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1. Účel 

Prevádzkový a trhový poriadok je vypracovaný v súlade s ust. § 6 , ods. 1, ods.3 písm f)  

zákona č. 355/2007 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

v znení zákona č.178/1998 v znení neskorších predpisov. Účelom prevádzkového a trhového 

poriadku je stanoviť práva a povinnosti fyzických a právnických osôb zdrţujúcich sa 

v priestoroch  stánkového predaja, ako aj povinnosti Obce Raková, ktorá spravuje trhoviska a 

ktoré sú spravované na základe všeobecne záväzného nariadenia o trhovom poriadku v obci 

Raková.    

Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku  trhovísk 

ako aj pre osoby, ktoré sa nachádzajú v jeho areáli. 

 

2. Definície 

 

Trhové zariadenia na účely tohto prevádzkového poriadku sú vyhradené miesta k trhovému 

predaju  -  verejné priestranstvo pri Kultúrnom dome Jána Palárika Raková. 

              -  verejné priestranstvo pri nákupnom stredisku  Raková Korcháň 

              -  verejné priestranstvo pri ZŠ Trstená  

              -  verejné priestranstvo pri kostole 

Prevádzkový poriadok je súhrn opatrení na ochranu zdravia fyzických,  právnických osôb 

a všetkých trhovníkov  na ochranu verejného zdravia vo vyhradenom trhovom mieste , v 

ktorom existuje riziko poškodenia zdravia. 

 

3. Identifikačné údaje o prevádzkovateľovi trhového miesta 

 

1) Názov zariadenia (názov, adresa) : Vyhradené miesta k trhovému predaju obce Raková 

IČO : 14223112 

2) Prevádzkovateľ (názov, adresa) : Obec Raková, 023 51  Raková 140 

IĆO : 00314234 

3) Nájomca (názov, adresa) : podľa zmluvy  o predajnom mieste 

IĆO :  

4) Osoba zodpovedná za prevádzku : p. Anna  Dolná, zamestnanec OKVS  Obce  Raková 

Kontakt: adresa : 023 51  Raková 140 

tel. č. : 4000296 / 0907576010 

fax : 041/4341056 

e-mail : anton.heglas@rakova.sk alebo    rakova@rakova.sk 

 

4. Charakteristika vyhradených miest k trhovému predaju 

 

4.1 Druh zariadenia a právna charakteristika 

 

Jedná sa o vyhradené miesta k trhovému predaju  Obce Raková, ktoré sa nachádzajú v obci  

Raková. 

Vlastníkom a prevádzkovateľom  je  Obec Raková: 

Obec Raková, 023 51  Raková 140  IČO – 00314234. 

Nájomcom zariadenia je:  

Nájomná zmluva tvorí prílohu č. 2  k prevádzkovému poriadku. 

Poskytované sluţby : 

Pre účely tohoto nariadenia sa rozumie: 

mailto:anton.heglas@rakova.sk


 

l. Trhovým miestom –  trhovisko, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo  

   určené na príleţitostný trh alebo ambulantný predaj. 

       

   a/ Tržnica – kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie 

       sluţieb v prevádzkárňach  1)   a na prenosných predajných zariadeniach.  

b/ Trhovisko – nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený 

       predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb. 2) 

   c/ Stánok s trvalým stanovišťom stánok s celoročnou prevádzkou alebo sezónnou  

        prevádzkou, ktorý je súčasťou trhoviska alebo verejného priestranstva prenajatý  

        predávajúcemu obcou alebo správcom trhoviska na časovo neobmedzené obdobie alebo  

        postavený predávajúcim so súhlasom obce alebo správcom trhoviska. 

   d/ Príležitostný trh – predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb na priestranstve dočasne  

       určenom na takýto predaj – jarmoky, sezónne a výročné trhy , predaj vlastných  

       pouţitých textilných, odevných , športových a iných spotrebných výrobkov  

       v primeranom mnoţstve fyzickými osobami medzi sebou.  

    e/Ambulantný predaj – predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných  

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

        priestranstve pred prevádzkárňou; za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné  

        predajné zariadenie sa nepovaţuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyţaduje  

        povolenie podľa osobitného predpisu.   

 

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

    prevádzkárňou 1),   ale fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho   

    prenajme na ambulantný predaj.  

 

3. Za trhové miesto sa nepovaţuje  verejné priestranstvo, dočasne alebo trvale prenajaté na  

    predaj tovaru alebo poskytovanie sluţieb, ktoré organizačne, priestorovo a technologicky  

    patrí k prevádzkárni. 

 

4. Predaj  výrobkov  a poskytovanie sluţieb na trhových miestach musí vyhovovať  

    všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitného  

    predpisu. 3) 

 

3. Spotrebiteľom – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo  

    pouţíva sluţby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti .  

 

4. Predávajúcim  

    a) podnikateľ, 4)  ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje   

        sluţby,   

   b) fyzická osoba, ktorá predáva spotrebiteľovi rastlinné a ţivočíšne výrobky z vlastnej  

        drobnej pestovateľskej činnosti alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, 4a) 

    c) fyzická osoba, ktorá predáva vlastné pouţité výrobky, okrem potravín.  

 

5. Výrobkom – nová, pouţitá alebo upravená hnuteľná vec, ktorá bola vyrobená, vyťaţená       

    alebo inak získaná bez ohľadu na stupeň jej spracovania, a ktorá je určená na ponuku  

    spotrebiteľovi alebo pri ktorej moţno predpokladať, ţe ju spotrebiteľ pouţije, ak sa táto vec  

    dodáva za odplatu alebo bezodplatne; výrobkom je aj hnuteľná vec, ktorá je súčasťou alebo    

    príslušenstvom inej hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, elektrina, plyn, voda alebo teplo  

    určené pre spotrebiteľa,    



    a / bezpečný výrobok, je výrobok ktorý za beţných alebo rozumne predvídateľných   

         podmienok pouţívania, inštalácie alebo údrţby nepredstavuje po dobu určenú výrobcom  

         alebo po  dobu obvyklej pouţiteľnosti nebezpečenstvo pre spotrebiteľa alebo jeho  

         pouţívanie predstavuje pre spotrebiteľa vzhľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia len  

         minimálne nebezpečenstvo a svojimi vlastnosťami zodpovedá poţiadavkám podľa  

         osobitného  predpisu,  5)  

    b / nebezpečný výrobok, je výrobok ktorý nespĺňa poţiadavky uvedené v bode  5a/; za  

         nebezpečný výrobok nemoţno povaţovať výrobok iba preto, ţe bol do obehu uvedený  

         bezpečnejší výrobok. 

