
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Rajec č. 3/2014 

„TRHOVÝ PORIADOK“ 
 

Dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA 

RAJEC č. 3/2014 „TRHOVÝ PORIADOK“ nasledovne: 

 

1/ V § 4 ods. 1 sa mení bod d) ktorý znie 

d) potravinárske výrobky rastlinného pôvodu v spotrebiteľskom balení z registrovaných 

prevádzkarní, 

 

2/ V § 4 ods. 1 sa mení bod h) ktorý znie 

h) čerstvé jedlé huby a spotrebiteľsky balené sušené huby, ktoré boli spracované 

v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov,  

 

3/ V § 4 ods. 1 písm. k sa za slová sušené ovocie dopĺňa  z registrovaných prevádzkarní  

 

4/  V § 4 ods. 1 sa ruší bod s) 

  

5/ za odsek 1. sa pridáva nový odsek 1.1 ktorý znie 

1.1 

a) Predaj malých množstiev prvotných produktov (napr. medu, vajec, ovocia, zeleniny, 

bylín, húb a pod.) sa riadi ustanoveniami uvedenými v nariadení 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 

prevádzkarňam. 

b) Predaj malých množstiev mäsa hydiny a králikov sa riadi ustanoveniami uvedenými 

v nariadení vlády SR č. 359/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré 

potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá. 

c) Potraviny (okrem malých množstiev prvotných produktov živočíšneho a rastlinného 

pôvodu uvedených vyššie a nespracovaného ovocia a zeleniny) musia pochádzať 

z prevádzkarní schválených alebo registrovaných orgánmi potravinového dozoru. 

d) Predaj mäsa (domácich kopytníkov, hydiny, zajacovitých ), mäsových a mliečnych 

výrobkov sa môže uskutočňovať v predajných stánkoch, alebo z pojazdných predajných 

vozidiel, ktoré sú pre tento účel spôsobilé (rozhodnutie o uvedení do prevádzky od Úradu 

verejného zdravotníctva alebo Regionálneho úradu verejného zdravotníctva).  

 

6/ V § 4 sa pridáva nový ods. 2. a 2.1, terajšie odstavce 2., 3. a 4. sa následne prečíslujú  

2.  

a) sladkovodné trhové živé ryby  

b) domáca vodná hydina, domáca hrabavá hydina, domáce králiky, psy, mačky a drobné 

hlodavce 

2.1  

Pri predaji živých zvierat musia byť splnené minimálne požiadavky týkajúce sa zdravia 

a dobrých životných podmienok zvierat. 

 

a) 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.), dátum 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 Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. 

 

b) 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., 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, 

4) ďalšie požiadavky. 

 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.   

 

7/ V § 4 ods. 3 sa menia body d), i) a j) nasledovne: 

d) tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, 

i) chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy 

živočíchov, 

j) živé zvieratá; zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb19) 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, 

 

8/ V § 8 ods. 2. sa ruší bod f) a body g), h), i), j) sa následne prečíslujú.  

 

 

Tento Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Rajec „Trhový 

poriadok“ bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Rajci dňa 13.11.2014 uznesením č. 

111/2014. 

 

Tento Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Rajec „Trhový 

poriadok“ nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli. 

 

V Rajci dňa 13.11.2014 

 

 

Ing. Ján Rybárik v.r. 

primátor mesta  

 

 

 

 

Vyvesené dňa        18.11.2014 

 

Zvesené dňa           05.12.2014 


