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V Ý N O S

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
 a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 12. apríla 2006 è. 28167/2007-OL,

ktorým sa vydáva hlava  Potravinového kódexu  Slovenskej republiky upravujúca
v�eobecné po�iadavky na kon�trukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych

prevádzkarní a niektoré osobitné po�iadavky na výrobu a predaj tradièných potravín
a na priame dodávanie malého mno�stva potravín

2

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej re-
publiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej
republiky pod¾a § 3 ods. 1, § 30 ods. 1 a § 30a
ods. 2 písm. a), b), j) a  k) zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. o potra-
vinách v znení neskor�ích predpisov ustanovujú:

§ 1
Úvodné ustanovenia

(1)Tento výnos sa vz�ahuje na
a) v�eobecné po�iadavky na kon�trukciu, uspo-

riadanie a vybavenie potravinárskych pre-
vádzkarní vrátane skladov potravín, predajní
potravín, tr�níc a trhovísk, stánkov a iných za-
riadení ambulantného predaja1),

b) osobitné po�iadavky  na výrobu tradièných po-
travín a ich umiestnenie na trh  a na priame do-
dávanie  malého mno�stva potravín ako prvot-
ných produktov ich výrobcom koneènému
spotrebite¾ovi alebo miestnym maloobchodným
prevádzkarniam, ktoré priamo zásobujú ko-
neèného spotrebite¾a2).

(2) Tento výnos sa nevz�ahuje na po�iadavky na
hygienu potravín pod¾a osobitných predpisov3).

Všeobecné po•iadavky na konštrukciu,
usporiadanie a vybavenie prevádzkarní

§ 2

(1)Vonkaj�ie priestory prevádzkarne a mani-
pulaèné priestory nesmú by� pra�né, nesmie v nich
by� nekrytý zvod odpadových vôd, nezakryté
hnojisko, smetisko, �umpy a iné zdroje zneèis�o-
vania.

(2) Manipulaèné priestory a priestranstvo pa-
triace k prevádzkarni sa musia udr�iava� v èistote.

1) Èl. 13 ods. 4 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) è. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín
(Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004).

2) Èl. 1 ods. 2 písm. c), èl. 3 a èl. 13 ods. 4 písm. a) bod i naria-
denia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 852/2004 z 29.
apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004).

3) Nariadenie (ES) è. 852/2004  z 29. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L
139, 30.4.2004).
 Nariadenie  Komisie (ES) è. 2074/2005 z 5. decembra 2005,
ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia pre urèité
produkty pod¾a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) è. 853/2004 a na organizáciu úradných kontrol pod¾a
nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 854/2004 a
(ES) è. 882/2004, ktorým sa stanovuje výnimka z nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 852/2004 a ktorým
sa menia a dopåòajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) è. 853/2004 a (ES) è. 854/2004 (Ú. v. EÚ L 338,
22.12.2005).
Nariadenie Komisie (ES) è. 2076/2005 z 5. decembra 2005,
ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia na implementáciu
nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 853/2004,
(ES) è. 854/2004 a (ES) è. 882/2004 a ktorým sa menia
a dopåòajú nariadenia (ES) è. 853/2004 a (ES) è. 854/2004
(Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005).
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V blízkosti prevádzkarní nesmú by� ma�tale
a chlievy so zvieratami, ak to nie je nutné v sú-
vislosti s vlastnou prevádzkou.

§ 3

V prevádzkarni musia by� oddelené umyvárne
nádob, obalov a náradia, vybavené vhodným
umývacím zariadením s prívodom teèúcej teplej
vody zahriatej najmenej na 45 °C a prívodom
teèúcej studenej pitnej vody. Umývacie zariadenie
sa musí stále udr�iava� v stave schopnom pre-
vádzky a v èistote.

§ 4

(1)Stanovi�te na nádoby na odpad musí ma�
pevný povrch v�dy èistý a chránený pred nepriaz-
nivými vplyvmi.

(2)Sklady na odpad musia by� vybavené
prívodom teèúcej teplej vody zahriatej najmenej
na 45 oC a prívodom teèúcej studenej pitnej vody,
kanalizaènou vpus�ou a musia by� dostatoène
odvetrávané.