6. Sluţbou – akákoľvek činnosť alebo výkon, ktorý je ponúkaný spotrebiteľovi odplatne alebo 

    bezodplatne s výnimkou činnosti upravených osobitnými predpismi,  6) nad ktorými   

    vykonávajú dozor profesijné komory alebo iné orgány štátnej správy,  7)   

    b/ bezpečná sluţba je sluţba, ktorá za beţných alebo rozumne predvídateľných podmienok  

        poskytovania nepredstavuje nebezpečenstvo alebo jej poskytovanie predstavuje pre  

        spotrebiteľa vzhľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia len minimálne nebezpečenstvo. 

 

7. Beţná kvalita – je taká kvalita, ktorá zabezpečuje zachovanie všetkých podstatných  

    vlastností výrobku, ktoré podmieňujú jeho bezprostredné pouţívanie a spĺňajú   

    predpokladané očakávania spotrebiteľa. 

 

5. Zriadenie trhového miesta, predaj výrobkov a poskytovanie služieb 

 

l. Povolenie – rozhodnutie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie 

sluţieb na trhovom mieste v Obci Rakova vydáva na základe ţiadosti Obec Raková.    

   Povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovisku   

   vydáva správca trhového miesta / § 3 zák.č. 178 / 1998 Z.z. /   9) 

 

     Ţiadateľ v ţiadosti o zriadenie trhového miesta uvedie nasledovné údaje : 

     a/ označenie ţiadateľa ,  

     b/ druh trhového miesta, presnú lokalitu priestoru,  veľkosť plochy trhového miesta 

     c/ druh predávaných výrobkov a poskytovaných sluţieb ,  

     d/ časové obdobie na ktoré sa trhové miesto zriaďuje , 

     e/ predajný alebo  prevádzkový čas , 

     f/ spôsob čistenia trhového miesta a likvidácie TKO , zabezpečenie bezpečnosti  

         predávajúcich a kupujúcich, 

     g/ skutočnosti viaţuce sa k predajnému miestu / umiestnenie informačných tabúľ, dočasná  

         zmena dopravného značenia, dopravná uzávierka, parkovanie, spôsob zásobovania,   

         zabezpečenie  hygieny  a pod . / , 

     h/ skutočnosti viaţuce sa k zriadeniu trhového miesta, dôleţité z hľadiska mesta / trhový  

         poriadok, cenníky a pod. / . 

 

2. Pri povoľovaní trhového miesta  Obec Rakova  prihliada na ochranu verejného poriadku, 

    verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania  

    sluţieb, účelnosť výstav, veľtrhov a podobných akcií vo verejnom záujme. 

 

3. Technické, prevádzkové a estetické podmienky stánku s trvalým stanovišťom / § 2 ods.1 

písm. c) / určuje Obec Raková. 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. 1. Trhové miesta, trhoviska, trhy, jarmoky a ostatné trhové miesta na území Obce 

Raková 

 

 

     Na území Obce Raková povoľuje Obec Raková  - všeobecným záväzným nariadením 

/VZN/ o trhovom poriadku schváleného uznesením  Obecného Zastupiteľstva Raková 

č................... zo dňa.......................na základe §11zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení. 

 

l. Tržnice:  / 0 / 

2. Trhoviská :  

 

     TM 1 :   verejné priestranstvo pri Kultúrnom dome Jána Palárika 

     TM 2 :   verejné priestranstvo pri nákupnom stredisku  Raková Korcháň 

     TM 3 :   verejné priestranstvo pri ZŠ Trstená  

     TM 4 :   verejné priestranstvo pri kostole 

3. Údaje o trhových dňoch: 

     streda a piatok: od 7.00 hod.  do  17,00 hod. 

     nedeľa: od 7,00 hod. do 13.00 hod. 

 

6. Práva a povinnosti správcu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu 

 

 

l. Pre trhovisko, trţnicu a príleţitostný trh je správca trhoviska povinný vypracovať trhový  

   poriadok.   Trhový poriadok je správca trhoviska povinný  zverejniť na viditeľnom mieste.  

 

2. Trhový poriadok musí obsahovať 

    a/ určenie priestranstva trhoviska, trţnice a príleţitostného trhu , 

    b/ označenie trhoviska, trţnice a príleţitostného trhu údajmi o druhoch predávaných  

        výrobkov  a poskytovaných sluţieb , 

    c/ podmienky, za ktorých moţno predaj a poskytovanie sluţieb vykonávať, 

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

    e/ pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení , 

    f/ spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie, alebo za prenajatú plochu, alebo    

       cenník vstupného na príleţitostných trhoch,  

    g/ pravidlá dodrţiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania sluţieb  

         po skončení prevádzky, 

    h/ meno, priezvisko a adresu bydliska správcu trhoviska, ak je ním fyzická osoba, alebo 

        názov a adresu sídla, ak je ním právnická osoba. 

 

3. Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodrţiavanie trhového poriadku a ostatných 

    podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní sluţieb . 

 

4. Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:11)   

    a/ oprávnenie na podnikanie v danej oblasti / ďalej len „ oprávnenie na podnikanie“/ podľa  

        osobitných predpisov12)  a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb na  



        trhových  miestach § 3 ods.1), 

    b/ doklad o nadobudnutí tovaru,  

    c/ pouţívanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov  13) , 

    d/ udrţiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania sluţieb  

        a po ich skončení , 

    e/ dodrţiavanie trhového poriadku , 

    f/ primeranosť predaja vlastných pouţitých textilných, odevných , športových a iných  

       spotrebných výrobkov / ďalej len „ vlastné pouţité výrobky“ / občanmi medzi sebou na  

       príleţitostných trhoch, primeranosť mnoţstva týchto predávaných výrobkov posúdi   

       správca trhoviska individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov.  

 

5. Pri predaji húb správca trhoviska kontroluje  osvedčenie o znalosti húb predávajúceho  

    a zabezpečuje odborníka na kontrolu predaja húb.  

 

6. Správca trhoviska kontroluje aj ďalšie povinnosti, ak tak ustanovuje osobitný predpis  13a) 

 

7. Oprávnenie na podnikanie / odsek 4 písm. a) / a doklad o nadobudnutí tovaru / odsek 4   

     písm. b)/ sa nevyţadujú, ak ide o predaj vlastných pouţitých výrobkov fyzickými osobami    

     medzi sebou v primeranom mnoţstve a o predaj rastlinných a ţivočíšnych výrobkov  

     z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín  

     fyzickými osobami .  

