PREDAJ Z DVORA

ZHRNUTIE
Predajom z dvora označujeme činnosť prvovýrobcu, ktorý svoje výrobky alebo
pestovateľské či chovateľské prebytky predáva v malých
množstvách konečnému spotrebiteľovi vo vlastnom mene a na vlastný
účet.
Pri predaji z dvora nemusí mať farmár registračnú pokladnicu
Pri predaji z dvora nie je potrebné pre fyzickú osobu nepodnikateľa vlastniť elektronickú registračnú pokladnicu. Zákon
dovoľuje viesť iba jednoduchú evidenciu, teda predaj formou kúpnopredajnej zmluvy s príjmovým dokladom. Pri predaji z dvora farmárovi
vyplýva povinnosť zaregistrovať sa na Regionálnej veterinárnej a
potravinovej správe (RVPS). Pri predaji z dvora nie je potrebné mať
oprávnenie na podnikanie, je nutná iba registrácia na RVPS.
POZOR! Pri predaji výrobkov z dvora, na ktoré si farmár kúpil suroviny sa
nejedná o predaj z dvora pretože nie je splnená podmienka prvovýrobcu. V
takomto prípade treba mať schválenú prevádzku a založiť si živnosť.
Malé množstvo farmárskych výrobkov
Definícií malého množstva sa venuje Nariadenie vlády SR č. 360/2011 Z. z.,
359/2011 a Nariadenie 100/2016.

ZHRNUTIE
Prvovýrobca malého množstva prvotných produktov
rastlinného pôvodu vedie evidenciu o dátume, druhu a
množstve:
• vypestovaných prvotných produktov rastlinného
pôvodu,
• prvotných produktov rastlinného pôvodu priamo
predaných konečnému spotrebiteľovi na farme alebo
na miestnom trhovisku,
• prvotných produktov rastlinného pôvodu dodaných do
miestnych maloobchodných prevádzkarní a o názvoch a
adresách odberateľov.

ZHRNUTIE
• V prípade, ak fyzická osoba - nepodnikateľ
neprekročí ročné obmedzenie na daný
produkt rastlinného pôvodu pri predaji
konečnému spotrebiteľovi, ide o voľný predaj
z dvora. Nepotrebuje naň elektronickú
registračnú pokladnicu, ani oprávnenie na
podnikanie. Je povinný iba viesť vyššie
uvedenú evidenciu. Pestovateľská činnosť je
výrazne menej regulovaná štátom.

Všetci prvovýrobcovia musia
• byť zaregistrovaní na príslušnej RVPS
• mať označené predávané produkty podľa
nariadenia vlády (výrobca, dátum spotreby,
návod na prípravu)
• viesť agendu (pre jednotlivé predávané produkty
podľa nariadenia 360/2011 a 100/2016 ktorým sa
ustanovujú hygienické požiadavky na priamy
predaj a dodávanie malého množstva prvotných
produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu)
• bez prevádzkarne môžu predávať len prvotné
produkty a spracované produkty rastlinného
pôvodu podľa Nariadenia 100/2016

Legislatíva pre predaj z dvora
360/2011 Z.z.

NARIADENIE VLÁDY SR
účinnosť od 1. novembra 2011
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
NARIADENIE VLÁDY SR

účinnosť od 1. novembra 2011

359/2011 Z.z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a
na malé množstvá

100/2016 Z. z. NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 27. januára 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
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 . Časová verzia predpisu účinná od
01.03.2016

Nariadenie vlády č. 360/2011
pôvodné znenie
Malé množstvá prvotných produktov rast.pôvodu :
Zrno obilnín 200 kg, Strukoviny 100 kg, Zrno
pohánky, ciroku, prosa a láskavca 100 kg, Olejniny
100 kg, Zemiaky 2000 kg, Hlúbová zelenina 500 kg,
Kapusta 2000 kg, Plodová zelenina 200 kg, Koreňová
zelenina 50 kg, Cibuľová zelenina 100 kg, Struková
zelenina 50 kg, Listová zelenina 20 kg, Jadrové
ovocie 1000 kg, Kôstkové ovocie 500 kg, Bobulové
ovocie 100 kg, Orechy 100 kg, Byliny 10 kg,
Pestované huby 20 kg

Nariadenie vlády č. 360/2011
Ryby – jednému človeku jednorázovo max. 20.Eur, obchodu 100 kg týždenne.
Mlieko – koľko zodpovedá obvyklej dennej
spotrebe spotrebiteľa, t.j. neobmedzene.
Vajcia – jednému spotrebiteľovi 60 ks za týždeň,
obchodu 350 ks za týždeň.
Med – koľko zodpovedá obvyklej spotrebe medu
v domácnosti spotrebiteľa, maloobchod 1 t ročne.

