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195
ZÁKON
z 20. marca 2007,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z.
o potravinách v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 290/1996 Z. z., zákona è. 470/2000 Z. z., zákona è. 553/2001 Z. z., zákona
è. 23/2002 Z. z., zákona è. 450/2002 Z. z., zákona
è. 472/2003 Z. z. a zákona è. 546/2004 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa slová výroby potravín nahrádzajú
slovami výroby bezpeèných potravín1) (ïalej len potraviny).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) Èl. 14 ods. 7 a 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) è. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú
veobecné zásady a poiadavky potravinového práva, zriaïuje Európsky úrad pre bezpeènos potravín a stanovujú postupy v záleitostiach bezpeènosti potravín (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6) v platnom znení..

2. V § 1 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
(4) Tento zákon sa nevzahuje na vykonávanie úradných kontrol na overovanie dodriavania predpisov
o organizovaní spoloèného trhu s po¾nohospodárskymi
výrobkami.1a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

la) Èl. 1 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutoèòovaných za úèelom zabezpeèenia dodriavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a pohode zvierat (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45)
v platnom znení..

Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 5.
3. V § 1 ods. 5 sa odkaz 1a nad slovom predpisov
nahrádza odkazom 1aa a odkaz 1 nad slovom vodou
sa nahrádza odkazom 1ab.
Poznámky pod èiarou k odkazom 1aa a 1ab znejú:

1aa) Napríklad zákon è. 40/1968 Zb. Obèiansky zákonník v znení
neskorích predpisov, zákon è. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti, zákon è. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 431/2004 Z. z., zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom
podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov, zákon è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorích predpisov, zákon è. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebite¾a v znení neskorích predpisov, zákon è. 126/2006 Z. z.
o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1ab
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 354/2006 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú poiadavky na vodu urèenú na ¾udskú

spotrebu a kontrolu kvality vody urèenej na ¾udskú spotrebu..

4. V § 2 ods. 1 sa za druhé slovo vrátane vkladá slovo pitnej.
5. V § 2 odsek 9 znie:
(9) Potraviny sú bezpeèné, ak nie sú zdraviu kodlivé, sú vhodné na ¾udskú spotrebu1d) a spåòajú poiadavky ustanovené v osobitnom predpise.1).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1d znie:

1d) Èl. 14 ods. 4 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) è. 178/2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6)
v platnom znení..

6. V § 3 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
a osobitné predpisy1e).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1e znie:

1e) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 882/2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45),
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 178/2002
(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6) v platnom znení,
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 852/2004
z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1576/89 z 29. mája 1989
ustanovujúce veobecné pravidlá na definovanie, opis a uvádzanie liehovín na trh (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.
3/zv. 9) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (ES) è. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o vysledovate¾nosti a oznaèovaní geneticky modifikovaných potravín
a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov
a ktorým sa mení a dopåòa smernica 2001/18/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.13/zv. 32), nariadenie Komisie (ES)
è. 2073/2005 z 15. novembra 2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny (Ú. v. EÚ L 338, 22. 12. 2005), zákon
è. 23/1962 Zb. o po¾ovníctve v znení neskorích predpisov..

7. V § 3 odsek 2 znie:
(2) Poiadavky a postupy pod¾a odseku 1 ustanovené v potravinovom kódexe a v osobitných predpisoch1e)
je povinný dodriava kadý, kto potraviny vyrába, manipuluje s nimi a umiestòuje ich na trh. Poiadavkami
a postupmi ustanovenými v potravinovom kódexe
a v osobitných predpisoch1e) sú povinné riadi sa pri
úradnej kontrole potravín aj jej orgány..
8. V § 4 odsek 1 znie:
(1) Prevádzkovatelia sú povinní na vetkých stupòoch výroby, spracúvania a distribúcie dodriava poiadavky upravené týmto zákonom, potravinovým kódexom a osobitnými predpismi.1e).
9. V § 4 ods. 2 písm. a) sa za slová potravinovým kódexom vkladajú slová a osobitnými predpismi1e).
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10. V § 4 ods. 2 písm. a), d) a e) sa slovo evidenciu
nahrádza slovom záznamy.
11. V § 4 ods. 2 písm. e) sa vypúa druhý bod.
Doterají tretí bod sa oznaèuje ako druhý bod.
12. V § 4 ods. 2 písmeno f) znie:
f) zabezpeèi, aby zamestnanci, ktorí prichádzajú priamo alebo nepriamo do styku s potravinami, boli pouèení a vykolení o hygiene potravín pod¾a osobitného predpisu2a) v rozsahu primeranom pracovným
èinnostiam, ktoré vykonávajú..
13. V poznámke pod èiarou k odkazu 2a sa citácia
§ 256 a 261 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 è. 981/1996-100,
ktorým sa vydáva prvá èas a prvá, druhá a tretia hlava
druhej èasti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie è. 195/1996 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16.
decembra 1997 è. 557/1998-100 (oznámenie
è. 284/1998 Z. z.) nahrádza citáciou Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 852/2004 z 29.
apríla 2004 o hygiene potravín (Mimoriadne vydanie Ú.
v. EÚ, kap. 13/zv. 34) v platnom znení..
14. V § 4 ods. 2 sa vypúa písmeno g).
15. V § 4 ods. 4 sa odkaz 2a nad slovom predpise
nahrádza odkazom 2b.
Poznámka pod èiarou k odkazu 2b znie:

2b) § 256 a 261 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 è. 981/1996-100, ktorým sa vydáva
prvá èas a prvá, druhá a tretia hlava druhej èasti Potravinového
kódexu
Slovenskej
republiky
(oznámenie
è. 195/1996 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 è. 557/1998-100
(oznámenie è. 284/1998 Z. z.)..

16. V § 4 sa vypúa odsek 7.
17. V § 5 ods. 2 sa za slovo ich vkladá slovo bezpeènos a vypúajú sa slová zdravotnú nekodnos.
18. V § 5 sa vypúa odsek 4.
Doterajie odseky 5 a 6 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
19. Nadpis pod § 6 znie: Registrácia prevádzkarní
a podmienky umiestòovania potravín na trh.
20. V § 6 odsek 1 znie:
(1) Kadý prevádzkovate¾ okrem prevádzkovate¾ov
uvedených v osobitnom predpise6) oznámi pod¾a osobitného predpisu7) príslunému orgánu úradnej kontroly potravín [§ 21 ods. 1 písm. b) a e)] kadú prevádzkareò podliehajúcu jeho kontrole, ktorá vykonáva
èinnos na akomko¾vek stupni výroby, spracúvania
a distribúcie potravín na úèely registrácie. Prevádzkovate¾ oznámi príslunému orgánu úradnej kontroly potravín akúko¾vek významnú zmenu èinnosti prevádzkarne a jej prípadné uzatvorenie. Vzor oznámenia
o registrácii výroby potravín, tabakových výrobkov
a èinností súvisiacich s ich umiestòovaním na trh je
uvedený v prílohe è. 1..
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Poznámky pod èiarou k odkazom 6 a 7 znejú:

6) § 39 zákona è. 39/2007 Z. z.
7
) Èl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 852/2004 v platnom znení..