8.  Ak správca zistí porušenie povinností, bezodkladné to oznámi príslušnému orgánu    

potravinového dozoru. 34) 

 

7.    Zákaz predaja niektorých výrobkov 

 

Na trhových miestach sa zakazuje predávať 

 

a/ zbrane a strelivo 14), 

b/ výbušniny 15)  a pyrotechnické výrobky16) , 

c/ tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť 17) , 

d/ tabak a tabakové výrobky 18), 

e/ lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, 

f/ jedy, omamné a psychotropné látky19) , 

g/ lieky 20), 

h/ automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,  

i/ chránené druhy ţivočíchov 21)exempláre voľne ţijúcich ţivočíchov  a nebezpečné   

   ţivočíchy  , 

j/ ţivé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb 22);  zákaz sa nevzťahuje na  

   propagačné predajné podujatia a zvody zvierat 22) organizované zväzmi a zdruţeniami   

   chovateľov, 

k/ chránené rastliny23), exempláre rastlín21)  a invázne druhy rastlín 23a),  

l/ surové kravské, kozie a ovčie mlieko, mliečne výrobky z tepelne neošetreného kravského,   

    kozieho a ovčieho mlieka, vajcia vodnej hydiny,  mäso z domácich zvierat a diviny, ich  

    vnútornosti , mäsové výrobky , tepelne neošetrené vaječné výrobky / majonézy/, ako aj   

    všetky ostatné potraviny ţivočíšneho pôvodu, ktoré nemajú osvedčenie o spôsobilosti   

    podmienok vydané príslušným orgánom veterinárnej a potravinovej správy , 

m/ sušené huby, okrem sušených húb vyrábaných a balených oprávnenými výrobcami,  

n/ lahôdkárske výrobky /výrobky studenej kuchyne / a cukrárenské výrobky s náplňou, 

o/ potraviny určené na osobitné výţivové účely a pochutiny neznámeho pôvodu.  



 

 

 

8. Sortiment a obmedzenia predaja výrobkov 

 

     Na predaj v trţniciach, trhoviskách a príleţitostných trhoch a jarmokoch v Obci Raková 

moţno ponúknuť: 

 

l. Tovar bez obmedzujúcich podmienok 

- poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené pre výţivu ľudí /kvety, priesady kvetov 

      a  zeleniny, ozdobné kry, semená /,  

- sezónne, ozdobné a úţitkové predmety /kytice ku dňu zosnulých, aranţované kvety, 

násady a pod./, 

- ľudovo-umelecké predmety . 

 

2. Tovar, pri predaji ktorého musia byť splnené podmienky 

     stanovené príslušnými zákonmi a všeobecne záväznými predpismi / Zák. NR SR č.152/95   

     Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov , Výnos MP SR a MZdr. SR č.981/96-100 

     Výnos MP SR a MZ SR  č. 28167/2007, 

 –  Potravinový kódex, Zákon  č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti /.  

 

a)   Ovocie a zelenina – musia vyhovovať hygienickým poţiadavkám v zmysle platných   

       predpisov. Predávaná zelenina, zemiaky a lesné plody musia byť očistené od hliny  

       a zvädnutých častí 24) . 

 

b)   Predaj trhových konzumných rýb je povolený len v predvianočnom období právnickým  

a fyzickým osobám / ţivnostníkom/, ktorí sa preukáţu platným súhlasom RVPS na predaj  

ţivých konzumných rýb na dané obdobie v zmysle § 8 ods.3 písm. a) zák. č. 39/2007 Z. z.   

 

 c)  Ţivú hydinu môţu predávať fyzické a právnické osoby, ktoré sa preukáţu súhlasným   

stanoviskom Obce Raková na predaj hydiny vo vyhradenom priestore trţnice. RVPS 

vydá súhlas na malopredaj ţivej hydiny len tým ţiadateľom, ktorí majú svoj chov pod 

veterinárnym dozorom a splnia poţiadavky na prepravu hydiny, ustajnenie, napájanie  

a kŕmenie počas predaja a iné podmienky , ktoré sa pri predloţení ţiadosti posudzujú  

individuálne  .          

 

d)  Ostatné ţivé zvieratá sa môţu predávať len vo zvlášť vyhradenom priestore v rámci   

      propagačného predajného podujatia a zvodov zvierat organizovaných zväzmi   

      a   zdruţeniami chovateľov a  za podmienok, ktoré stanoví RVPS  Čadca.     

        

e)   Predaj výsekového mäsa, hydiny,  králikov, deleného mäsa  jatočných zvierat    

      a zveriny, opracovaných  rýb, mäsových  výrobkov, pasterizovaného mlieka a mliečnych   

      výrobkov z tepelne ošetreného kravského, ovčieho, kozieho mlieka, slepačích  

      vajec, pekárenských  a cukrárenských výrobkov, je moţný len od schválených   

      prevádzkarní, sprevádzaných dodacími listami v trţniciach a na trhoviskách, ktoré sú na   

      tento účel vybavené chladiacimi vitrínami a pultmi, tečúcou  teplou vodou a studenou  

      pitnou vodou, vhodnými skladovacími priestormi a ľahko čistiteľným vnútorným  

      zariadením v súlade  s čl.1) Nariadenia ( ES ) č. 178/2002 o snahe o vysokú úroveň  

      ochrany zdravia ľudí a v zmysle bodu č.8) preambuly Nariadenia ( ES ) č. 852/2004  

      Európskeho parlamentu a Rady o hygiene potravín. RVPS vydá súhlas na predaj mäsa... 



 

f)   Slepačie vajcia označené – povolený predaj pre právnické a fyzické osoby. Podľa § 3  

Výnosu MP SR a MZ SR č. 1752/2005 – 100, ktorým sa vydáva hlava potravinového 

kódexu SR upravujúca  vajcia, majonézy a majonézové omáčky a čl.12) Nariadenia 

komisie ( ES ) č. 557/2007 ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania 

Nariadenia rady ( EHS ) č.1028/2006 o obchodných normách pre vajcia. Obaly na 

vajciach triedených a balených musia obsahovať nasledovné označenia: 

1.)  a) kód triediarne 

      b) akostná trieda A   

      c) hmotnostná trieda ( XL,L,M,S ) 

      d) dátum minimálnej trvanlivosti ( alebo M.T.D. ) 

      e) údaj o umytí vajec, v prípade ak sú umyté ... 

      f) odporúčanie drţať vajcia po nákupe v chlade 

2.) údaj o metóde chovu, spôsobe chovu 

      - vysvetlenie významu kódu výrobcu 

Ak ide o predaj vajec podľa osobitného predpisu ( Výnos č.1752 / 2005 – 100 ) a teda 

( Nariadenia č. 557 / 2007 ) dátum minimálnej trvanlivosti musí byť zreteľne vyznačený –    

minimálna trvanlivosť do alebo M.T.D. 

 

U triedených voľne uložených vajec na otvorených preloţkách podľa čl. 16) musia byť  

uvedené pre spotrebiteľa jasne viditeľné a ľahko čitateľné tieto údaje: 

a) akostná trieda 

b) hmotnostná trieda ( XL,L,M,S)     

      c) údaj o metóde chovu, spôsobe chovu       

      d) vysvetlenie významu kódu výrobcu  

      e) dátum minimálnej trvanlivosti ( alebo M.T.D. ) – 28 dní ( vyjadrené číselne  

          deň, mesiac, štyrmi číslicami)       

              a  podľa čl.3) bod 1), t.j. Prílohy č. III, oddiel X) bod 3 ) Nariadenia ( ES) č.853/2004  

      ktorým sa zavádzajú osobitné  hygienické predpisy pre potraviny ţivočíšneho pôvodu,  

      vajcia sa musia spotrebiteľovi dodať v rámci maximálnej časovej lehoty 21 dní od   

      znášky.  

