosť   a elektronická 
registračná pokladnica by bola potrebná. Obec vydá povolenie na predaj a následne pošle 
hlásenie  Finančnej  správe  SR  (z.  č.  289/2008  Z.  z.  používaní  elektronickej  registračnej 
pokladnice v platnom znení). 

Podľa § 6 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov je 
takýto predajca povinný sa zaregistrovať na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej 
správe.  
Podľa § 26 ods. 3 zákona o potravinách obec je povinná vopred nahlásiť predaj potravín na 
trhových miestach príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe a táto povinnosť sa 
vzťahuje na nahlásenie aj takéhoto predajcu.

23. Je potrebné vypracovať trhový poriadok pre príležitostný trh?
Áno  je  -  správca  je  povinný  vypracovať  trhový  poriadok,  ktorý  obec  po  schválení  vydá 
všeobecne záväzným nariadením a správca je povinný ho zverejniť na viditeľnom mieste.

24. V § 3 ods.  5 písm. a) z.  č.  178/1998 je uvedené, že k žiadosti  o povolenie na predaj 
výrobkov  a poskytovanie  služieb  na  trhovom  mieste  je  aj  doklad  preukazujúci  splnenie 
požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov, ak ide 
o predaj  výrobkov  a poskytovanie  služieb  na  ktorý  sa  taký  doklad  vyžaduje.  Ide  napr. 
o zdravotný certifikát pre premiestňovanie hydina na reprodukciu a úžitkovú hydinu v SR alebo 
rozhodnutie ÚVZ SR na uvedenie priestorov motorového vozidla na ambulantný predaj mäsa 
do  prevádzky? Viem,  že  tam  patrí  osvedčenie  o odbornej  spôsobilosti  na  nákup,  predaj 
a spracovanie húb. V praxi sa nám vyskytuje najmä predaj bravčového a hovädzieho mäsa 
z motorového vozidla, predaj medu, predaj živej hydiny. Čo je potrebné predložiť k vydaniu 
povolenia na predaj výrobkov v rámci tohto ustanovenia? 



1. Na vydanie povolenia je, pokiaľ ide o potraviny, potrebné vždy žiadať potvrdenie o registrácii 
podľa  zákona č.  152/1995 Z.  z.  a doklad o pôvode tovaru,  či  ide  o vlastnú pestovateľskú 
a chovateľskú činnosť, alebo nákup a predaj.
2.  Ak  ide  o priamy  predaj  malých  množstiev  prvotných  produktov,  musia  byť  dodržané 
požiadavky podľa nariadení vlády:
Nariadenie  vlády  SR  č.  359/2011  Z.  z.,  ktorým  sa  ustanovujú  požiadavky  na  niektoré 
potravinárske prevádzkarne a malé množstvá.
Nariadenie vlády  SR 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.
3.  Pokiaľ  ide o predaj  mäsa resp.  potravín ako takých,  je  potrebné požadovať  schválenie 
motorového vozidla na predaj potravín, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR a mäso 
a potraviny živočíšneho pôvodu musia pochádzať zo schválených prevádzkarní.
4. Pokiaľ ide o predaj živých zvierat, musí spĺňať nasledujúce:
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 (ďalej len 
„zákon č. 39/2007 Z. z.“), 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 miestne 
príslušnej RVPS.
 
Dobré životné podmienky:
Z  pohľadu  dobrých  životných  podmienok  a  ochrany  zvierat  je  potrebné  zabezpečiť 
dodržiavanie ustanovení § 22 (ochrana zvierat) zákon č. 39/2007 Z. z. v platnom znení, najmä: 
1. napájanie a kŕmenie zvierat podľa druhu a kategórie zvierat,
2. vhodné ustajnenie zvierat podľa druhu a kategórie zvierat – ochrana proti nepriazni počasia, 

voľnosť pohybu,
3. kontrolu zvierat, v prípade potreby ošetrenie zvierat.
Podmienky pre spôsob manipulácie s rybami sú dané v § 5 a v prílohe č. 2 časť II bod 2. písm. 
a) nariadenia vlády SR č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat 
počas usmrcovania, a tiež v § 22 ods. 3 písm. m) zákona č. 39/2007 Z. z. 
Pri všetkých dotknutých druhoch zvierat musia byť dodržané požiadavky ustanovené v 
nariadení Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a 
o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97.

Odpovede pripravilo MH SR v spolupráci so ŠVPS SR a ÚVZ SR.

Ďalšie informácie o problematike môže poskytnúť odbor európskych záležitostí a vnútorného 
trhu MH SR. 

Text  neprešiel  redakčnou,  ani  jazykovou  úpravou  a je  uvedený  v pôvodnom  znení  jeho 
autorov.
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