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271
ZÁKON
z 24. mája 2005
o výrobe, uvádzaní na trh a pouívaní krmív (krmivársky zákon)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
§1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje
a) podmienky registrácie fyzických osôb a právnických
osôb, ktoré krmivo vyrábajú, vrátane prvovýroby,1)
spracúvajú alebo uvádzajú na trh (ïalej len krmivársky podnik),
b) schva¾ovanie postupu výroby a èinnosti súvisiacej
s uvádzaním krmiva na trh pod¾a § 2 ods. 8,
c) poiadavky na krmivo,2) uvádzanie na trh a pouívanie krmiva,
d) povinnosti krmivárskeho podniku,
e) výkon odbornej kontroly krmív (ïalej len úradná
kontrola),
f) právomoc a pôsobnos orgánov tátnej správy v oblasti krmív,
g) sankcie za poruenie povinností ustanovených týmto zákonom a záväznými právnymi aktmi Európskych spoloèenstiev,3)
h) práva a povinnosti fyzických osôb a právnických
osôb, ktoré pripravujú a uvádzajú na trh medikované krmivo.4)
§2
Registrácia a schva¾ovanie
(1) Krmivársky podnik, ak jeho sídlo alebo jeho výrobné zariadenie sa nachádza na území Slovenskej republiky, je povinný pred zaèatím výroby alebo uvádzania krmiva na trh poiada Ústredný kontrolný
a skúobný ústav po¾nohospodársky (ïalej len kon1

trolný ústav) o registráciu. Ak má krmivársky podnik
viac výrobných zariadení, predkladá iados o registráciu pre kadé výrobné zariadenie samostatne.
(2) Ak krmivársky podnik, ktorého sídlo nie je na
území Slovenskej republiky, ale v inom èlenskom táte
Európskej únie, chce ma výrobné zariadenie na území
Slovenskej republiky, musí by zapísaný do registra
pod¾a § 3.
(3) iados o registráciu krmivárskeho podniku obsahuje
a) meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
b) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo, ak ide
o právnickú osobu,
c) druh èinnosti pod¾a odseku 1,
d) spôsob zabezpeèenia èinnosti pod¾a odseku 1.
(4) iadate¾ pod¾a odseku 3 okrem prvovýrobcov
k iadosti priloí
a) opis výrobného zariadenia a vybavenia s dokladom
o preverení presnosti mieania krmív,
b) technologický postup výroby krmiva so zameraním
na urèenie, kontrolu a zvládnutie kritických kontrolných bodov výrobného procesu; ako súèas tohto
systému mono poui príruèky správnej výrobnej
praxe spolu s príruèkou na uplatòovanie systému
HACCP,5)
c) organizaèný poriadok,
d) plán kontroly kvality krmiva,
e) skladový poriadok,
f) dokumentaèný poriadok,
g) reklamaèný poriadok,
h) informáciu o krmive, ktoré chce vyrába; tú predkladá formou etikety, návesky, obalu alebo akouko¾vek
inou formou oznaèenia vrátane ich návrhov,