21. V § 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Orgány úradnej kontroly potravín [§ 21 ods. 1
písm. b) a c)] vedú aktuálne zoznamy registrovaných
prevádzkarní pod¾a odseku 1..
Doterajie odseky 2 a 4 sa oznaèujú ako odseky 3
a 5.
22. V § 6 ods. 3 písm. a) tvrtý bod znie:
4. nespåòajúce poiadavky na bezpeènos a kvalitu,.
23. V § 6 ods. 3 písmeno b) znie:
b) môe umiestòova na trh8b)
1. nové potraviny a
2. výivové doplnky len so súhlasom a za podmienok
ustanovených rozhodnutím Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky,8a)
3. potraviny s výivovým tvrdením a zdravotným tvrdením pod¾a osobitného predpisu,8c)
4. geneticky modifikované potraviny len so súhlasom a za podmienok ustanovených ministerstvom a schválených Európskou komisiou..
Poznámky pod èiarou k odkazom 8a a 8c znejú:

8a) Zákon è. 126/2006 Z. z.
8b
) Èl. 3 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 178/2002 v platnom znení.
8c
) Nariadenie
Európskeho
parlamentu
a
Rady
(ES)
è. 1924/2006 o výivových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (Ú. v. L 409, 30. 12. 2006)..

24. § 6a sa vypúa.
25. V § 6b ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Za výmenu informácií v prípade rizika zodpovedajú orgány
úradnej kontroly potravín a kontaktné miesto..
26. V § 6b odsek 5 znie:
(5) Ministerstvo alebo ministerstvo zdravotníctva
môu poveri fyzické osoby alebo právnické osoby prípravou vedeckých stanovísk a poskytovaním vedeckého poradenstva a vedeckej a technickej podpory na vyhodnocovanie rizík z potravín. Poverené osoby
spolupracujú s orgánmi úradnej kontroly potravín..
27. V § 6b sa vypúajú odseky 6 a 7.
28. § 7 vrátane nadpisu znie:
§ 7
Dovoz potravín a vývoz potravín
(1) Dováané potraviny z tretích krajín musia spåòa
poiadavky ustanovené týmto zákonom, potravinovým
kódexom a osobitnými predpismi.1e)
(2) Vyváané potraviny alebo reexportované potraviny musia spåòa poiadavky tohto zákona, potravinového kódexu a osobitných predpisov,1e) ak predpisy v táte dovozu neustanovujú iné poiadavky..
29. V § 7a ods. 1 sa za slovo spoloèenstva vkladajú
slová alebo v Turecku,.
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30. § 7a sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Obmedzenia vo¾ného pohybu potravín z dôvodov
ochrany oprávnených národných záujmov môe ustanovi nariadenie vlády Slovenskej republiky..
31. § 9a vrátane nadpisu znie:
§ 9a
Oznaèenie pôvodu, zemepisné oznaèenie
a oznaèenie zaruèených tradièných pecialít
(1) Zdruenie,9aa) zväz výrobcov po¾nohospodárskych
výrobkov alebo potravín alebo zväz spracovate¾ov po¾nohospodárskych výrobkov alebo potravín s právnou subjektivitou, alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba,
ktorá v èase podania prihláky ako jediná výrobok vyrába, spracúva a pripravuje, môe po odsúhlasení pecifikácie po¾nohospodárskeho výrobku alebo potraviny ministerstvom prostredníctvom Úradu priemyselného
vlastníctva Slovenskej republiky poiada o ochranu
oznaèenia pôvodu alebo zemepisného oznaèenia.9aaa)
(2) Ministerstvo odborne posudzuje predloené pecifikácie výrobkov prihlásených na oznaèenie pôvodu,
zemepisné oznaèenie alebo zaruèenú tradiènú pecialitu9aab) z po¾nohospodárskeho výrobku alebo potraviny.
(3) iados o zápis do registra oznaèení zaruèených
tradièných pecialít z po¾nohospodárskeho výrobku
alebo potraviny uverejní ministerstvo vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len vestník ministerstva).
(4) Fyzická osoba alebo právnická osoba môe uplatni námietky9aac) k iadosti pod¾a odseku 3 do dvoch mesiacov odo dòa jej uverejnenia vo vestníku ministerstva.
(5) Ak k iadosti pod¾a odseku 3 neboli uplatnené námietky, po¾nohospodársky výrobok alebo potravina sa
zapíe do registra, ktorý vedie ministerstvo. iados na
ïalie konanie zasiela ministerstvo Európskej komisii.
(6) Ak k iadosti pod¾a odseku 3 boli uplatnené námietky, ministerstvo posúdi ich prípustnos9aad) a zabezpeèí konanie o námietkach.9aae) iados ministerstvo zale Európskej komisii a po ukonèení
námietkového konania.
(7) Kontrolu overovania dodriavania pecifikácie po¾nohospodárskych výrobkov a potravín pred ich umiestnením na trh pod¾a osobitného predpisu9aaf) vykonávajú
orgány alebo organizácie autorizované ministerstvom.
Spôsobilos sa preukazuje osvedèením o akreditácii na
certifikáciu výrobkov.9ab) O výsledku kontroly písomne
informujú ministerstvo.
(8) Úradnú kontrolu po¾nohospodárskych výrobkov
a potravín s chráneným oznaèením pôvodu, chráneným zemepisným oznaèením alebo s oznaèením zaruèenej tradiènej peciality spåòajúcich poiadavky pod¾a
osobitných predpisov9aba) vykonávajú orgány tátnej veterinárnej a potravinovej správy pod¾a osobitného
predpisu.9abb)
(9) Kontrolu overovania dodriavania pecifikácie liehovín so zemepisným oznaèením pred ich umiestnením
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na trh pod¾a osobitných predpisov9abc) vykonávajú orgány alebo organizácie autorizované ministerstvom. Spôsobilos sa preukazuje osvedèením o akreditácii na certifikáciu výrobkov.9ab)
(10) Úradnú kontrolu liehovín s chráneným zemepisným oznaèením pod¾a osobitného predpisu,9abc) ktoré
mono pouíva na území Spoloèenstva a z tretích krajín pri ich umiestnení na trh v Slovenskej republike, vykonávajú orgány tátnej veterinárnej a potravinovej
správy pod¾a osobitného predpisu.9abb)
(11) Náklady na kontrolu dodriavania podmienok
zápisu sa uhrádzajú pod¾a osobitného predpisu.9abd)
(12) Ministerstvo je orgánom na ochranu oznaèenia
zaruèených tradièných pecialít z po¾nohospodárskych
výrobkov a potravín a pre styk s Európskou komisiou
a súèinným orgánom na ochranu oznaèenia pôvodu alebo zemepisného oznaèenia po¾nohospodárskych výrobkov a potravín pod¾a osobitného predpisu.9abe)
(13) Ministerstvo poverí ním zriadenú organizáciu na
odbornú spoluprácu, propagáciu a marketing po¾nohospodárskych výrobkov a potravín s oznaèením pôvodu, zemepisným oznaèením a oznaèením zaruèených
tradièných pecialít.
(14) Podrobnosti o propagácii a marketingu po¾nohospodárskych výrobkov a potravín ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo..
Poznámky pod èiarou k odkazom 9aaa a 9aaf, 9aba
a 9abe znejú:

9aaa) Nariadenie Rady (ES) è. 510/2006 z 20. marca 2006
o ochrane zemepisných oznaèení a oznaèení pôvodu po¾nohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. EÚ L 93,
31. 3. 2006).
9aab
) Nariadenie Rady (ES) è. 509/2006 z 20. marca 2006 o zaruèených tradièných pecialitách po¾nohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. EÚ L 93, 31. 3. 2006).
9aac
) Èl. 7 ods. 5 nariadenia Rady (ES) è. 509/2006 v platnom
znení.
9aad
) Èl. 9 ods. 2 nariadenia Rady (ES) è. 509/2006 v platnom
znení.
9aae
) Èl. 9 ods. 5 nariadenia Rady (ES) è. 509/2006 v platnom
znení.
9aaf
) Èl. 15 nariadenia Rady (ES) è. 509/2006 v platnom znení,
èl. 10 nariadenia Rady (ES) è. 510/2006 v platnom znení.
9aba
) Èl. 14 nariadenia Rady (ES) è. 509/2006 v platnom znení,
èl. 10 nariadenia Rady (ES) è. 510/2006 v platnom znení.
9abb
) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 882/2004 v platnom znení.
9abc
) Nariadenie Rady (EHS) è. 1576/89 z 29. mája 1989 ustanovujúce veobecné pravidlá na definovanie, opis a uvádzanie
liehovín na trh (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 9)
v platnom znení.
9abd
) Èl. 15 nariadenia Rady (ES) è. 509/2006 v platnom znení,
èl. 11 nariadenia Rady (ES) è. 510/2006 v platnom znení.
9abe
) Zákon è. 469/2003 Z. z. o oznaèeniach pôvodu výrobkov
a zemepisných oznaèeniach výrobkov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov..

32. V § 10 ods. 1 úvodnej vete sa na konci pripájajú
tieto slová: dodriava ustanovenia osobitného predpisu2a) a.
33. V § 10 ods. 2 sa nad slovom prevádzkarní vypúa odkaz 6 a na konci sa pripájajú tieto slová:
a osobitnými predpismi1e).
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34. V § 11 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: dodriava ustanovenia osobitného predpisu2a) a,
v písmene a) sa slová zdravotná nekodnos nahrádzajú slovom bezpeènos a v písmenách c) a d) sa slová zdravotnú nekodnos nahrádzajú slovom bezpeènos.
35. V § 12 ods. 1 písm. b) sa za slovo predaja vkladajú slová pod¾a osobitného predpisu2a).
36. § 13 znie:
§ 13
Tabakové výrobky sú výrobky urèené na fajèenie, uvanie, nupanie a cmú¾anie, ak sú hoci len èiastoène
vyrobené z tabaku, èi u geneticky modifikovaného alebo nie..
37. V § 14 odsek 2 znie:
(2) Výrobca tabakových výrobkov je povinný zabezpeèi, aby na obale urèenom pre koneèného spotrebite¾a
bolo upozornenie o kodlivosti fajèenia, a ak ide o cigarety, oznaèený obsah kodlivých látok pod¾a osobitného
predpisu.9ac).
Poznámka pod èiarou k odkazu 9ac znie:

9ac) Zákon è. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajèiarov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 465/2005
Z. z..