Nariadenie vlády č. 359/2011 (potravin. prevádzkarne a malé množstvá)
Hydina a králiky – z vlastnej produkcie ročne
max. 10000 ks hydiny a 2500 ks králikov.
Divina – max. 30 % z ulovenej zveriny, najviac 1 t
vykostenej zveriny, alebo zodpovedajúce
množstvo nevykostenej zveriny za týždeň.

Nariadenie vlády č. 100/2016
• Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
Dodávanie malého množstva spracovaných produktov
rastlinného pôvodu konečnému spotrebiteľovi
alebo miestnej maloobchodnej prevádzkarni
Malým množstvom spracovaných produktov rastlinného pôvodu
je množstvo, ktoré prvovýrobca vyrába vo svojom súkromnom
hospodárstve a priamo predáva konečnému spotrebiteľovi
alebo dodáva miestnej maloobchodnej prevádzkarni, ktorá
priamo zásobuje konečného spotrebiteľa, ak ide ročne o
• spracované ovocie do 1 250 kg hmotnosti suroviny, najmä
lekvár, džem, kompót,

Nariadenie vlády č. 100/2016
• spracovanú zeleninu do 1 250 kg hmotnosti suroviny, najmä
nakladanú zeleninu, sterilizovanú zeleninu,
• kvasenú kapustu do 500 kg hmotnosti suroviny,
• pestované konzervované huby do 50 kg hmotnosti suroviny,
• pestované sušené huby do 50 kg hmotnosti suroviny,
• sirupy, ovocné šťavy a zeleninové šťavy do 1 250 kg
hmotnosti suroviny,
• sušené kuchynské byliny do 50 kg hmotnosti suroviny,
• spracované produkty z obilia a zemiakov do 400 kg
hmotnosti suroviny, najmä lokše, pagáče, cestoviny,
• 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.

Nariadenie vlády č. 100/2016
MALÉ MNOŽSTVÁ:
• zrno obilnín, z každého druhu do 500 kg,
• zrno pohánky, ciroku, prosa a kultúrnych druhov
láskavca do 500 kg,
• suché strukoviny do 500 kg,
• olejniny do 500 kg,
• konzumné zemiaky do 2 000 kg,
• hlúbovú zeleninu do 2 000 kg,
• plodovú zeleninu, z každého druhu do 500 kg,
• koreňovú zeleninu, z každého druhu do 500 kg,

Nariadenie vlády č. 100/2016
•
•
•
•
•
•

cibuľovú zeleninu do 200 kg,
strukovú zeleninu do 300 kg,
listovú zeleninu do 150 kg,
jadrové ovocie do 2 000 kg,
kôstkové ovocie do 1 000 kg,
bobuľové ovocie vrátane hrozna stolového alebo
muštového na priamy konzum do 250 kg,
• škrupinové ovocie nelúpané do 700 kg,
• byliny do 50 kg,
• pestované huby do 50 kg.“

Živočíšne komodity
Ako predaj z dvora sa môže predávať:
• Hydina – do 10 000 ks ročne
• Králiky – do 2500 ks ročne
• Vajcia – 60 ks týždenne jednému spotrebiteľovi
350 ks týždenne miestnej maloobchodnej
prevádzkárni – obchod
• Mlieko – koľko zodpovedá obvyklej dennej potrebe

HYDINA, KRÁLIKY
• Do 10 000 ks ročne – hydina (spolu všetky druhy)
• do 2500 ks ročne - králiky
• Porazenú hydinu a králiky môže predávať
čerstvé nebalené priamo na farme, alebo do
miestnej maloobchodnej prevádzkárne – do 2
hod. cesty
• Hydina a králiky nemôžu byť porcované
• Musia byť označené podľa zákona (359,
360/2011)

HYDINA A KRÁLIKY
• Chovateľ musí mať registrovanú farmu a príslušnú
registráciu farmy v CEHZ
• Ak má chovateľ viac ako 300 ks hydiny, musí mať
registráciu na CEHZ
• Králiky sa neregistrujú na CEHZ, registruje sa len farma
na chov králikov
• Chovateľ je povinný viesť evidenciu koľko hydiny a
králikov naskladnil a koľko porazil (dátum, počet kusov)
• Zvieratá musia byť porážané šetrným spôsobom a
človek, ktorý ich poráža musí mať oprávnenie na
porážanie zvierat

Vajcia
• Do 60 ks do týždňa jednému spotrebiteľovi
• Do 350 ks do týždňa jednej maloobchodnej
prevádzkárni
• Ak má chovateľ viac ako 50 ks nosníc, tak musí
mať pridelený KÓD VÝROBCU. Prideľuje ho
ŠVPS. Žiadosť sa vypisuje na RVPS.