§ 5

(1)Ak je to nevyhnutné, vzh¾adom na druh
výroby a vysoký stupeò ochrany vyrábaných po-
travín, napríklad pri výrobe potravín pre dojèatá
a malé deti, v prevádzkarni musí by� zabezpeèená
klimatizácia alebo pretlakové vetranie s filtráciou
a úpravou vzduchu, a ich registráciou.

(2) Chladiace komory v prevádzkarni musia by�
vybavené teplomermi a vlhkomermi s registráciou,
sústavne kontrolované a udr�iavané v èistote
a prevádzkyschopné.

§ 6

(1) Na osobnú hygienu zamestnancov musia by�
vytvorené osobitné priestory, napríklad záchody,
�atne, umyvárne. V prevádzkarni s poètom za-
mestnancov viac ako 10 v jednej zmene sa musí
zriadi� denná miestnos�; v prevádzkarni s men�ím

poètom zamestnancov sa na tento úèel musí prie-
storovo vhodne upravi� �atòa.

(2) Pri �atniach musí by� zabezpeèené najmenej
jedno umývadlo na ka�dých 15 zamestnancov
a najmenej jedna sprcha na ka�dých 10 za-
mestnancov.

(3) Odev, obuv, ta�ky a iné osobné predmety
nesmú by� umiestnené v prevádzkových miestnos-
tiach a v skladoch.

§ 7

(1)Záchody musia by� sedadlové, splacho-
vacie, osobitne pre �eny a osobitne pre mu�ov
a udr�iavané vo vyhovujúcom technickom stave
a v èistote. Záchody musia by� pre zamestnancov
¾ahko dostupné.

(2) Záchody musia by� pri �atniach pre zames-
tnancov prevádzkarne aj pri priestoroch, v ktorých
sú sprchy a umývadlá. V prevádzkarni, v ktorej
pracuje najviac pä� zamestnancov v jednej zmene,
mô�e by� jeden záchod spoloèný pre mu�ov a �e-
ny. V prevádzkarni, v ktorej pracuje viac ako
50 �ien, musia by� kabíny na osobnú hygienu �ien.

(3)Poèet sedadiel záchodov sa urèí pod¾a poè-
tu zamestnancov takto:
a) jedno sedadlo pre 10 �ien, dve sedadlá pre 11 a�

30 �ien, tri sedadlá pre 31 a� 50 �ien a pre ka�-
dých ïal�ích 30 �ien jedno ïal�ie sedadlo,

b) jedno sedadlo a dva pisoáre pre 10 mu�ov, dve
sedadlá  a �tyri pisoáre pre 11 a� 50 mu�ov
a pre ka�dých ïal�ích 50 mu�ov jedno ïal�ie
sedadlo a jeden ïal�í pisoár.

(4)Záchody musia by� dostatoène osvetlené
a osobitne vetrané. V predsieni záchodu musia by�
umývadlo s prívodom teèúcej teplej vody zahriatej
najmenej na 45 oC a  prívodom teèúcej studenej
pitnej vody, tekuté mydlo, papierové utierky alebo
iný vhodný hygienický spôsob zabezpeèujúci osu-
�enie umytých rúk a uzatvárate¾ná nádoba na od-
pad.

§ 8
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(1)Prevádzkovate¾ je povinný stara� sa o ni-
èenie hlodavcov, hmyzu a iných �kodcov, vy-
skytujúcich sa v objektoch a na pozemkoch, na
ktorých sú prevádzkarne umiestnené. Jedovaté
nástrahy nesmú by� umiestnené vo výrobných prie-
storoch a tie� tam, kde sa manipuluje s potra-
vinami alebo surovinami na výrobu potravín. Pri
nièení �kodcov sa nesmú pou�íva� prostriedky,
ktoré pôsobia nepriaznivo na zdravotnú bezpeè-
nos� a kvalitu potravín, alebo obsahujú �ivé cho-
roboplodné zárodky.