   

g)   Slepačie vajcia neoznačené z vlastnej výroby tzv. prebytkov – predaj povolený v trţnici   

      a na trhoviskách podľa ust. § 68 Výnosu č. 981/1996 – 100 len za podmienok ţe: 

      a)  pochádzajú z vlastného chovu predávajúceho.   

      b) počet predávaných vajec nepresahuje  200 kusov za 1 deň  

      c) vajcia nie sú staršie ako 14 dní odo dňa znášky 

      d) na mieste predaja sa uvedie - meno / názov a adresa výrobcu 

 

              Z predaja sú vylúčené slepačie vajcia s neúplnou škrupinou, prasknuté s porušenou  

      podškrupinovou  blanou obsahujúce cudzie telieska, plesnivé, hnilobné , silne znečistené  

      trusom, umývané a vyradené z liahní . 

 

h)  Zabíjanie a delenie zvierat v trţniciach a na trhoviskách je zakázané .  

 

        

ch)   Med musí byť zdravotne nezávadný, plnený do hygienicky vyhovujúcich označených 

      obalov . Názov : včelí med  / agátový, kvetový , zmiešaný a pod. /, označený na obale 

      podľa ust. § 5 ods. 1) Výnosu MP SR a MZ SR č. 1188/2004 – 100, ktorým sa vydáva 

      hlava PK SR upravujúca med. Za med moţno označiť len produkt vyprodukovaný  



      včelami ( ust. § 2) v označení podľa § 5 ods. 6  musí byť uvedená krajina pôvodu alebo   

      krajiny pôvodu, ak má pôvod vo viacerých krajinách v súlade  s Výnosom č.1188/2004 –  

     100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca označovanie potravín - v označení sa   

     uvádza : 

      a) zmes medov z ES 

      b) zmes medov mimo ES   

      c) zmes medov z ES a mimo ES       

            a podľa ust. § 3 ods.1) Výnosu č. 1187/2004 – 100, slovné označenie musí byť    

      v štátnom jazyku, ďalej v obchodnom názve musí byť podľa ust. § 3 ods.5) tohto výnosu   

      uvedené: výrobca alebo predajca ( meno, adresa), hmotnosť, dátum minimálnej 

trvanlivosti.  

           Med môţu ponúkať na predaj fyzické alebo právnické osoby, bez ďalších obmedzení   

    ak majú súhlas   na túto činnosť od orgánov veterinárneho a potravinového dozoru (RVPS)   

 

j)    Ostatné potravinárske výrobky – sa môţu predávať iba hygienicky nezávadné výrobky pri  

      dodrţaní platných predpisov . 

 

k)  Tovar vyrábaný podľa schválených technologických noriem akosti resp. receptúr musí  

      mať  znaky v ňom uvedené. Potraviny musia byť pri predaji umiestnené najmenej 70 cm 

      nad zemou , ovocie, zelenina a zemiaky v debnách na stojanoch a pod. . Za zdravotnú 

      bezchybnosť surovín a potravín zodpovedá predávajúci . Počas predaja musí predávajúci  

      tovar chrániť pred znečistením a vonkajšími nepriaznivými vplyvmi .  

 

l)    Pri predaji rastlinného mnoţiteľského materiálu / osivo, sadivo/ je potrebné tento označiť    

      nápisom  ţe je nevhodný pre konzum . 

 

m)  Vianočné stromčeky, chvojky, šišky, čečina a výrobky z nich moţno predávať len na  

       základe dokladu o spôsobe ich nadobudnutia. Vlastníci lesa pri predaji predloţia doklad   

       o vlastníctve resp. povolenie na výrub . 

 

n)    Predaj ovocných stromov a kríkov ako mnoţiteľského materiálu je moţný za podmienky,  

       ţe tieto sú opatrené štítkom s údajmi o odrode, mnoţiteľskej stanici a pod. . Kmeň musí   

       byť označený farebnou bodkou – sever. Predávajúci musí mať doklad o nadobudnutí   

       tovaru.  

 

o)   Pri predaji tovaru je predávajúci povinný pouţívať ciachované váhy, miery a závaţia, mať  

      dostatok vhodného obalového materiálu. Ak si to povaha predávaného tovaru vyţaduje   

      musí pouţívať vhodné manipulačné náradie / napr. manipulačné kliešte, rukavice a pod. / . 

 

p)   Spotrebné výrobky , najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,  

      elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské  

      výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky sa môţu predávať len  

      v prevádzkárňach trţníc , v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách , na  

      príleţitostných trhoch a pred prevádzkárňou jej prevádzkovateľom .  

 

 

 

r)  Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na propagačné predajné akcie spojené s podporou   

      predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh, ako aj v prípade keď výťažok   

      z predaja  je určený na charitatívne účely.  



 

 

 

9. Druhy poskytovaných služieb 

 

Na trhových miestach moţno poskytovať tieto sluţby: 

 a/ pohostinské a reštauračné sluţby, rýchle občerstvenie a stravovanie 24)  , 

 b/ brúsenie noţov, noţníc a nástrojov, 

 c/ oprava dáţdnikov, 

 d/ oprava a čistenie obuvi, 

 e/ výroba kľúčov, 

 f/ ďalšie sluţby podľa  PP a VZN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

10.  Ambulantný predaj v meste 

 

l. V obci Raková sa ambulantne môţu predávať:  

   a/ knihy, denná a periodická tlač, 

   b/ drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, 

   c/ jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste 24), 

   d/ balená zmrzlina ,  

   e/ ovocie a zelenina 24), 

   f/  kvetiny, 

   g/ ţreby okamţitých lotérií a ţrebových vecných lotérií 25) . 

 

 

2. Ambulantný predaj pri cestách na území Obce Raková sa zakazuje . 

 

 

11. Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach 

 

 

 1)  Na trhových miestach v Obci Raková môţu na základe povolenia Obce Raková  

      predávať výrobky a poskytovať sluţby : 

  a/ fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných 

      predpisov   4) 

  b/ fyzické osoby  predávajúce rastlinné a ţivočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo  

      chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny 4a), 

  c/ fyzické osoby predávajúce vlastné pouţité výrobky v primeranom mnoţstve medzi sebou . 

   

  2) Predávať výrobky podľa odseku 1 písm. b) a c) môţu za rovnakých podmienok i občania     

      iných členských štátov únie. 