38. V § 17 sa slová § 7 ods. 3 nahrádzajú slovami
§ 7 ods. 2.
39. Nadpis tvrtej èasti znie:  Ú l o h y o r g á n o v
úradnej kontroly potravín.
40. § 18 a 20 znejú:
§ 18
(1) Úradná kontrola potravín sa vykonáva
a) na vetkých stupòoch výroby, spracúvania potravín
a ich distribúcie,
b) nad dovozom potravín z tretích krajín a vývozom,
c) nad dodriavaním podmienok zdravotnej spôsobilosti pod¾a osobitných predpisov9ad) urèujúcich poiadavky na osobnú hygienu a hygienu osôb priamo
alebo nepriamo zúèastnených na výrobe potravín,
manipulácii s nimi a ich umiestnení na trh,
d) nad dodriavaním zákazu klamlivej reklamy potravín.
(2) Úradnou kontrolou potravín sa overuje dodriavanie poiadaviek ustanovených týmto zákonom, potravinovým kódexom a osobitnými predpismi1e) v oblastiach
a na úèel uvedený v odseku 1; neuplatòuje sa, ak ide
o metrologickú kontrolu a metrologický dozor,9b) veterinárne kontroly pod¾a osobitného predpisu,9ba) ako aj
kontrolu krmív pod¾a osobitného predpisu.9bb)
(3) Orgány uvedené v § 21 ods. 1 písm. b) a e) vykonávajú úradnú kontrolu potravín pod¾a osobitného
predpisu.9bc) Úradná kontrola potravín sa môe vykonáva nepretrite; ak z konania alebo charakteru kontrolovanej osoby vyplýva odôvodnený záver, e môe
dôjs k ohrozeniu ivota alebo zdravia osoby poverenej
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výkonom kontroly, úradná kontrola sa vykoná za spoluúèasti prísluníkov Policajného zboru.
(4) Úradné kontroly potravín pri vstupe potravín
z tretích krajín sa vykonávajú v súlade s osobitnými
predpismi.9bd)
(5) Zamestnanci Colného riadite¾stva Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií
Slovenskej republiky, eleznièného prepravcu, Slovenskej správy letísk a Ministerstva ivotného prostredia
Slovenskej republiky sú povinní poskytnú súèinnos
pri vykonávaní hraniènej kontroly potravín rastlinného
pôvodu pri vykonávaní opatrení pod¾a tohto zákona.
(6) Úradná kontrola sa vykonáva aj nad výrobou
tabakových výrobkov, manipuláciou s nimi a ich
umiestnením na trh, nad ich dovozom a vývozom z h¾adiska kvality, ako aj nad dodriavaním zákazu klamlivej reklamy.
(7) Národným orgánom na uplatòovanie osobitných
predpisov1e) a pre styk s Európskym úradom pre bezpeènos potravín je ministerstvo.
§ 19
(1) Orgány úradnej kontroly potravín v rámci svojej
pôsobnosti na základe zistení pri výkone úradnej kontroly potravín prijmú pod¾a osobitného predpisu10) tieto
opatrenia:
a) zakáu umiestnenie potravín na trh na èas potrebný
na vykonanie nevyhnutných kontrol a analýz, ak
existuje podozrenie, e potraviny sú kodlivé,
b) zakáu umiestòova na trh potraviny, pri ktorých sa
potvrdila ich kodlivos pod¾a písmena a); ak sú u
v predaji, vydajú príkaz na ich stiahnutie,
c) pozastavia èinnos celej prevádzkarne alebo uzatvoria podnik alebo jeho èas na èas potrebný na odstránenie nedostatkov, ak sa pri výkone kontroly
zistí také poruovanie osobitných predpisov,1e) tohto
zákona a potravinového kódexu, ktoré môe ma za
následok riziko pre bezpeènos potravín; pri urèovaní rizika pre bezpeènos potravín sa prihliada na
charakter potravín, spôsob, akým sa s nimi manipuluje, balenie a na akýko¾vek postup, ktorému je potravina vystavená, skôr ako sa dostane k spotrebite¾ovi, a na podmienky, ktorým je potravina vystavená
pri predaji alebo skladovaní,
d) zakáu pouívanie prístrojov a zariadení negatívne
ovplyvòujúcich bezpeènos a kvalitu potravín,
e) prijmú ïalie opatrenia, ak tak ustanovuje osobitný
predpis.10a)
(2) V osobitných prípadoch, ak potravina môe ma
kodlivý úèinok na zdravie ¾udí a nie je o tom dostatok
vedeckých dôkazov, orgány úradnej kontroly potravín
uplatòujú princíp prevencie prijatím doèasných opatrení krátkodobého a okamitého charakteru na riadenie rizika, prièom sa musí zabezpeèi okamité vedecké
hodnotenie rizika.
(3) Ak v súvislosti s opatreniami pod¾a odseku 1 bola
uloená aj pokuta, môe orgán úradnej kontroly potravín poda obvodnému úradu11) podnet na zruenie ivnostenského oprávnenia alebo pozastavenie prevádzkovania ivnosti v èasti týkajúcej sa výroby a predaja
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potravín. Orgán úradnej kontroly potravín zároveò zale ivnostenskému úradu právoplatné rozhodnutie
o uloení pokuty a odôvodnenie, preèo má by ivnostenské oprávnenie zruené alebo prevádzkovanie ivnosti pozastavené.
(4) Výroba potravín, manipulácia s nimi alebo ich
umiestòovanie na trh, ktoré môu pokodi zdravie koneèného spotrebite¾a, je osobitne závaným poruením
tohto zákona, potravinového kódexu a osobitných
predpisov.1e)
(5) Orgán úradnej kontroly potravín pri zistení alebo
podozrení z váneho alebo bezprostredného ohrozenia
zdravia ¾udí potravinami alebo pri ohrození bezpeènosti potravín nariaïuje opatrenie pod¾a odseku 1; opatrenie zruí, ak sa podozrenie nepotvrdí.
§ 20
(1) Zamestnanci orgánu úradnej kontroly potravín,
ktorí vykonávajú úradné kontroly potravín, sú oprávnení odobera vzorky výrobkov na analýzy a hodnotenia v nevyhnutnom mnostve a rozsahu, prièom musí
by zabezpeèené právo prevádzkovate¾ov na dostatok
vzoriek pre doplnkové stanovisko znalca.11a)
(2) Vzorky musia by oznaèené a musí sa s nimi manipulova pod¾a osobitného predpisu.11b)
(3) Orgány úradnej kontroly potravín vydávajú na základe analýz vzoriek výrobkov posudky, rozhodujú
o ich pouite¾nosti v prípadoch, ak výrobok nespåòa poiadavky pod¾a tohto zákona, potravinového kódexu
a osobitných predpisov.1e)
(4) Orgán úradnej kontroly potravín neposkytuje náhradu za odobraté vzorky. Ak sa na základe rozboru
zistí, e výrobok nezodpovedá poiadavkám tohto zákona alebo predpisov vydaných na jeho vykonanie, kontrolovaný subjekt je povinný uhradi náklady spojené
s odberom vzorky a jej rozborom.
(5) Pri nedodriavaní osobitných predpisov1e) sa vykonajú úradné kontroly potravín nad rámec riadnej
kontrolnej èinnosti.11c) Orgán úradnej kontroly potravín vyúètuje prevádzkovate¾ovi zodpovednému za nedodriavanie predpisov výdavky vyplývajúce z týchto
dodatoèných úradných kontrol potravín; tieto výdavky
môe vyúètova aj prevádzkovate¾ovi, ktorý potraviny
v èase výkonu dodatoèných úradných kontrol potravín
vlastní alebo má v drbe.
(6) Vetky výdavky, ktoré vznikli pod¾a § 19, znáa
zodpovedný prevádzkovate¾.
(7) Zamestnanci orgánov úradnej kontroly potravín
sa pri výkone dozornej èinnosti preukazujú sluobným
preukazom alebo poverovacím dokladom.
(8) Zamestnanci orgánov úradnej kontroly potravín
vykonávajúci úradné kontroly potravín sú pri výkone
kontroly oprávnení
a) vstupova v prevádzkovom èase do priestorov, v ktorých sa potraviny vyrábajú, manipuluje sa s nimi
alebo sa umiestòujú na trh; vstupova do týchto
priestorov mimo prevádzkového èasu mono len za
spoluúèasti prísluníkov Policajného zboru,
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b) poadova od prevádzkovate¾ov vysvetlenie, informácie, údaje, doklady a iné písomnosti potrebné na
výkon kontroly a nazera do nich a vyhotovova
z nich kópie alebo výpisy, ako aj vyhotovova fotografickú dokumentáciu, ak to povaujú za potrebné; ak
sú tieto súèasou obchodného tajomstva, zamestnanci orgánov úradnej kontroly potravín sú povinní
o týchto skutoènostiach zachováva mlèanlivos.12)
(9) Zamestnanci orgánov úradnej kontroly potravín
vykonávajúci úradné kontroly potravín sú oprávnení
na základe skutoèností zistených úradnou kontrolou
potravín uklada na mieste opatrenia pod¾a § 19 ods. 1
písm. a), b) a d) a opatrenia pod¾a osobitných predpisov.12a)
(10) Na ukladanie opatrení pod¾a odseku 9 sa nevzahujú veobecné predpisy o správnom konaní.
(11) Na kontrolu tabakových výrobkov sa vzahujú
ustanovenia tohto paragrafu primerane..
Poznámky pod èiarou k odkazom 9ad, 9b, 9ba a
9bd, 10, 10a, 11, 11a a 11c, 12 a 12a znejú:

9ad) Príloha II kapitola 8 nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) è. 852/2004 v platnom znení.
9b
) Zákon è. 142/2000 Z. z.
9ba
) Zákon è. 39/2007 Z. z.
9bb
) Zákon è. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a pouívaní krmív (krmivársky zákon).
9bc
) Napríklad èl. 3 a èl. 6 a 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 882/2004 v platnom znení.
9bd
) Èl. 14 a 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 882/2004 v platnom znení.
10
) Èl. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 882/2004 v platnom znení.
10a
) Èl. 54 ods. 1 a 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) è. 882/2004 v platnom znení.
11
) § 58 ods. 2 písm. a) zákona è. 455/1991 Zb. v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 132/1994 Z. z.
11a
) Èl. 11 ods. 5 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) è. 882/2004 v platnom znení.
11b
) Èl. 11 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 882/2004 v platnom znení.
11c
) Èl. 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 882/2004 v platnom znení.
12
) § 51 Obchodného zákonníka.
12a
) Èl. 54 ods. 2 písm. b) a d) a h) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 882/2004 v platnom znení..