(2)Ak sa na nièenie hlodavcov a iných �kodcov
pou�ijú toxické prostriedky alebo prostriedky inak
nebezpeèné pre ¾udí, musí sa ich pou�itie vykona�
pod doh¾adom odborníka, ktorý skontroluje aj
odstránenie zvy�kov týchto prostriedkov pred za-
èatím ïal�ej èinnosti s potravinami. Tieto práce sa
nesmú vykonáva� poèas prevádzky.

(3)V prevádzkarniach je zakázané pou�íva� na
nièenie hlodavcov  zvieratá.

§ 9
Sklady  potravín

(1)Sklady potravín musia by� umiestnené tak,
aby neboli nepriaznivo ovplyvòované vonkaj�ím
prostredím a aby svojou prevádzkou nepriaznivo
neovplyvòovali toto prostredie.

(2)V najbli��om okolí skladov potravín nesmú
by� skládky odpadov. Nádvorie a prístupové ko-
munikácie ku skladom musia ma� bezpra�nú po-
vrchovú úpravu.

(3)V skladoch potravín musia by� splnené tieto
po�iadavky:
a) prívod teèúcej teplej vody zahriatej najmenej

na teplotu 45 oC  a prívod teèúcej studenej pit-
nej vody a zabezpeèené hygienicky nezávadné
odstraòovanie odpadových a spla�kových vôd,

b) priestory skladov, kde sa potraviny bezpro-
stredne skladujú, musia by� upravené tak, aby
nimi neprechádzalo nechránené teplovodné po-
trubie ani odpadové potrubie,

c) v skladoch mo�no pou�íva� len také mecha-
nizaèné prostriedky, ktoré nezneèis�ujú vnú-
torné prostredie skladov.

(4) Pod¾a ustanovených mikroklimatických
po�iadaviek na skladovanie potravín musia ma�
sklady takúto teplotu v °C a relatívnu vlhkos�
vzduchu v percentách:
a) suchý sklad

teplota pod¾a druhu potraviny 65% a� 70 %
b) chladný sklad
8 °C a�  10 °C 80 % a� 90 %

c) chladený sklad
2 °C a�   6  °C 80 % a� 95 %

d) mraziarenský sklad -12 °C a� -18 °C,
e) sklad na hlbokozmrazené potraviny -18 °C

a menej oC
f) ostatné sklady pod¾a druhu potravín, pre ktoré

sú po�iadavky ustanovené osobitne.

(5) Sklady potravín musia by� vybavené me-
racími zariadeniami a pod¾a  potreby aj regulaè-
nými a registraènými zariadeniami, ktoré umo�òujú
dodr�iavanie a kontrolu urèených podmienok
skladovania4).

 Predajne potravín

§ 10

(1) Predajne potravín sú trvalé zariadenia, ktoré
sa zriaïujú najmä ako samoobslu�né nákupné
predajne, predajne s rozlièným tovarom a �pe-
cializované predajne, ako sú najmä predajne mäsa,
predajne lahôdok a predajne cukrárskych vý-
robkov.

(2) Ak sú predajne potravín zriadené v obyt-
ných domoch, musia by� stavebne a prevádzkovo
oddelené od bytových priestorov, prièom svetlá
vý�ka miestností predajní potravín musí by�
najmenej 2,6 m.

4) § 8 ods. 2 zákona è. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 431/2004 Z. z.
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(3) Dispozièné a stavebné rie�enie predajní musí
a) umo�òova� súvislý a úèelný presun potravín od

príjmu a skladovania po presun do predajní;
rozmery komunikácií a vstupov musia pod¾a
potreby umo�òova� pou�ívanie mechanizácie
a paletizácie pri manipulácii s potravinami,

b) umo�òova� oddelený vstup na príjem potravín
a oddelený vstup pre príchod kupujúcich,

c) by� také, aby boli stavebne oddelené sklady
potravín od iných skladov; sklady sa musia
umiestni� tak, aby potraviny neboli vzájomne
nepriaznivo ovplyvòované a aby bola zacho-
vaná ich vý�ivová hodnota, kvalita a bezpeè-
nos�.