 

 

12.Povinnosti predávajúcich na trhových miestach 

 

l. Predávajúci na trhovom mieste je povinný 

   a/ označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov 26), 

   b/ dodrţiavať trhový poriadok trhoviska, trţnice a príleţitostného trhu ,  



   c/ pouţívať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov 13), 

   d/ udrţiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania sluţieb v čistote , po skončení predaja  

       zanechať predajné miesto čisté a upratané, 

   e/ zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované sluţby cenou 27), 

   f/  viesť evidenciu o reklamáciách s výnimkou osôb uvedených v § 10 písm. b) a  c) 28) , 

   g/ predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom mnoţstve a umoţniť  

       spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov. Fyzikálne a technické  

       veličiny vyjadriť v zákonných meracích jednotkách 29). 

   h/ poskytovať informácie o predávanom výrobku a zabezpečiť jeho označenie. Súbeţné 

       pouţívanie ďalších označení, najmä grafických symbolov a piktogramov nie je týmto  

      dotknuté 30).       

 

2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný  predloţiť správcovi trhoviska, správcovi  

    trhového miesta s ambulantným predajom / § 4 / a orgánu dozoru / § 12 ods.1)/ 

    a/ doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb   

        na trhovom mieste a preukaz totoţnosti,  

    b/ povolenie na uţívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné 

        zariadenie, alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení vstupného  na príleţitostných  

        trhoch,  

    c/ zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia ak to vyţaduje  

        charakter predávaného tovaru a poskytovaných sluţieb,  

    d/ pri predaji húb doklad o ich znalosti,  

    e/ pri predaji  lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu   21) , 

    f/ doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyţaduje, ak ide o predaj vlastných pouţitých  

       výrobkov medzi občanmi v primeranom mnoţstve, 

    g/ evidenciu o reklamáciách /ods.1písm.f)/ s výnimkou osôb uvedených v § 10 písm.b) a c).    

 

3. Osoba oprávnená  predávať výrobky na trhových miestach / § 10 ods. 1 písm. b)/je povinná  

    predloţiť orgánom dozoru na ich poţiadanie doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak      

    vznikne  podozrenie, ţe predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej  

    pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí  

    predávaných lesných plodín .  

 

13. Organizácia a riadenie prevádzky tržníc, trhovísk a trhových miest 

 

l. Predaj výrobkov a jeho priebeh podľa tohoto trhového poriadku riadi správca trţnice,  

   trhoviska, trhového miesta , alebo ním poverená osoba, ktorá zodpovedá za jeho   

   dodrţiavanie. Zodpovedá tieţ za čistotu, odvoz odpadkov, dezinfekciu a deratizáciu.     

   Umoţňuje prístup kupujúcim ku kontrolnej váhe s platným úradným overením, vyberá  

   a kontroluje výšku úhrady trhových poplatkov, dbá na funkčnosť hygienických  zariadení,   

   zabezpečuje dostatok pitnej vody pre predávajúcich a kupujúcich a vytvára  podmienky  

   pre  bezpečnosť a ochranu zdravia a poţiarnu ochranu.  

 

2. Osoba  podľa ods.1 pri výkone svojej činnosti musí byť viditeľné označená vizitkou s jej  

    menom a názvom správcovskej organizácie . 

 

3. Za porušenie ustanovení tohoto VZN , ako aj trhového poriadku zo strany predávajúcich  

    môţe správca trţnice, trhoviska, trhového miesta zakázať predaj tovaru resp. poskytovanú  

    sluţbu , pričom  spolupracuje s orgánmi štátneho dozoru .  

 



14.Orgány dozoru a sankcie 

 

l. Dozor nad dodrţiavaním tohoto  všeobecne záväzného nariadenia vykonáva Obec Raková  

   zamestnancami, poverenými  starostom obce.  

   Pri výkone dozoru  sa zamestnanci  Obce Raková preukáţu poverením alebo sluţobným  

   preukazom vyhotoveným na tento účel. 

 

2. Obec Raková  môţe uloţiť pokutu do výšky : 16596,95943 €  (500000.-) 

 

    a/ fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia  /§ 3 ods.1)/, 

        alebo správcovi trhoviska za porušenie povinností podľa  § 5 ods.1) a  3) 

 

    b/ fyzickej alebo právnickej osobe , ktorá predáva výrobky a poskytuje sluţby na trhovom  

        mieste bez povolenia / § 3 ods.1/ alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky,  

        ktorých predaj je zakázaný  alebo ktoré nie sú povolené mestom na predaj / § 6/ , alebo  

        predáva výrobky, ktoré sa môţu predávať len v  prevádzkárňach trţníc, v stánkoch  

        s trvalým stanovišťom na trhoviskách, na príleţitostných trhoch a pred prevádzkárňou jej  

        prevádzkovateľom, mimo takto určených miest, alebo fyzickej osobe predávajúcej  

        rastlinné a ţivočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej  alebo chovateľskej  

        činnosti alebo lesné plodiny, ak nesplní povinnosti podľa § 11 ods. 3) . 

 

3. Obec Raková môţe  uloţiť pokutu do výšky: 331,9391 € 31) tomu kto sa dopustí  

priestupku  t.j. kto poškodí práva spotrebiteľa 32), tým, ţe poruší zákon o ochrane 

spotrebiteľa  alebo osobitné predpisy na ochranu spotrebiteľa.      

 

4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch  33)  

 

15. Kapacita zariadenia 

 

1) Kapacita predávajúcich : 25 

    Kapacita kupujúcich:  200 

Vonkajšie priestory  - podľa druhu konanej akcie, maximálne    500     osôb. 

 

16  Prevádzka trhových zariadení: 

Čas prevádzky pre verejnosť… od 7.00hod. do 18.00 hod  

Prevádzka v čase nočného kľudu je moţná len so súhlasom Obce Raková. 

Čas prevádzky pre personál, zabezpečujúci akcie - podľa dohody medzi prevádzkovateľom, 

nájomcom a poriadateľom akcie. 

Spôsob zabezpečenia prevádzky trhového miesta  - sluţby pre kupujúcich, telefonické 

kontakty, ceny za sluţby, zdravotnícke zabezpečenie,  

- zabezpečuje podľa potreby prevádzkovateľ, nájomca a poriadateľ akcie. 

Trhovisko  nemá zamestnancov. 

 

 

 

17. Umiestnenie trhovísk vo vzťahu k okoliu  

 

Trhoviská  sa nachádzajú v intraviláne Obce Raková. 

Pri  trhoviskách sú  aj jednopodlaţné budovy, v ktorých  sa nachádzajú:  WC pre 

predávajúcich a    návštevníkov trhovísk  a sociálne zariadenia.  



Súčasťou trhovísk sú aj plochy  pre 10 vyhradených parkovacích miest. 

 

18. Dispozičné členenie vnútorných a vonkajších priestorov 

 

1.  Riešenie vnútorných priestorov: Nákres 

 

2.  Riešenie vonkajších priestorov: Nákres 

Pôdorys vonkajších priestorov je súčasťou dokumentácie  VZN. 