MLIEKO
• Registrovaná farma (RVPS, CEHZ)
• Zvieratá označené ušnou známkou, registrované v
CEHZ
• Registrácia na predaj mlieka na príslušnej RVPS
• Chovateľ potrebuje mať miestnosť oddelenú od
maštale, kde mlieko uskladňuje
• Mlieko predáva priamo na farme konečnému
spotrebiteľovi do jeho obalov
• Akákoľvek ďalšia manipulácia s mliekom vyžaduje
prevádzkáreň (registrovanú, alebo schválenú)

PREDAJ NA TRHOCH
• Zákon č. 178/1998 Z. z.Zákon 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

• Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach samosprávy upravujú v príslušnom
všeobecne záväznom nariadení. Tento mestský zákon tiež
upravuje pojem trhové miesto, ktorým sa rozumie trhovisko,
tržnica, príležitostný trh a ambulantný predaj. Rozhodnutie
o povolení predaja sa týka aj schválenia predaja
konkrétneho sortimentu a tiež povolenia poskytovania
konkrétnych druhov služieb.

Možné komplikácie – nadštandardné
požiadavky úradníkov
Na čo sa môže malý farmár, záujemca o registráciu odvolať?
1. o povolenie sa uchádzate ako spracovateľ prvovýrobca vlastných
surovín v malých množstvách definovaných v zákone 360/2011,
ktorý je novelizovaný nariadením 100/2016 s platnosťou od
1.3.2016
2. podľa tohto zákona máte právo spracovávať vlastné produkty vo
vlastnom SÚKROMNOM HOSPODÁRSTVE - teda žiadna výrobňa
nie je potrebná, viď paragraf 7a tohto zákona a žiadate len
zaregistrovanie na RVPS cez ich formulár
3. ak vám hovoria o ich interných nariadeniach ohľadne tohto
zákona, tie sa vás netýkajú, pretože to sú ich interné záležitosti.
Vás, ako občana SR sa týka novela nariadenia, ktorá platí od 1.3. a
nikto okrem súdu nemá právo vám vysvetľovať, ako ho máte
chápať
4. je potrebné si byť vedomý, akým spôsobom a kde môžete svoje
produkty predávať, ako ich označovať, čo ešte musíte spĺňať.

Finalizácia potravín
prvovýrobcom

Finalizácia,spracovanie
•
•
•
•
•
•

Vyššia cena
Ľahšia manipulovateľnosť
Vyššia trvácnosť
Dlhšia skladovateľnosť
Rozšírenie sortimentu
Zvýšenie počtu návštevníkov na farme

Prevádzka:
•
•
•
•
•
•

Živnostenský list
Nariadenie vlády 359, 360/2011
Žiadosť na RUVZ –schválenie priestorov
Rozhodnutie RVPS
Registrácia alebo schválenie prevádzky
Pri kontrole –hygiena prevádzky, HACCP, zdrav
preukazy, spôsobilosť na prácu s potravinami
(epidemiologická spôsobilosť – RÚVZ-hygiena,
alebo škola)
• Príslušné zákony a Potravinový kódex – upravujú
všetky podmienky

RVPS – typy prevádzkární
• Registrovaná - registrácia prevádzkarní pre potraviny
živočíšneho pôvodu – žiadosti na RVPS
• Schválená - schvaľovanie prevádzkarní, ktoré
zaobchádzajú, pripravujú alebo produkujú produkty
živočíšneho pôvodu, pre ktoré sú ustanovené
požiadavky podľa zákona 39/2007 Z.z., ako aj nariadení
(ES) č. 853/2004 a musia byť schválené príslušným
orgánom v súlade s článkom 31 ods.2 nariadenia (ES) č.
882/2004 v platnom znení a článkom 3 nariadenia (ES)
č. 854/2004 v platnom znení. Viaže sa na zákon o
potravinách 152/ 1995