(4) Pod¾a úèelu predajne potravín musia ma�
stavebne alebo inak technicky oddelené priestory
na predaj
a) potravín, ktoré by pri spoloènom predaji mohli

nepriaznivo ovplyvòova� organoleptické vlast-
nosti alebo mikrobiologickú kvalitu iných po-
travín a výrobkov, napríklad predaj �ivých rýb,
zveriny, hydiny, mäsa, zeleniny, drogistického
tovaru, tabakových výrobkov, èerstvých reza-
ných kvetov a odevov,

b) potravín, ktorým je potrebné na uchovanie ich
bezpeènosti vytvori� podmienky vysokej èistoty
prostredia, napríklad ak ide o potraviny urèené
na priamu spotrebu bez tepelnej úpravy, ako
sú výrobky lahôdkárske, cukrárske a pekárske,
alebo ak potraviny vy�adujú osobitné teplotné
a skladovacie podmienky, napríklad chladenie,
mrazenie, relatívnu vlhkos� vzduchu.

(5) Osobitné priestory musia by� vytvorené na
a) skladovanie návratných a nenávratných obalov,
b) skladovanie po�kodených, pozastavených ale-

bo reklamovaných potravín a iných výrobkov,
c) prípravu, opracovanie alebo spracovanie po-

travín v predajni, napríklad na porciovanie,
balenie alebo inú úpravu tak, aby nedochádzalo
k ich vzájomnému nepriaznivému ovplyvòo-
vaniu alebo nepriaznivému ovplyvòovaniu prie-
storu prípravy,

d) výrobu, úpravu a podávanie hotových pokr-
mov, polotovarov a teplých nápojov a na umý-
vanie riadu, ak potravinárske predajne po-

skytujú v súvislosti s predajom aj stravovacie
slu�by,

e) skladovanie obalových materiálov,
f) odpad, ak nie je denne odvá�aný, prièom od-

pad zo �ivoèí�nych produktov a chladených
alebo mrazených potravín  musí by� chladený,

g) umývanie a èistenie náradia, náèinia, pomoc-
ného inventára, ko�íkov a vozíkov; osobitné
priestory musia by� vybavené prívodom teèúcej
teplej vody zahriatej najmenej na 45 °C, prí-
vodom teèúcej studenej pitnej vody a odpadom
spla�kových vôd,

h) ukladanie èistiacich prostriedkov pod¾a potreby
vybavené výlevkou s prívodom teèúcej teplej
vody zahriatej najmenej na 45 °C a s prívodom
studenej pitnej vody,

i) vykonávanie administratívnych prác,
j) výcvik uèòov, ak sa v predajni vykonáva.

§ 11

Výkup návratných obalov potravín sa usku-
toèòuje v nadväznosti na sklad návratných obalov
oddelene od predaja potravín. Vykupova� mo�no
iba èisté a nepo�kodené návratné obaly.

Tr•nice a  trhoviská

§ 12

(1)Trhoviská musia by� umiestnené na bez-
pra�nom mieste so spevneným, dobre èistite¾ným
povrchom, s prívodom pitnej vody a s odvodom
odpadových vôd do kanalizaènej siete. Prívod
pitnej vody musí by� prístupný aj pre kupujúcich.

(2)Zariadenia na predaj na trhoviskách musia
by� zastre�ené a chránené proti nepriaznivým
klimatickým vplyvom.

(3)Motorové dopravné prostriedky, ktorými sa
zásobujú trhoviská, mô�u by� v tomto priestore
len poèas nevyhnutnej potreby. Predáva� potraviny
z motorových vozidiel mo�no len vtedy, ak sú vo-
zidlá na takúto èinnos� technicky a hygienicky pri-
spôsobené tak, aby nebola naru�ená kvalita a bez-
peènos� potravín.
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§ 13

Tr�nice a trhoviská musia by� vybavené
a) oddelenými splachovacími záchodmi pre za-

mestnancov tr�nice a trhoviska, predávajúcich
a pre kupujúcich, oddelenými osobitne pre mu-
�ov a osobitne pre �eny a vybavenými a do-
stupnými vo vzdialenosti do 100 m; záchody
musia by� udr�iavané v èistote a v stave schop-
nom prevádzky,

b) vyhradeným priestorom s uzatvárate¾nými ná-
dobami na doèasné skladovanie odpadkov
a oddelené doèasné skladovanie znehodno-
tených potravín,

c) zariadením na predaj, ako sú pulty, stánky
a podobne a skladmi èlenenými pod¾a pre-
dávaných druhov výrobkov tak, aby nemohlo
dôjs� k ovplyvneniu kvality a bezpeènos� po-
travín.