     TM 1 :   verejné priestranstvo pri Kultúrnom dome Jána Palárika 

     TM 2 :   verejné priestranstvo pri nákupnom stredisku  Raková Korcháň 

     TM 3 :   verejné priestranstvo pri ZŠ Trstená  

     TM 4 :   verejné priestranstvo pri kostole 

 

Pri všetkých trhových miestach sú zriadené, prístupné alebo dohodnuté  sociálne zariadenia 

a zariadenia pre osobnú hygienu pre predajcov, zákazníkov  resp. pre verejnosť ďalej sú 

dostupné samostatné WC kabínky s predsienkami a umývadlom s prívodom tečúcej teplej 

a studenej pitnej vody pre predajcov    

19. Zásobovanie vodou 

 Trhoviska  sú napojené na verejný obecný vodovod a sú takto zásobované zdravotne 

bezchybnou pitnou vodou. Prevádzkovú kontrolu pitnej vody vykonáva prevádzkovateľ 

verejného obecného vodovodu, ktorej vlastníkom je Obec Raková a Sevak Čadca. 

Dezinfekcia pitnej vody je súčasťou úpravy pitnej vody prevádzkovateľom verejného 

obecného vodovodu. Na základe nájomnej zmluvy vodné a stočné hradí prevádzkovateľ. 

Odberateľskou zmluvou sú upravené vzťahy a povinnosti v prípade havárie dodávky pitnej 

vody. Na prevádzkové účely (napr. polievanie a umývanie trhoviska, polievanie ostatnej 

zelene, …) je pouţívaná úţitková voda z rieky Kysuca. 

Teplá úţitková voda je zohrievaná  elektrickým bojlerom. 

 

 

20. Manipulácia s odpadmi 

1) Tuhý komunálny odpad 

Tuhý komunálny odpad sa v areáloch trhovísk uskladňuje v uzavretých ľahko čistiteľných 

smetných  košoch, kde sa dáva odpad z celej  vonkajšej plochy, ktoré sú umiestnené pri 

trhoviskách. Odpad zo smetných košov sa v prípade ich naplnenia vynáša do KUKA nádob. 

Frekvencia odvozu tuhého komunálneho odpadu je daná kalendárom odvozu komunálneho 

odpadu. Prevádzkovateľ zabezpečuje triedenie a separáciu tuhého komunálneho odpadu na 

prevádzke OKVS Raková. Tento sa triedi na základe poţiadaviek organizácie, ktorá ho 

odoberá. 

2) Odpadová voda 

Odpadová voda, tvorená splaškovou vodou z hygienických zariadení, je odvádzaná zo 

zariadenia tlakovou kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie a čističky odpadových 

vôd na základe zmluvných vzťahov. 

 

3) Nebezpečný odpad 

Odpad ako nebezpečný odpad sa skladuje vo vyhradenom sklade budovy. 

Odváţaný je do prevádzky OKVS Raková k tomu oprávnenej organizácie na základe 

zmluvných vzťahov.  

Evidenciu tohto odpadu vykonáva osoba zodpovedná za prevádzku trhoviska. 

 

 



 

 

21. Materiálové, technické a organizačné zabezpečenie mechanickej očisty vnútorných 

a vonkajších priestorov trhového miesta   

Cieľom mechanickej očisty je zabezpečiť čistotu a poriadok v trhoviska tak, aby sa v ňom 

dobre cítili všetci návštevníci. 

Pri mechanickej očiste je nutné dodrţať hlavné zásady, ktorými sú vykonanie dôkladného 

vyčistenia priestorov pri dodrţaní zásad BOZP. 

V areáli trhoviska sa vykonáva mechanická očista všetkých vnútorných a vonkajších 

priestorov. 

Materiálové zabezpečenie mechanickej očisty tvoria : 

metly, lopaty, krompáč, motyky, handry, mopy, saponáty a iné čistiace prostriedky. Tento 

materiál je uskladnený v sklade materiálu, práčovni a taktiež v priestoroch OKVS Raková. 

Kosenie trávnatých plôch krovinorezmi alebo motorovou kosačkou zabezpečujú pracovníkmi 

OKVS, správcom  trhoviska.. 

Použitie OOPP : 

Pri pouţití saponátov a iných čistiacich prostriedkov sú pracovníci povinní pouţívať ochranné 

gumové rukavice. 

Pri terénnych úpravách, kosení, odburinení a polievaní sú pracovníci povinní pouţiť ochranné 

koţené rukavice a pracovnú koţenú obuv. Pri kosení krovinorezom pouţívajú aj chrániče 

sluchu, ochranný štít alebo ochranné okuliare a ochrannú koţenú zásteru. 

Po práci sú povinní ruky dôkladne umyť a ošetriť ochranným krémom (napr. INDULONA). 

 

Mechanická očista               Spôsob             Frekvencia                   Vykonávajú 

kosenie trávy kosačka:          krovinorezy        podľa potreby                 obecné sluţby 

organizácia, terénne úpravy: lopaty, krompáče, metly, motyky podľa potreby OKVS, nájomca 

polievanie a umývanie trhoviska: zavlaţovací systém,  podľa potreby,  prevádzkovateľ 

nájomca 

upratovanie a umývanie WC: metly, handry, mopy, chemické prostriedky a saponáty pred a                                    

po akciách, nájomca alebo majiteľ spolu s organizátormi akcie 

 

Zabezpečenie vody na beţnú hygienickú potrebu  vo vnútorných a vonkajších priestoroch: 

- studená voda vo vonkajších priestoroch, 

- teplá a studená voda vo vnútorných priestoroch 

 

O výkone mechanickej očisty sa nevedú záznamy. 

Za vykonávanie mechanickej očisty zodpovedá p. Anna Dolná. 

Kontrolu výkonu mechanickej očisty vykonáva námatkovo starosta Obce Raková a riaditeľ 

OKVS Raková 

 

22. Materiálové, technické a organizačné zabezpečenie dezinfekcie vnútorných 

priestorov trhového miesta 

  

Dezinfekcia je ničenie choroboplodných zárodkov – baktérií, vírusov a mikróbov. 

Cieľom dezinfekcie je zabezpečiť zdraviu nezávadné prostredie vo vnútorných priestoroch 

 

Pri dezinfekcii je nutné dodrţať hlavné zásady, ktorými sú vykonanie dôkladného 

dezinfikovania všetkých vnútorných priestorov pri dodrţaní zásad BOZP. 



Na dezinfekciu vnútorných priestorov sa pouţíva dezinfekčný prostriedok  SAVO PRIM s 

vôňou a 3 % obsahom chlóru. Tento prostriedok je uloţený v uzamykateľnom sklade 

materiálu. 

 

Použitie OOPP : 

Pri dezinfekcii sú určení pracovníci povinní pouţívať ochranné gumové rukavice. 

Po práci sú povinní ruky dôkladne umyť a ošetriť ochranným krémom (napr. INDULONA). 