) Èl. 3 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú poiadavky na
hygienu krmív (Ú. v. EÚ L 035, 8. 2. 2005).
) Èl. 3 tvrtý bod 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 (Ú. v. ES L 031, 1. 2. 2002) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1642/2003 z 22. júla 2003
(Ú. v. EÚ L 245, 29. 9. 2003).
3
) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 178/2002 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach urèených na pouívanie vo výive zvierat (Ú. v. EÚ L 268, 18. 10. 2003) v znení
nariadenia Komisie (ES) è. 378/2005 zo 4. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 059, 5. 3. 2005), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1829/2003 z 18. októbra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (Ú. v. EÚ L 268, 18. 10. 2003), nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o vysledovate¾nosti a oznaèovaní geneticky modifikovaných
organizmov a vysledovate¾nosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopåòa
smernica 2001/18/ES (Ú. v. EÚ L 268, 18. 10. 2003) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 183/2005 (Ú. v. EÚ L 035,
8. 2. 2005).
4
) § 49 ods. 4 zákona è. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 220/1996 Z. z.
o reklame v znení zákona è. 9/2004 Z. z.
5
) Èl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú poiadavky na hygienu krmív
(Ú. v. EÚ L 035, 8. 2. 2005).
2
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i) osvedèenie o odbornej spôsobilosti zodpovednej fyzickej osoby, ktorou zabezpeèí èinnos pod¾a odseku 1.
(5) K iadosti o registráciu krmivárskeho podniku,
ktorý chce krmivo len uvádza na trh, priloia sa doklady pod¾a odseku 4 písm. c) a i).
(6) Ak je èinnos krmivárskeho podniku viazaná aj
na udelenie povolenia pod¾a osobitných predpisov,6)
k iadosti sa pripojí aj osvedèená kópia tohto povolenia.
(7) iadate¾ pod¾a odseku 3, ak ide o prvovýrobcu,
k iadosti priloí èestné vyhlásenie, e spåòa poiadavky na správnu výrobnú prax, a kópiu písomných opatrení, ktoré má zavedené na dodranie poiadaviek
správnej výrobnej praxe.7)
(8) Ak krmivársky podnik pod¾a odseku 1 alebo výrobné zariadenie krmivárskeho podniku pod¾a odseku 2 splnili podmienky pod¾a odsekov 4 a 6, zapíe ich
kontrolný ústav do registra pod¾a § 3, vydá im osvedèenie o registrácii a pridelí im registraèné èíslo.
(9) Krmivársky podnik alebo výrobné zariadenie krmivárskeho podniku, ak chcú vyrába na úèely uvádzania na trh alebo uvádza na trh niektoré doplnkové
látky,8) premixy, kàmne zmesi s týmito doplnkovými
látkami a urèité kàmne suroviny, musia ma postup výroby alebo èinnos súvisiacu s ich uvádzaním na trh
schválenú kontrolným ústavom.
(10) Schva¾ovanie pod¾a odseku 9 je postup pred registráciou na základe vykonanej úradnej kontroly pod¾a § 10 krmivárskeho podniku alebo výrobného zariadenia krmivárskeho podniku.
(11) Ak krmivársky podnik alebo výrobné zariadenie
krmivárskeho podniku pod¾a odseku 9 splnili podmienky pod¾a odsekov 4 a 6 a bola u nich vykonaná
úradná kontrola pod¾a odseku 10, zapíe ich kontrolný
ústav do registra pod¾a § 3, vydá im osvedèenie o registrácii a pridelí im schva¾ovacie èíslo.
(12) Osvedèenie o registrácii a pridelení registraèného èísla alebo schva¾ovacieho èísla pod¾a odsekov 8
a 11 vydáva kontrolný ústav na obdobie piatich rokov.
Drite¾ tohto osvedèenia najmenej jeden mesiac pred
uplynutím jeho platnosti môe poiada kontrolný ústav o predåenie jeho platnosti na obdobie ïalích piatich rokov.
§3
Register
(1) Register je zoznam registrovaných výrobných zariadení pod¾a § 2 ods. 2 a krmivárskych podnikov pod¾a
§ 2 ods. 8 a 11, ktorý vedie kontrolný ústav.
(2) Kontrolný ústav môe z registra zverejòova len
tieto údaje:
a) pridelené schva¾ovacie èíslo alebo registraèné èíslo
krmivárskeho podniku alebo výrobného zariadenia,
6
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b) druh èinností, na ktoré bolo schva¾ovacie èíslo alebo
registraèné èíslo pridelené,
c) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo krmivárskeho podniku alebo výrobného zariadenia, ak ide
o právnickú osobu,
d) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide
o fyzickú osobu.
§4
Zmeny zápisu v registri a vyèiarknutie z registra
(1) Krmivársky podnik je povinný kadú zmenu údajov zapísaných v registri písomne oznámi kontrolnému ústavu najneskôr do 30 dní odo dòa, keï ku zmene
dolo.
(2) Kontrolný ústav zapíe do registra vetky zmeny
oznámené pod¾a odseku 1 a vydá nové osvedèenie o registrácii.
(3) Kontrolný ústav vyèiarkne krmivársky podnik
z registra, ak
a) poiada o to krmivársky podnik,
b) prestal spåòa poiadavky ustanovené týmto zákonom a záväznými právnymi aktmi Európskych spoloèenstiev,
c) prestal vykonáva èinnos krmivárskeho podniku,
d) zanikol,
e) nepoiadal drite¾ osvedèenia o registrácii o predåenie jeho platnosti pod¾a § 2 ods. 12,
f) poruil povinnosti pod¾a tohto zákona.
(4) Dòom vyèiarknutia krmivárskeho podniku z registra pod¾a odseku 3 stráca platnos vydané osvedèenie o registrácii a pridelené registraèné èíslo alebo
schva¾ovacie èíslo.
§5
Osvedèenie o odbornej spôsobilosti
(1) Krmivársky podnik alebo výrobné zariadenie krmivárskeho podniku pod¾a § 2 ods. 1 a 2 môe vyrába alebo uvádza krmivo na trh, ak urèil na túto èinnos zodpovednú fyzickú osobu, ktorá je drite¾om osvedèenia
o odbornej spôsobilosti a je s ním v pracovnoprávnom
vzahu alebo v inom obdobnom zmluvnom vzahu.
(2) V iadosti o vydanie osvedèenia o odbornej spôsobilosti sa uvádza
a) meno a priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu zodpovednej fyzickej osoby,
b) rozsah a spôsob zabezpeèenia èinnosti pod¾a § 2
ods. 4 a 9.
(3) Kontrolný ústav vydá osvedèenie o odbornej spôsobilosti zodpovednej fyzickej osobe, ak spåòa pod¾a
poadovaného druhu výroby krmív alebo ich uvádzania
na trh tieto podmienky:
a) má vysokokolské vzdelanie druhého stupòa v oblasti po¾nohospodárstva, veterinárnej medicíny, hu-