Stánkový predaj a iný ambulantný predaj
potravín

§ 14

Stánkový predaj a iný ambulantný predaj po-
travín sa vykonáva
a) v trvalých stánkoch na dlhodobý predaj (ïalej

len �trvalé stánky�),
b) v stánkoch na krátkodobý predaj pri jedno-

razových podujatiach, ako sú letné slávnosti,
jarmoky, telovýchovné akcie a stretnutia mlá-
de�e,

c) z iných zariadení na ambulantný predaj, na-
príklad z rozná�kových ko�ov, z podnosov, zo
stolov a z motorových vozidiel vyhovujúcich
tomuto úèelu,

d) z predajných automatov.

§ 15

(1)Trvalé stánky musia by� zastre�ené a zhoto-
vené zo stavebných materiálov schválených na
tento úèel.

(2)Trvalé stánky a stánky na krátkodobý pre-
daj potravín musia by� umiestnené na bezpra�ných
miestach, vo vzdialenosti najmenej 100 m od zdro-
jov, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvòova� predaj
potravín, najmä od miest, ktoré by mohli by� zdro-
jom nákazlivých ochorení, zneèis�ovania ovzdu�ia
a pôdy, ako sú zariadenia na spa¾ovanie odpadov,
skládky odpadov, hnojiská, sklady zberných suro-
vín, asanaèné zariadenia, stajne, výkrmne hospo-
dárskych zvierat a záchody.

§ 16

(1) Prevádzka trvalých stánkov a stánkov na krát-
kodobý predaj nesmie svojou èinnos�ou nepriaz-
nivo ovplyvòova� okolie zápachom alebo hlukom.

(2) Podlahová plocha trvalých stánkov musí
ma� takú ve¾kos�, aby na ka�dého zamestnanca
obsluhy pripadala vo¾ná plocha najmenej 2 m2.
Predná èas� stánkov a výdajné okno musia by�
chránené strie�kou so �írkou najmenej 70 cm proti
da�ïu a slneènému �iareniu, ak takúto ochranu
nemo�no zabezpeèi� iným vhodným spôsobom.
Trvalé stánky musia ma� priestor na skladovanie
potravín a obalov.

(3) Trvalé stánky musia ma� zabezpeèený prí-
vod teèúcej teplej vody zahriatej najmenej na
45 °C a prívod teèúcej studenej pitnej vody.

(4)  Trvalé stánky musia by� vybavené zariade-
ním na umývanie rúk a ak sa predaj uskutoèòuje
v návratnom riade, aj oddeleným priestorom a za-
riadením na umývanie pou�itého riadu. Stánky,
v ktorých sa pripravujú pokrmy a manipuluje sa
so surovinami, musia by� vybavené aj  umývacím
drezom s prívodom teèúcej teplej vody zahriatej
najmenej na 45 °C a prívodom teèúcej studenej
pitnej vody.

(5) Odpadové vody z trvalého stánku musia
by� napojené na kanalizáciu alebo na vodotesnú
�umpu.
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§ 17

(1)V trvalých stánkoch a stánkoch na krát-
kodobý predaj potravín musia by� potraviny a za-
mestnanci obsluhy chránení pred nepriaznivými
vonkaj�ími vplyvmi, najmä pred da�ïom, slneèným
�iarením a prachom. Otvorená mô�e by� len predná
èas� stánku, kde je umiestnený pult. Vystavované
a skladované potraviny musia by� zabezpeèené
proti akémuko¾vek zneèisteniu.