41. V § 21 ods. 1 úvodná veta znie: Orgány tátnej
správy12b) vo veciach úradnej kontroly potravín pod¾a
tohto zákona a osobitných predpisov1e) sú:.
Poznámka pod èiarou k odkazu 12b znie:

12b) Èl. 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 882/2004 v platnom znení..

42. V § 21 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová:
a výroènej správy14a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 14a znie:

14a) Èl. 44 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 882/2004 v platnom znení..

43. § 21 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva môu
v rámci svojej pôsobnosti v súlade s osobitným predpisom14b) poveri kontrolné orgány osobitnými úlohami
súvisiacimi s úradnou kontrolou potravín. Ministerstvo
o takom poverení informuje Európsku komisiu..
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Poznámka pod èiarou k odkazu 14b znie:

14b

) Èl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 882/2004 v platnom znení..

44. § 22 znie:
§ 22
(1) Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva v rámci
svojej pôsobnosti riadia a kontrolujú výkon tátnej
správy uskutoèòovaný orgánmi úradnej kontroly potravín.
(2) Na zabezpeèenie úloh pod¾a odseku 1 ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva v rámci svojej pôsobnosti
a) koordinujú vypracúvanie Národného programu
úradnej kontroly potravín v Slovenskej republike,
b) pripravujú, aktualizujú, upravujú a poskytujú na
poiadanie Európskej komisii integrovaný viacroèný
plán kontrol potravín;14c) výroènú správu pod¾a osobitného predpisu14a) ministerstvo predkladá Európskej komisii,
c) zruujú poverenie kontrolných orgánov, ak nastanú
skutoènosti pod¾a osobitného predpisu,14b)
d) koordinujú, schva¾ujú a revidujú národné pohotovostné plány pre oblas potravín,14d)
e) zjednocujú postup realizácie programov uskutoèòovaných medzinárodnými organizáciami a orgánmi,
f) zjednocujú postup na výkon úradnej kontroly potravín a zabezpeèujú vzájomnú informovanos o výsledkoch kontroly,
g) spolupracujú pri rieení aktuálnych úloh bezpeènosti potravín,
h) koordinujú vyuívanie laboratórnych kapacít na
území Slovenskej republiky v rámci úradnej kontroly potravín na úèely koncentrácie a vytvárania pecializovaných laboratórnych pracovísk,
i) spolupracujú s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pri ochrane záujmov spotrebite¾ov,
j) podporujú vypracúvanie, írenie a pouívanie vnútrotátnych príruèiek správnej hygienickej praxe,14e)
ktoré ministerstvo predkladá Európskej komisii.
(3) Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva v rámci
svojej pôsobnosti17) vymenúva jeden spolupracujúci orgán alebo viac spolupracujúcich orgánov, ktoré pod¾a
potreby spolupracujú s orgánmi iných èlenských tátov. Úlohou spolupracujúcich orgánov je pomáha
a spolupracova pri komunikácii medzi príslunými orgánmi, najmä odosielanie a prijímanie iadostí o pomoc. Ministerstvo oznamuje spolupracujúce orgány
Európskej komisii a informuje Európsku komisiu
a ostatné èlenské táty o vetkých relevantných
podrobných údajoch o vymenovaných spolupracujúcich orgánoch a o vetkých zmenách týchto údajov.17a).
Poznámky pod èiarou k odkazom 14c a 14e, 17
a 17a znejú:


14c

) Èl. 41 a 43 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 882/2004 v platnom znení.
14d
) Èl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 882/2004 v platnom znení.
14e
) Èl. 7 a 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 852/2004 v platnom znení.
17
) Zákon è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a organizácii ústrednej tátnej správy v znení neskorích predpisov.

17a
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) Èl. 35 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) è. 882/2004 v platnom znení..

