
Verzia  15/03/2016  SVPS  SR_360_2011 

Adresa príslušného orgánu úradnej kontroly potravín (RVPS):  

      
 

OZNÁMENIE    
o registrácií na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných a spracovaných produktov 

rastlinného pôvodu konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam  
v zmysle NARIADENIA VLÁDY č.360/2011 Z.z. z 19. októbra 2011 v znení neskorších predpisov                                 

(NV č.100/2016 Z.z. z 27.janurára 2016) 

 
Prvovýrobca, fyzická osoba (podnikateľ, 

právnická osoba)                                
(ulica, číslo, PSČ, obec/mesto): 

      IČO/č.OP:       

 

      

Adresa prevádzkarne/farma:  

      

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:       Číslo 
telefónu: 

      

 
 Druh vykonávanej činnosti (vyznačiť krížikom, elektronická verzia - kliknúť):  

☐ Prvovýrobca malých množstiev prvotných produktov rastlinného pôvodu 

☐ Výrobca malého množstva spracovaných produktov rastlinného pôvodu 

☐ Priamy predaj malých množstiev prvotných a spracovaných produktov rastlinného pôvodu konečnému spotrebiteľovi 
na farme, vo svojom súkromnom hospodárstve 

☐ Priamy predaj malých množstiev prvotných a spracovaných produktov rastlinného pôvodu konečnému spotrebiteľovi 
na miestnom trhovisku 

☐ Dodávanie malých množstiev prvotných a spracovaných produktov rastlinného pôvodu miestnej maloobchodnej 
prevádzkarni  

 
 

 
Názov a adresa miestnej maloobchodnej prevádzkarne/prevádzkarní: 
 

 

      

 

      

 

Kategórie prvotných a spracovaných produktov rastlinného pôvodu (kategóriu/kategórie vyznačiť krížikom, elektronická 

verzia - kliknúť):  

PRVOTNÉ PRODUKTY SPRACOVANÉ PRODUKTY 

☐ zrno obilnín, z každého druhu množstvo do 500 kg 

☐ 

spracované ovocie do 1 250 kg hmotnosti suroviny, 
najmä lekvár, džem, kompót 

☐ 
zrno pohánky, ciroku, prosa a kultúrnych druhov láskavca, 
množstvo do 500 kg 

☐ suché strukoviny,  množstvo do 500 kg 

☐ 

spracovaná zelenina do 1 250 kg hmotnosti suroviny, 
najmä nakladanú zeleninu, sterilizovanú zeleninu 

☐ olejniny, množstvo do 500 kg 

☐ konzumné zemiaky, množstvo do 2000 kg ☐ kvasená kapusta do 500 kg hmotnosti suroviny 

☐ hlúbovú zeleninu,  množstvo do 2000 kg 

☐ 

pestované konzervované huby do 50 kg hmotnosti 
suroviny 

☐ plodovú zeleninu, z každého druhu množstvo do 500 kg 

☐ koreňovú zeleninu, z každého druhu  množstvo do 500 kg ☐ pestované sušené huby do 50 kg hmotnosti suroviny 

☐ cibuľovú zeleninu, množstvo do 200 kg 

☐ 

sirupy, ovocné šťavy a zeleninové šťavy do 1 250 kg 
hmotnosti suroviny 

☐ strukovú zeleninu, množstvo do 300 kg 

☐ listovú zeleninu, množstvo do 150 kg 

☐ 

sušené kuchynské byliny do 50 kg hmotnosti suroviny 

☐ jadrové ovocie, množstvo do 2000 kg 

☐ kôstkové ovocie, množstvo do 1000 kg 

☐ 

spracované produkty z obilia a zemiakov do 400 kg 
hmotnosti suroviny, najmä lokše, pagáče, cestoviny 

☐ 
bobuľové ovocie, vrátane hrozna stolového alebo 
muštového na priamy konzum, množstvo do 250 kg 

☐ škrupinové ovocie nelúpané, množstvo do 700 kg 

☐ 

pochutiny na báze spracovaného ovocia a zeleniny 
do 100 kg hmotnosti hotového výrobku, najmä 
sušené ochutené semená olejnín, ovocné čaje 
a ovocné octy do 200 l 

☐ byliny, množstvo do 50 kg 

☐ 
pestované huby, množstvo do 50 kg 

Dátum začatia činnosti: 
      Odtlačok pečiatky a podpis: 

 
 
   

Vypracoval (meno a priezvisko): 
      

Dňa:  
      

 