(2)Trvalé stánky a stánky na krátkodobý pre-
daj musia by� vybavené úèelovým zariadením. Pre
zamestnancov obsluhy musí by� vyèlenené miesto
na ulo�enie odevov. Záchody pre zamestnancov
musia by� dostupné vo vzdialenosti do 100 m
a musia by� oddelené od záchodov pre kupujú-
cich. Ak sa v týchto stánkoch predávajú na pria-
mu spotrebu napríklad nealkoholické nápoje
a hotové pokrmy, záchody pre kupujúcich musia
by� vo vzdialenosti do 100 m.

§ 18

(1)Stánky na krátkodobý predaj potravín mu-
sia by� vybavené jednoduchými zariadeniami s te-
èúcou pitnou vodou na umývanie rúk a osobitne
zariadeniami s teèúcou pitnou vodou na umývanie
pracovného náradia, èistiacimi prostriedkami,
mydlom, jednorazovými utierkami, papierom,
nádobou na odpadky a podobne. Ak sa v takomto
stánku pripravujú pokrmy, musia by� vybavené aj
umývadlom na umývanie rúk a drezom s prívodom
teèúcej teplej vody zahriatej najmenej na 45 °C
a prívodom  teèúcej pitnej vody.

(2)Ak nie je mo�né stánok na krátkodobý pre-
daj napoji� na zdroj teèúcej pitnej vody, pitnú vodu
mo�no doná�a� v nádobách na tento úèel urèených
z vodovodu alebo zo sledovaného vodného zdro-
ja, alebo dová�a� cisternami z takéhoto zdroja;
v takomto prípade potraviny a nápoje mo�no  po-
dáva� len v nenávratných obaloch.

Výroba a umiestnenie na trh zaruèených
tradièných �pecialít

§ 19

(1)Prevádzkarne na výrobu  zaruèených tra-
dièných �pecialít z po¾nohospodárskych výrobkov
a potravín ( ïalej len �tradièné potraviny� ), mani-
puláciu s nimi a ich umiestnenie na trh mô�u by�
a) samostatné výrobné objekty,
b) osobitné výrobné priestory v objektoch potra-

vinárskej výroby,
c) osobitné výrobné priestory v predajniach po-

travín.

(2)Na preberanie surovín a polovýrobkov sa
musí zriadi� osobitný priestor s  prívodom teèúcej
pitnej vody.

(3)Na skladovanie surovín a polovýrobkov sa
musia zriadi� skladovacie priestory stavebne od-
delené od výrobného priestoru.

§ 20

Na manipuláciu a oèistu surovín sa musí vy-
hradi� osobitný priestor vybavený pracovnými plo-
chami a zariadením na umývanie surovín s prí-
vodom teèúcej teplej vody zahriatej najmenej na
45 °C a prívodom teèúcej pitnej vody, umies-
tnený mimo výrobného priestoru, aby bola od-
delená èistá výroba od neèistej.

§ 21

Na expedíciu výrobkov sa musí zriadi� samos-
tatná expedièná miestnos�, dostatoène priestranná,
so samostatným vchodom, vybavená pod¾a po-
treby chladiacimi zariadeniami alebo mraziacimi
zariadeniami, pracovnými stolmi, náradím,
prívodom teèúcej teplej vody zahriatej najmenej
na 45 °C a prívodom teèúcej pitnej vody a umý-
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vadlom na osobnú hygienu. Táto miestnos� musí
nadväzova� na výrobòu a sklad výrobkov.

§ 22

Na èistenie nástrojov a strojnotechnologického
zariadenia sa musí zriadi� osobitný priestor;
obdobne je potrebné zriadi� osobitný priestor aj
na èistenie nádob.

§ 23
Priame dodávanie malého mno•stva

potravín

(1) Pri dodávaní malého mno�stva potravín ako
prvotných produktov ich výrobcom musí by�
zachovaná ich bezpeènos�, kvalita a vý�ivová
hodnota.