45. § 23 znie:
§ 23
(1) Orgány tátnej veterinárnej a potravinovej správy
uvedené v § 21 ods. 1 písm. c) a e) vykonávajú úradnú
kontrolu potravín nad výrobou, manipuláciou a umiestòovaním na trh
a) potravín ivoèíneho pôvodu okrem poskytovania
sluieb spoloèného stravovania,
b) potravín rastlinného pôvodu vrátane èerstvého ovocia, èerstvej zeleniny, zemiakov a ostatných po¾nohospodárskych produktov (v po¾nohospodárskej prvovýrobe po zbere úrody), nápojov vrátane potravín
s niektorými zlokami ivoèíneho pôvodu (zmieaný pôvod) okrem poskytovania sluieb spoloèného
stravovania,
c) geneticky modifikovaných potravín okrem poskytovania sluieb spoloèného stravovania,
d) tabakových výrobkov okrem poskytovania sluieb
spoloèného stravovania.
(2) Orgány tátnej správy v oblasti verejného
zdravotníctva8a) (ïalej len orgán verejného zdravotníctva) vykonávajú úradnú kontrolu potravín nad
a) epidemiologicky rizikovými èinnosami výroby, manipuláciou a umiestòovaním na trh, ak ide o potraviny urèené na osobitné výivové úèely, ako aj o detskú výivu, dojèenskú výivu, lahôdky, cukrárske
výrobky, zmrzlinu a vodu,
b) výrobou nových potravín, manipuláciou s nimi a ich
umiestòovaním na trh,
c) umiestòovaním potravín na trh z h¾adiska zdravotnej nekodnosti,
d) výrobou potravín, dovozom potravín, vývozom potravín, manipuláciou s nimi a ich umiestòovaním na
trh z h¾adiska pouívania zdrojov ionizujúceho iarenia na oarovanie potravín a nad kontrolou dodriavania zákazu pridávania rádioaktívnych látok do
potravín,
e) potravinami a tabakovými výrobkami pri poskytovaní sluieb spoloèného stravovania.
(3) Ministerstvo urèí na návrh tátnej veterinárnej
a potravinovej správy v spolupráci s Colným riadite¾stvom Slovenskej republiky miesta vstupu na kontrolu
dovozu potravín rastlinného pôvodu.17c) Ministerstvo
informuje Európsku komisiu a ostatné èlenské táty
o miestach vstupu.
(4) Prevádzkovate¾ zodpovedný za zásielku alebo jeho
zástupca je povinný uhradi výdavky, ktoré vznikli prísluným orgánom v súvislosti s èinnosou uvedenou
v osobitnom predpise.17d)
(5) Orgány úradnej kontroly potravín v rámci svojej
pôsobnosti ukladajú opatrenia a pokuty a prerokúvajú
priestupky, ktoré zistia pri výkone úradnej kontroly.
(6) Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva v rámci
svojej pôsobnosti vykonávajú vnútorné audity orgánov
tátnej veterinárnej a potravinovej správy a úradov verejného zdravotníctva pod¾a tohto zákona. tátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
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a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
urèujú dokumentované postupy úradných kontrol potravín v rámci svojej pôsobnosti pod¾a tohto zákona
a vykonávajú transparentným spôsobom a v súlade
s osobitným predpisom vnútorné audity17e) úradných
kontrol potravín uskutoèòovaných orgánmi tátnej veterinárnej a potravinovej správy a regionálnymi úradmi
verejného zdravotníctva. Ministerstvo a ministerstvo
zdravotníctva v rámci svojej pôsobnosti môu poveri
fyzické osoby alebo právnické osoby výkonom externého auditu kontrolných orgánov.
(7) Orgány tátnej veterinárnej a potravinovej správy
vykonávajú kontrolu dovozu potravín rastlinného pôvodu na miestach vstupu pod¾a osobitného predpisu.17f)
(8) Orgány úradnej kontroly potravín pri plnení svojich úloh navzájom spolupracujú a v mieste svojej pôsobnosti spolupracujú s územne príslunými orgánmi
miestnej tátnej správy.19)
(9) Výkon úradnej kontroly potravín môu vykonáva
len kvalifikovaní a odborne spôsobilí zamestnanci
s ukonèeným stredným odborným vzdelaním v príslunom odbore alebo s ukonèeným vysokokolským vzdelaním prvého alebo druhého stupòa v príslunom odbore.
Vzdelávanie
zamestnancov
zabezpeèuje
vzdelávacie zariadenie poverené ministerstvom alebo
ministerstvom zdravotníctva v rámci svojej pôsobnosti
pod¾a osobitného predpisu.17g).
Poznámky pod èiarou k odkazom 17c a 17g znejú:

17c) Èl. 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 882/2004 v platnom znení.
17d
) Èl. 22 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 882/2004 v platnom znení.
17e
) Èl. 4 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 882/2004 v platnom znení.
17f
) Napríklad rozhodnutie Komisie 2002/75/ES z 1. februára
2002, ktoré ustanovuje podmienky dovozu anízu z tretích
krajín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 11/zv. 40), kapitola V nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 882/2004 v platnom znení.
17g
) Èl. 6 a príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu
a Rady (ES) è. 882/2004 v platnom znení..

46. § 25 znie:
§ 25
(1) Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva v rámci
svojej pôsobnosti poverujú úradné laboratóriá vykonávaním analýzy vzoriek odobratých pri úradnej kontrole
potravín pod¾a tohto zákona.
(2) Na úradné laboratóriá sa vzahujú poiadavky
pod¾a osobitného predpisu.21a)
(3) Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva po vzájomnej dohode poverujú jedno národné referenèné laboratórium alebo viac národných referenèných laboratórií pre kadé referenèné laboratórium Spoloèenstva
pod¾a osobitného predpisu.21b) Národné referenèné laboratóriá pri svojej èinnosti postupujú pod¾a osobitného predpisu.21c)
(4) Ak u nie sú splnené poiadavky pod¾a odseku 2,
ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva môe odòa
poverenie pod¾a odseku 1.
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(5) Ministerstvo oznamuje Európskej komisii národné referenèné laboratóriá pod¾a odseku 3.
(6) Metódy odberu vzoriek a analýz pri úradných kontrolách potravín musia sa vykonáva pod¾a osobitných
predpisov,21d) alebo ak také predpisy neexistujú, musia
spåòa medzinárodne uznané pravidlá alebo dohovory,
ktoré prijal Európsky výbor pre normalizáciu alebo ktoré sú schválené v národnej legislatíve; ak neexistujú také predpisy ani dohovory, potom musia by v súlade
s inými metódami vhodnými na zamý¾aný úèel alebo
vyvinutými v súlade s vedeckými dohovormi.
(7) Ak sa neuplatòuje odsek 6, mono poui validované analytické metódy v jednom laboratóriu pod¾a
medzinárodne uznaného dohovoru.
(8) Vade, kde je to moné, musia by analytické metódy charakterizované vhodnými kritériami.21d).
Poznámky pod èiarou k odkazom 21a a 21d znejú:

21a) Èl. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 882/2004 v platnom znení.
21b
) Èl. 32 a 33 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 882/2004 v platnom znení.
21c
) Èl. 12 ods. 2 a 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) è. 882/2004 v platnom znení.
21d
) Èl. 11 a príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu
a Rady (ES) è. 882/2004 v platnom znení..