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA
PREDAJNE POTRAVÍN
•

požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní
a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame
dodávanie malého množstva potravín
- prívod tečúcej teplej vody zohriatej najmenej na 45°C
- prívod tečúcej studenej pitnej vody
- nádoby na odpad na mieste s pevným povrchom, aby sa dalo udržiavať v čistote
- priestory na osobnú hygienu zamestnancov – záchody
- záchody musia byť osobitne vetrané
- v predsieni záchodu musí byť umývadlo s prívodom tečúcej teplej vody zahriatej
najmenej na 45°C a prívodom tečúcej studenej pitnej vody, tekuté mydlo,
papierové utierky, uterák alebo sušič a uzatvárateľná nádoba na odpad
- vhodné priestory a podmienky na prezliekanie
- stavebne a prevádzkovo oddelená od bytových priestorov, pričom svetlá výška
miestností predajne musí byť najmenej 2,6 m
- vstup do predajne sa musí prevádzkovo oddeliť pre príjem potravín a vstup pre
zákazníkov
- sklady sa môžu nahradiť chladničkami a mrazničkami
- lahôdkarenské výrobky a nebalené cukrárske výrobky sa musia oddelene
umiestniť a musí byť zabezpečené chladenie

Ako začať ?
• Registrácia chovu (farmy) - tlačivo vyplniť
ŠVPS, RVPS –Štátna veterinárna apotravinová
správa, Regionálna veterin. potrav. správa –
www.svps.sk
• CEHZ - www.pssr.sk/cehz
• Prvovýrobca musí vykonať ohlásenie činnosti registráciu na príslušnej RVPS.
• Hygiena –RUVZ –Regionálny úrad verejného
zdravotníctva - www.uvzsr.sk (prevádzkarne)

Formy podnikania v
poľnohospodárstve v súčastnosti
• Fyzická osoba nepodnikateľ
(FO-N)
• Samostatne hospodáriaci
roľník (SHR), živnostník
• Obchodné spoločnosti,
družstvá (PO)

Fyzická osoba nepodnikateľ (FO-N)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Registrácia činnosti na RVPS
Len prvotné produkty a spracované produkty rastlinného pôvodu
Zvieratá evidované v centrálnom registri
Predaj: Kúpno predajná zmluva – príjmový doklad - paragóny
Nepotrebuje registračnú pokladňu – ak nepredáva na verejnom
priestranstve viac ako 30 dní do roka
Ak máte aj iný príjem - do 500 eur/ročne je príležitostný príjem
nezdanený
daňovníkovi nevznikla povinnosť podať daňové priznanie a
zdaňovať tieto príjmy ak úhrn zdaniteľných príjmov daňovníka za
príslušné zdaňovacie obdobie nepresiahol sumu 1 901,67 eur.
Ostatný príležitostný príjem § 8 daň z príjmov–zdaniť 19 %
Viesť si evidenciu o množstve predaných prebytkov a o počte dní
predaja

Daňové povinnosti

• Príjmy z predaja vyššie ako 500 eur treba
riadne priznať a odviesť daň. Ale to len v
prípade, ak všetky vaše príjmy – nielen z
predaja z dvora – za celý rok boli vyššie ako
1901,67 eura.

Samostatne hospodáriaci roľník (SHR)
•
•
•
•

Registrácia činnosti na RVPS
Zvieratá v centrálnom registri
Prevádzkareň – registrovaná, schválená
Okrajová miestna činnosť – do 35 % môže
dodávať iným maloobchodným
prevádzkarňam – registrácia
• Podáva DP – JU, daňová evidencia

Obchodné spoločnosti, družstvá,
právnická osoba (PO)
•
•
•
•
•
•

Registrácia činnosti na RVPS
Zvieratá v centrálnom registri
Podvojné účtovníctvo
Registračná pokladňa
Prevádzkareň
Prevádzkový poriadok

Legislatíva pre predaj z dvora a
prevádzkárne
•
•
•
•
•
•

359/2011
360/2011
178/1998 – Trhové miesta
375/2011 – Kritériá posudzovania prevádzky
ES 852/2004 – o hygiene potravín
ES 853/2004 – hygienické predpisy pre potraviny
živočíšneho pôvodu
• ES 854/2004 – úradné kontroly produktov
živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu

Legislatíva pre predaj z dvora a
prevádzkárne
•
•
•
•

152/1995 – zákon o potravinách
349/2011 – novela 152/1995
39/2007 – zákon o veterinárnej starostlivosti
2074/2005 – Nariadenie ES – vykonávacie
opatrenia pre určité produkty
• 2076/2005, 882/2004, 2073/2005, 2075/2005
– Nariadenia ES
• POTRAVINOVÝ KÓDEX

Legislatíva pre podnikanie
• Pojem agropodnikanie vymedzujú na Slovensku v
súčasnosti 4 významné legislatívne predpisy:
• Zákon č. 455/1991 Zb. Živnostenský zákon
o živnostenskom podnikaní.
• Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
• Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní
občanov v znení zákona č. 219/1991 (ďalej len
„Zákon o SHR“).
• Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

Ing. Anna Balková
Gazdovský spolok
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0918530723, 0911039766