(2) Za malé mno�stvo potraviny ako prvotného
produktu mo�no pova�ova� mno�stvo, ktoré
dodáva výrobca poèas sezóny do jednej predajne
potravín alebo viacerých predajní potravín, ak ide
o
a) zrno obilnín, napríklad p�enica, jaèmeò, ra�,

ovos, tritikale a kukurica, mno�stvo do 200 kg,
b) strukoviny, napríklad fazu¾a, �o�ovica, suchý

hrach, bôb, sója, cícer a hrachor, mno�stvo do
100 kg,

c) zrno pohánky, ciroku, prosa a kultúrnych
druhov láskavca, mno�stvo do 100 kg,

d) olejniny, napríklad semená maku, slneènice,
tekvice a ¾anu,  mno�stvo do 100 kg,

e) zemiaky, mno�stvo do 2000 kg,
f) hlúbovú zeleninu, mno�stvo do 500 kg a ak  ide

o kapustu,  mno�stvo do 2000   kg,
g) plodovú zeleninu, mno�stvo do 200 kg,
h) koreòovú zeleninu, mno�stvo do 50 kg,
i) listovú zeleninu, mno�stvo do 20 kg,
j) jadrové ovocie, mno�stvo do 1000 kg,
k) kôstkové ovocie, mno�stvo do 500 kg,
l) bobu¾ové ovocie, mno�stvo do 100 kg,
m) orechy,  mno�stvo do 100 kg,

n) byliny vrátane bylín z lieèivých rastlín, mno�stvo
do 10 kg,

o) èerstvé huby, mno�stvo do 20 kg.

(3) Výrobca malého mno�stva potravín vedie
evidenciu o 
a) druhu a mno�stve vyrobeného malého mno�-

stva potravín,
b) druhu a mno�stve dodávaného malého mno�-

stva potravín,
c) mieste predajcu s uvedením jeho presnej adre-

sy.

 Závereèné ustanovenia

§ 24
Zru�ovacie ustanovenie

Zru�ujú sa § 11 a�  82 prvej hlavy druhej èasti
výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slo-
venskej republiky a Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky è. 981/1996 � 100 z 20.
mája 1996, ktorým sa vydáva prvá èas� a prvá,
druhá a tretia hlava druhej èasti Potravinového kó-
dexu Slovenskej republiky v znení výnosu Mi-
nisterstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 16. decembra 1997 è. 557/1998 � 100, ktorým
sa dopåòa výnos Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky è. 981/1996 � 100 z 20.
mája 1996, výnosu Ministerstva pôdohospodár-
stva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravot-
níctva Slovenskej republiky z 9. februára 2004 è.
154/2004 � 100, ktorým sa dopåòa výnos Minis-
terstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
è. 981/1996 � 100 z 20. mája 1996, výnosu
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej re-
publiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky z 15. marca 2004 è. 328/2004 � 100,
ktorým sa mení a dopåòa výnos Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Minis-
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terstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 981/
1996 � 100 z 20. mája 1996 a výnosu Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Minis-
terstva zdravotníctva Slovenskej republiky z. 20.
apríla 2005 è. 07174/2005-SL, ktorým sa dopåòa
výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky è. 981/1996 � 100 z 20. mája 1996.

§ 25

Tento výnos bol prijatý v súlade s právne záväz-
ným aktom Európskych spoloèenstiev a osobit-
nými predpismi o poskytovaní informácií v oblasti

technických noriem a technických predpisov5)

a bol notifikovaný pod èíslom 2006/0358/SK.

§ 26
Úèinnos�

Tento výnos nadobúda úèinnos� 15. januára
2008.
5) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna

1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti tech-
nických noriem a predpisov v znení smernice 98/48/ES, zá-
kon è. 264/1999 Z. z. o technických po�iadavkách na výrob-
ky a o posudzovaní zhody a o zmene a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskor�ích predpisov, nariadenie vlády Slo-
venskej republiky è. 453/2002 Z. z. o postupoch pri posky-
tovaní informácií v oblasti technických predpisov a technic-
kých noriem.

       Ministerka pôdohospodárstva                                             Minister zdravotníctva
             Slovenskej republiky                                                        Slovenskej republiky

             Zdenka Kramplová, v. r.                                                          Ivan Valentoviè, v. r.