47. V § 28 odseky 1 a 3 znejú:
(1) Orgán úradnej kontroly potravín uloí prevádzkovate¾ovi pokutu do 1 000 000 Sk, ak v rozpore s týmto zákonom, potravinovým kódexom a osobitnými
predpismi1e)
a) poruuje zásady, povinnosti a poiadavky na hygienu výroby potravín, manipulácie s nimi a pri ich
umiestòovaní na trh,
b) nezabezpeèuje kolenie zamestnancov vo veciach
hygieny potravín, uplatòovaní zásad analýzy nebezpeèenstva a kritických kontrolných bodov (HACCP)
a dodriavania poiadaviek potravinového práva,
c) nezabezpeèuje zdravotné prehliadky zamestnancov,
d) pouíva na výrobu potravín a tabakových výrobkov
zloky, ktoré nespåòajú kvalitatívne poiadavky,
e) vyrába alebo umiestòuje na trh potraviny a tabakové výrobky, na ktorých výrobu boli pouité nepovolené zloky alebo zakázané zloky okrem prídavných
látok, aróm a technologických pomocných látok,
f) nevedie záznamy o dodávate¾och a odberate¾och
v záujme vysledovate¾nosti potravín,
g) vyrába alebo umiestòuje na trh potraviny alebo tabakové výrobky nesprávne oznaèené alebo neoznaèené,
h) umiestòuje na trh potraviny, ktorým sa pripisujú
iné vlastnosti, ako potravina má,
i) vyrába alebo umiestòuje na trh potraviny klamlivo
oznaèené alebo ich ponúka na spotrebu klamlivým
spôsobom,
j) umiestòuje na trh potraviny po uplynutí dátumu
spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti,
k) umiestòuje na trh potraviny, ktoré sú balené do obalov alebo obalových materiálov, ktoré nespåòajú poiadavky na materiály a predmety urèené na styk
s potravinami,
l) vyrába alebo umiestòuje na trh potraviny neschvá-
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lené orgánom verejného zdravotníctva pod¾a § 6
ods. 3 písm. b) prvého a tretieho bodu,
m) nezabezpeèí registráciu prevádzkarne pod¾a § 6.
(2) Orgán úradnej kontroly potravín uloí prevádzkovate¾ovi pokutu do 5 000 000 Sk, ak v rozpore s týmto
zákonom, potravinovým kódexom a osobitnými
predpismi1e)
a) pouíva technológie, ktoré nezodpovedajú hygienickým a zdravotným poiadavkám na výrobu potravín,
na manipuláciu s nimi a na ich umiestòovanie na
trh,
b) pouíva do potravín nepovolené alebo zakázané prídavné látky, arómy a technologické pomocné látky,
c) vyrába alebo umiestòuje na trh geneticky modifikované potraviny neoznaèené pod¾a osobitných predpisov,24a)
d) poruuje zákaz klamlivého oznaèenia potravín alebo
ich klamlivej reklamy,
e) pouíva oznaèenie pôvodu alebo zemepisné oznaèenie, alebo oznaèenie zaruèenej tradiènej peciality.
(3) Orgán úradnej kontroly potravín uloí prevádzkovate¾ovi pokutu do 10 000 000 Sk, ak v rozpore s týmto
zákonom, potravinovým kódexom a osobitnými
predpismi1e)
a) vyrába alebo umiestòuje na trh potraviny, ktoré nie
sú bezpeèné, sú zdraviu kodlivé a nevhodné na ¾udskú spotrebu alebo sú skazené,
b) pouíva na výrobu potravín zloky po uplynutí dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti,
c) umiestòuje na trh potraviny a tabakové výrobky neznámeho pôvodu alebo ich vyrába zo zloiek neznámeho pôvodu,
d) vyrába alebo umiestòuje na trh potraviny bez oznaèenia ich alergénových zloiek, ak ich obsahujú,
e) pouíva pri výrobe potravín vodu, ktorá nespåòa poiadavky pod¾a osobitného predpisu,1ab)
f) vyrába alebo umiestòuje na trh neschválené geneticky modifikované potraviny [§ 6 ods. 3 písm. b)
tvrtý bod],
g) sauje alebo marí výkon úradnej kontroly potravín
tým, e zamestnancom orgánu úradnej kontroly
bráni vykonáva èinnosti uvedené v § 18 a 20 alebo
v urèenej lehote nevykoná nimi uloené opatrenia,
alebo nedodriava záväzné pokyny orgánov úradnej
kontroly, nezabezpeèí stiahnutie potravín z obehu,
ktoré nespåòajú poiadavky pod¾a tohto zákona, potravinového kódexu a osobitných predpisov,1e) a nespolupracuje s orgánom úradnej kontroly potravín,
h) ohrozí alebo pokodí zdravie ¾udí..
Poznámka pod èiarou k odkazu 24a znie:
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tovnému porueniu povinností, za ktoré bola pokuta
uloená pod¾a odsekov 1 a 2, orgán úradnej kontroly
uloí pokutu a do výky dvojnásobku súm uloených
v odsekoch 1 a 2.
(5) Ak do jedného roka odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uloení pokuty dôjde k opätovnému porueniu povinností, za ktoré bola pokuta uloená pod¾a odseku 3, orgán úradnej kontroly uloí
pokutu od 10 000 000 Sk do 50 000 000 Sk..
Doterajie odseky 4 a 8 sa oznaèujú ako odseky 6
a 10.
49. V § 28 ods. 6 sa za slová protiprávneho konania
vkladá èiarka a slová minulos prevádzkovate¾a24b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 24b znie:

24b) Èl. 54 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
è. 882/2004 v platnom znení..

50. § 28 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
(11) Ak prevádzkovate¾ úmyselne alebo z nedbanlivosti ohrozí zdravie ¾udí nebezpeènými potravinami,
postupuje sa pod¾a osobitného predpisu.24c).
Poznámka pod èiarou k odkazu 24c znie:

24c) § 168 a 169 zákona è. 300/2005 Z. z. Trestný zákon..

51. V § 29 ods. 1 písm. b) sa vypúajú slová a hygieny výroby, skladovania, dopravy a predaja.
52. Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý znie:
§ 29a
Týmto zákonom sa preberajú a vykonávajú právne
akty Európskych spoloèenstiev uvedené v prílohe
è. 2..
53. V § 30 odsek 3 znie:
(3) Na úèely registrácie prevádzkarní pod¾a § 6 ods. 1
a 2, registrácie zaruèenej tradiènej peciality pod¾a § 9a
ods. 3 a oznaèovania potravín pod¾a potravinového kódexu dotknutá fyzická osoba27aaa) uvádza tieto osobné
údaje:
a) meno a priezvisko,
b) dátum narodenia,
c) trvalý pobyt..
Poznámka pod èiarou k odkazu 27aaa znie:

27aaa) § 4 ods. 5 zákona è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov..

54. § 30 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Osobné údaje pod¾a odseku 3 môe ministerstvo
zverejòova na úèely informovania spotrebite¾ov..

24a) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
è. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmovinách (Mimoriadne vydanie Ú. v.
EÚ, kap. 13/zv. 32), nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady è. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o vysledovate¾nosti a oznaèovaní geneticky modifikovaných potravín a krmovín vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov
a ktorým sa mení a dopåòa smernica 2001/18/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32)..

56. V § 30a ods. 2 písm. b) sa vypúajú slová tabakových výrobkov,.

48. V § 28 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5,
ktoré znejú:
(4) Ak do jedného roka odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uloení pokuty dôjde k opä-

58. V § 30a sa odsek 2 dopåòa písmenami j) a l), ktoré znejú:
j) hygienických poiadaviek ustanovených osobitným
predpisom2a) na priame dodávanie malých mno-

55. V § 30a ods. 1 písm. a) sa vypúajú slová vrátane potravín nového typu.

57. V 30a ods. 2 písm. f) sa vypúajú slová a tabakovými výrobkami.
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stiev prvotných produktov ich výrobcom koneènému
spotrebite¾ovi alebo miestnym maloobchodným prevádzkaròam, ktoré priamo zásobujú koneèného
spotrebite¾a,
k) na úpravy hygienických poiadaviek ustanovených
osobitným predpisom2a) na pouívanie tradièných
metód výroby, spracúvanie alebo distribúcie potravín a úpravu hygienických poiadaviek na kontrukciu, usporiadanie a vybavenie prevádzkarní,
l) veobecných ustanovení o oznaèovaní výivovej hodnoty a nutriènom oznaèovaní potravín, o vyhláseniach o výivovej alebo zdravotnej hodnote..

teru po¾nohospodárskych výrobkov a potravín vrátane
postupu jeho ude¾ovania, registrácie a kontroly a o pecifikácii po¾nohospodárskych výrobkov a potravín a vydanie zoznamu po¾nohospodárskych výrobkov a potravín na oznaèenie pôvodu a zemepisné oznaèenie..