 

Dezinfekcia : Dezinfekčný prostr. : Koncentrácia : Spôsob:    Frekvencia:      Vykonáva : 

vnútor. priest.    SAVO PRIM              3 %    umytie 1 krát mesačne a po kaţdej akcii, uprat. 

O výkone dezinfekcie sa vedú záznamy v zošite k tomu určenom. 

Za vykonávanie dezinfekcie zodpovedá p. Bc. Miroslav Urbaník 

Kontrolu vykonávania dezinfekcie vykonáva poverený pracovník obecného úradu. 

 

Základné zásady bezpečnosti pri výkone dezinfekcie a prvá pomoc pri otravách : 

Dezinfekčné prostriedky sa uskladňujú vţdy v k tomu vyhradených priestoroch – sklade. 

Nesmú byť uskladnené na mieste ľahko dostupnom deťom. Pokiaľ ich presypávame alebo 

prelievame do menších obalov, prípadne ich pripravujeme v riedenom stave na niekoľko dní 

dopredu nové obaly musia byť zreteľne a na prvý pohľad viditeľne označené. Na obale je 

nutné vyznačiť výstrahu o aké látky sa jedná, aby nemohlo dôjsť k prípadnej zámene s vodou, 

nápojom, aj pre lekára v prípade prvej pomoci. 

Pri práci s dezinfekčnými prostriedkami je nutné pouţívať OOPP – rukavice, odev, prípadne 

rúšku. 

Po práci si treba ruky dôkladne umyť a ošetriť vhodným krémom na ruky. 

Prvá pomoc pri poliatí pokoţky alebo sliznice tela koncentrovaným roztokom dezinfekčného 

prostriedku väčšinou spočíva v opláchnutí pokoţky, sliznice prúdom tečúcej pitnej vody. Pri 

poţití dezinfekčného roztoku je nevhodné prvú pomoc poskytnúť poţitím väčšieho mnoţstva 

vody, alebo inej tekutiny. 

Najúčinnejšia prvá pomoc je vyvolať u postihnutého násilné zvracanie a vyhľadať lekárske 

ošetrenie. 

V oboch prípadoch sa však doporučuje postupovať pri jednotlivých dezinfekčných 

prostriedkoch podľa rád uvedených výrobcom na príbalových letákoch. 

 

 

 

23. Spôsob výkonu dezinsekcie a deratizácie 

 

Preventívne opatrenia proti výskytu obťaţujúceho hmyzu a hlodavcov : 

Priebežné utesňovanie všetkých škár v stenách, stropoch, za obkladmi stien, priebežné 

obnovovanie náterov stien, stropov, náradia , náčinia. Opatrenie okien – najmä tých, ktoré sú 

neustále otvárané –sieťkami, dolné oplechovanie vstupných drevených dverí, utesnenie dverí 

a prahov. 

 Priebežné upratovanie, vyhadzovanie vecí starých, nepotrebných, odpadkov, mechanická 

očista, vysávanie prachu, pavučín, upratovanie na mokro. 

Represívne opatrenia pri výskyte obťaţujúceho hmyzu a hlodavcov : 

Tieto vykonáva väčšinou profesionálna organizácia v čase, keď sa už obťažujúci hmyz alebo 

hlodavce v zariadení vyskytujú. Jedná sa o postrek, alebo kladenie návnad. O vykonanej 

dezinsekcii alebo deratizácii je nutné uchovať na prevádzke dokumentáciu, ktorú poskytne 

profesionálna organizácia. 

 



24.  Povinnosti osoby zodpovednej za prevádzku trhoviska a organizátorov akcií 

 

Hlavné povinnosti zamerané na ochranu zdravia všetkých návštevníkov : 

Dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku. Absolvovať školenia prvej pomoci. 

Dodržiavať postup ako hlásiť požiar, krádež, pracovné úkony po uzavretí prevádzky pre 

návštevníkov. 

Zakázané činnosti a úkony pri poskytovaní sluţieb : 

Zákaz piť alkoholické nápoje a povoľovať používanie náčinia a náradia k úkonom nie na daný 

účel určeným, poškodzovať vybavenie telovýchovného zariadenia. 

 

25. Práva a povinnosti predávajúcich a návštevníkov trhoviska  

 

 

Hlavné práva a povinnosti návštevníkov (predávajúcich, kupujúcich, organizátorov a... )  : 

Predávajúci  a organizátori majú možnosť vstupovať do všetkých priestorov. Majú právo 

vstupovať do priestorov predajného miesta,  a taktiež na WC. 

Použitie trhoviska sa dá objednať na  tel. č. 4000296  u p. Anny Dolnej, alebo na č.t.  

0905609130 u  p. Bc. Anton Heglas, starostu  Obce Raková  alebo na Obecnom úrade v 

Rakovej č .t. 4341055, 4341056 

Pri objednaní sa dojedná aj spôsob platby za použitie trhového miesta. 

Návštevníci trhového miesta sú povinní správať sa šetrne k zariadeniu  a nesmú ho úmyselne 

poškodzovať. Taktiež sú povinní udržiavať čistotu a poriadok. 

Osoby používajúce sociálne zariadenia, sú povinné dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia. Za 

všetky úkony spojené so zabezpečením prípravy teplej vody zodpovedá osoba zodpovedná za 

prevádzku trhového miesta 

 

Zakázané činnosti pre návštevníkov : 

Zákaz piť, fajčiť, vodiť psov, iné domáce zvieratá (okrem povolených organizovaných akcií), 

používať nedovolené náradie, alebo si ho nosiť z domu. 

 

 

26. Súvisiace predpisy 

 

- Zák. NR SR č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

1)  § 17 zák.č. 455/ 1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. 

2)  § 54 aţ  § 57 zák. č. 50 / 76  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení  

     neskorších  predpisov .  

3)  Zák. č. 250 / 2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zák. SNR  č. 372 / 1990 Zb.    

     o priestupkoch, zák. NR SR č. 152 / 1995 Z. z. o potravinách, výnos MP SR a MZ SR   

     z 20.mája 1996 č. 981/1996 – 100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava  

     druhej časti Potravinového kódexu ( 195 / 1996 Z. z. ), zák. č. 455 / 1991 Zb. v znení    

     neskorších predpisov,  zák. NR SR  č.  264 / 1999 Z. z. o technických poţiadavkách na   

     výrobky  v znení neskorších predpisov.  

4)  § 2 ods. 2  Obchodného zákonníka . 

4a) Zák.. č. 105 / 1990 Zb. o súkromnom podnikaní v znení neskorších predpisov. 

5)  Zák. č. 264 / 1999 Z. z. o technických poţiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody    

      a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov . 

      Zák. č. 90 / 1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. 