59. V § 31 ods. 2 sa slová § 19 ods. 4 písm. b) nahrádzajú slovami § 20 ods. 10.

63. V celom texte zákona sa slová uvádzanie do obehu nahrádzajú slovami umiestnenie na trh v príslunom gramatickom tvare.

60. Za § 31c sa vkladá § 31d, ktorý znie:
§ 31d
Zruuje sa vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky è. 21/2004 Z. z. o poiadavkách
výrobcov na získanie osvedèenia pecifického charak-

61. V celom texte zákona sa slová potravinový dozor
nahrádzajú slovami úradná kontrola potravín v príslunom gramatickom tvare.
62. V celom texte zákona sa slová podnikate¾  a výrobca nahrádzajú slovami prevádzkovate¾ potravinárskeho podniku v príslunom gramatickom tvare.

64. V celom texte zákona sa slová orgán na ochranu
zdravia nahrádzajú slovami orgán verejného zdravotníctva v príslunom gramatickom tvare.
65. Doterajia príloha sa oznaèuje ako príloha è. 1,
ktorá znie:
Príloha è. 1
k zákonu è. 152/1995 Z. z.

VZOR

Adresa prísluného orgánu úradnej kontroly potravín: .......................................................................................
........................................................................................................................................................................

OZNÁMENIE
o registrácii výroby potravín, tabakových výrobkov
a èinností súvisiacich s ich umiestnením na trh
Obchodné meno a sídlo: ...................................................................................................................................
Identifikaèné èíslo organizácie (IÈO): ................................................
Adresa prevádzkarne: ......................................................................................................................................
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: ................................................................................................................
Èíslo telefónu: ....................................................................
Druh vykonávanej èinnosti:
a) pestovanie plodín na potravinárske úèely,
b) výroba potravín a balenie potravín,
c) distribúcia a preprava potravín,
d) maloobchodná èinnos,
e) spoloèné stravovanie,
f) predaj vlastných potravín predovetkým priamo koneènému spotrebite¾ovi,
g) dovoz potravín.
Kategórie výrobkov:
a) mlieène výrobky,
b) vajcia a vajeèné výrobky,
c) mäso a mäsové výrobky, zverina a hydina,
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d) ryby a morské ivoèíchy,
e) tuky a oleje,
f) polievky, bujóny, omáèky a koreniny,
g) obiloviny a obilné výrobky,
h) mlynské a pekárske výrobky,
i) strukoviny, olejniny a výrobky z nich,
j) èerstvé ovocie, èerstvá zelenina a zemiaky,
k) ovocné výrobky a zeleninové výrobky,
l) orechy a výrobky z orechov,
m) víno,
n) alkoholické nápoje,
o) nealkoholické nápoje,
p) pivo,
r) kakao a kakaové prípravky, èokoláda a cukrovinky,
s) káva a èaj,
t) zmrzliny a ostatné podobné mrazené výrobky,
u) hotové jedlá a rýchle obèerstvenie,
v) potraviny na osobitné výivové úèely,
x) iné potraviny,
y) prídavné látky,
z) tabakové výrobky.

Dátum zaèatia èinnosti: ...............................................................
Vypracoval: ............................................................................... Odtlaèok peèiatky:
(Meno a priezvisko tatutárneho zástupcu)
Dòa: ............................................. podpis: ...................................

Vysvetlivky:
Druh vykonávanej èinnosti zahàòa
a) pestovanie ovocia a zeleniny, zemiakov, obilia, cukrovej repy, olejnín, strukovín a iných plodín na potravinárske
úèely okrem pestovania malých mnostiev na priame dodávanie do maloobchodu a na vlastné pouitie,
b) spracúvanie prvotných surovín rastlinného pôvodu a ivoèíneho pôvodu a baliarne,
c) ve¾koobchod, distribútorov, ktorí distribuujú potraviny do maloobchodu a priamo spotrebite¾om, a dopravu,
d) vetky typy predaja koneènému spotrebite¾ovi, hypermarkety, supermarkety, stánky, ambulantný predaj, trhoviská, predaj na èerpacích staniciach pohonných hmôt, zásielkové sluby a automaty,
e) vetky formy spoloèného stravovania,
f) pekárov, cukrárov, mäsiarov a iných, ktorí predávajú prevanú èas výrobkov priamo koneènému spotrebite¾ovi
vo vlastnej predajni,
g) dovoz potravín a surovín na ïalie spracúvanie alebo na predaj z tretích krajín, ak dovozca má sídlo v Slovenskej
republike..
66. Za prílohu è. 1 sa vkladá príloha è. 2, ktorá znie:
Príloha è. 2
k zákonu è. 152/1995 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
1. Smernica Rady 89/396/EHS zo 14. júna 1989 o identifikácii alebo rozlíení druhu, ku ktorému potraviny patria
(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 10) v znení
 smernice Rady 91/238/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 10),
 smernice Rady 92/11/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 11).
2. Smernica Rady 90/496/EHS z 24. septembra 1990 o nutriènom oznaèovaní potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v.
EÚ, kap. 13/zv. 10) v znení
 smernice Rady 2003/120/ES z 5. decembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32).
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3. Smernica Komisie 94/54/ES z 18. novembra 1994, ktorá sa týka povinného uvádzania podrobných údajov v oznaèení urèitých potravín okrem tých, ktoré ustanovuje smernica Rady 79/112/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 15/zv. 2) v znení
 smernice Rady 96/21/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 3),
 smernice Komisie 2004/77/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 8).
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov èlenských tátov týkajúcich sa oznaèovania, prezentácie a reklamy potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 15/zv. 5) v znení
 smernice Komisie 2001/101/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6),
 smernice Komisie 2002/86/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7),
 smernice Komisie 2003/89/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7),
 smernice Komisie 2005/26/ES (Ú. v. EÚ L 75, 22. 3. 2005),
 smernice Komisie 2005/63/ES (Ú. v. EÚ L 258, 4. 10. 2005)..
Èl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
vyhlásil úplné znenie zákona è. 152/1995 Z. z. o potravinách, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom è. 290/1996 Z. z., zákonom è. 470/2000 Z. z.,

zákonom è. 553/2001 Z. z., zákonom è. 23/2002 Z. z.,
zákonom è. 450/2002 Z. z., zákonom è. 472/2003 Z. z.,
zákonom è. 546/2004 Z. z. a týmto zákonom.
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. mája 2007.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.