6)  Napr. Zák. SNR  č. 78 / 1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových   



     poradcov v znení neskorších predpisov, zák. SNR č. 323 / 1992 Zb. o notároch a notárskej  

     činnosti v znení neskorších predpisov, zák. č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii a o zmene  

     a doplnení zákona  č. 455 / 1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní v znení neskorších  

     predpisov, zák. č. 344 / 2004 Z.z. o patentových zástupcoch a o zmene niektorých  

     zákonov,   

     zák. č. 444 / 2002 Z. z. o dizajnoch a zák. č. 55 / 97 Z. z. o ochranných známkach, zák. 

     č. 382 / 2004 Z. z  o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení   

     niektorých zákonov v znení zák. č. 93 / 2006  Z. z. 

7)  § 19 zák. č. 250 / 2007  Z. z. o ochrane spotrebiteľa. 

8)  § 4 ods. 3 písm. e) zák. SNR  č. 369 / 1990  Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  

      predpisov. 

9)  § 4 zák. č. 178 / 1998  Z. z. o podmienkach  predaja výrobkov a poskytovania sluţieb na  

      trhových miestach v znení neskorších predpisov. 

10) § 5 zák. č. 178/98  Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluţieb na  

       trhových miestach v znení neskorších predpisov. 

11) § 2  písm. b)  zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa , § 10 zák. č.178 / 1998 Z.z. . 

12) § 2 ods.2 Obchodného zákonníka, zák. č. 455/91 Zb. v znení neskorších predpisov ,  

      zák. č. 105/90 Zb. o súkromnom  podnikaní občanov v znení  neskorších predpisov . 

13) Zákon SNR č. 511/92 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných 

       finančných orgánov v znení neskorších predpisov, vyhláška MF SR  č. 55/94  Z.z.  

       o spôsobe vedenia evidencie trţieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení   

       neskorších predpisov.  

13a) § 14b  zák. SNR  č. 511/1992  Zb. v znení neskorších predpisov. 

14) Zákon NR SR  č.  190/2003  Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení   

       niektorých zákonov.      

15) Zákon  SNR  č. 51/88  Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe  

      v znení neskorších predpisov. 

16) § 6 zákona  č. 178/98 Z.z.. o podmienkach  predaja výrobkov a poskytovania sluţieb na   

      trhových miestach v znení neskorších predpisov.  

17) Zákon  SNR č. 445/90  Zb. ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače  

       a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť 

18) Zákon  č. 377/2004  Z.z. o ochrane nefajčiarov a doplnení niektorých zákonov v znení  

      neskorších predpisov.  

19) Zákon  NR SR  č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení  

      neskorších predpisov, zák. č.139/98 Z. z. o omamných a psychotropných látkach  

      a prípravkoch v znení neskorších predpisov.   

20) Zákon  č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene  

      a doplnení niektorých zákonov v znení, zák. č.140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych   

      pomôckach v znení neskorších predpisov. 

21) Zák. č. 543/2007  Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.  

21a) Čl. 2 písm. t) nariadenia Rady ( ES) č. 338/97 o ochrane  druhov voľne ţijúcich  

      ţivočíchov rastlín a reguláciou obchodu s nimi v znení neskorších predpisov, § 28 ods.5   

      zák. č. 15/2005  Z. z. o ochrane druhov voľne ţijúcich ţivočíchov a voľne ţijúcich rastlín   

      reguláciu obchodu s nimi a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

22) Zák. č. 39/2007  Z. z. o veterinárnej starostlivosti . 

23)  § 33 a 34  zák. č. 543/ 2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších   

       predpisov.  

23a) § 7 zák. č. 543/ 2002  Z. z. o ochrane prírody v znení neskorších predpisov. 

24) Vyhl. MZdr. SR  č. 533/2007 Z. z o poţiadavkách na zariadenia spoločného stravovania  

      v znení neskorších predpisov, Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva   



      zdravotníctva SR / ďalej len Výnos MP SR a MZdr. SR /z 20.5.1996 č. 981/1996 – 100,  

      ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu   

      SR / oznámenie č. 195/96 Z.z. / .Zák. NR SR č. 152/1995 Z.z., Výnos MP SR a MZdr. SR 

      z 12.4.2006 č. 28167/2007 ktorým sa stanovujú všeobecné poţiadavky na konštrukciu, 

      usporiadanie a vybavenie potravinových prevádzok.  

25) Zákon  SNR č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých   

      zákonov v znení neskorších predpisov . 

26) § 15 zák. č. 250/2007  Z. z. o ochrane spotrebiteľa , § 30 ods. 1 aţ  5 zák. č. 455/91 Zb. 

      o ţivnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. 

27) § 15 zák.  NR SR  č. 18/96  Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, § 14 zák.  

       č. 250 /2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa .  

28) § 18 zák. č. 250/2007  Z. z.  

29) § 33 zák. č. 142/2000  Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

      neskorších predpisov. 

30) § 11 a 12 zák. č. 250/2007  Z.z.    

31) § 23 ods. 2 zák. č. 250 / 2007 Z. z.    

32) Napr. zák. č. 178 / 1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zák. č. 147 / 2001 Z. z.   

      o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

      zák. č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zák. č. 90 / 1998 Z. z. v znení  

      neskorších predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ( ES ) č. 1107/2006.   

33) Zákon SNR  č. 372 / 1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

34) § 26 Z. č. 152/95 Z.z. o potravinách 

 

15. PRÍLOHY 

Príloha č. 1 :  Poţiarne poplachové smernice,  

Príloha č. 2:   Poţiarny evakuačný plán, 

Príloha č. 3:   Protipoţiarna hliadka právnickej osoby, 

Príloha č. 4:   Ohlasovňa poţiarov. 

 

Vypracovala: Emília Badurová, autorizovaný bezpečnostný technik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Prevádzkový poriadok                                                                                               

trhoviska     

 
                                                               

   

Trhovisko sa nachádza pred  KD J.P. Raková - Ústredie 

Trhovisko je moţné vyuţívať podľa nasledovného harmonogramu: 

PRACOVNÉ      

DNI: 
 Streda a piatok:  

 

7.00 - 17.00 hod 

Trhové miesto Raková - Ústredie /všetky trhové miesta 

schválené VZN, nachádzajúce sa v intraviláne obce Raková 

 

VOĽNÉ DNÍ: 

  

Sobota a nedeľa: 

 

 

 7.00 - 20.00 hod. 

Trhové miesta  Obce Raková 

 

  

  

  

  

kontakt: 

Správa trhoviska – p. Anna Dolná, 4000296, 0907576010 

 

 

 



 

 

Prevádzkový poriadok trhoviska Obce                                                                 

Raková                                                            

Trhoviska:  pri Kultúrnom dome J. Palárika R a k o v á 

  pri kostole narodenia Panny Márie 

T r h o v i s k o :  je moţné vyuţívať podľa nasledovného harmonogramu: 

   

 

  

 

   

 PRACOVNÉ DNI   

Streda a piatok:  7.00  -  17.00 

  

  

 SOBOTA, NEDEĽA 7.00  - 17. 00  

  

  

  

kontakt: 

Správa ihriska : 
 

 

  

 

 

 