) Napríklad § 8 ods. 3 písm. k) prvý bod zákona è. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
) Príloha k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 183/2005.
8
) Èl. 3 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1831/2003.
7

Strana 2752

b)

c)

d)
e)

Zbierka zákonov è. 271/2005

mánnej medicíny, potravinárstva, chémie, biológie,
biotechnológie alebo farmácie a odbornú prax najmenej dva roky, ak ide o výrobu alebo uvádzanie na
trh doplnkových látok,
má vysokokolské vzdelanie druhého stupòa v oblasti po¾nohospodárstva, veterinárnej medicíny alebo v oblasti chémie, biológie, biotechnológie, farmácie, humánnej medicíny alebo potravinárstva
zameraného na krmivá a výivu zvierat a odbornú
prax najmenej dva roky, ak ide o výrobu alebo uvádzanie premixov na trh, kompletných alebo doplnkových kàmnych zmesí s obsahom doplnkových látok alebo premixov, výrobu alebo spracovanie
urèitých bielkovinových kàmnych surovín a kàmnych surovín ivoèíneho pôvodu,
má úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné
stredné vzdelanie po¾nohospodárskeho alebo veterinárneho zamerania a odbornú prax najmenej tyri
roky, ak ide o výrobu kàmnych zmesí s pouitím doplnkových látok alebo premixov alebo uvádzania
premixov na trh,
má úplné stredné vzdelanie a odbornú prax najmenej jeden rok, ak ide o uvádzanie krmív na trh okrem
doplnkových látok a premixov,
je bezúhonná; za bezúhonnú osobu sa na úèely tohto zákona povauje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný èin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom èinnosti, na ktorú sa vyaduje
vydanie osvedèenia o odbornej spôsobilosti; uvedená skutoènos sa preukazuje výpisom z registra
trestov nie starím ako tri mesiace.

(4) Kontrolný ústav zruí osvedèenie o odbornej spôsobilosti, ak
a) drite¾ osvedèenia o odbornej spôsobilosti písomne
poiada o jeho zruenie,
b) drite¾ osvedèenia o odbornej spôsobilosti bol právoplatne odsúdený za trestný èin, ktorého skutková
podstata súvisí s predmetom èinnosti, na ktorú bolo
vydané,
c) dodatoène zistí, e iados o vydanie osvedèenia o odbornej spôsobilosti obsahovala nepravdivé údaje,
d) drite¾ osvedèenia o odbornej spôsobilosti závaným
spôsobom alebo opakovane poruuje povinnosti
ustanovené týmto zákonom a záväznými právnymi
aktmi Európskych spoloèenstiev.
(5) Osvedèenie o odbornej spôsobilosti zaniká smrou drite¾a osvedèenia alebo vyhlásením drite¾a
osvedèenia za màtveho.
§6
Poiadavky na krmivo, uvádzanie
na trh a pouívanie krmiva
(1) Krmivo musí okrem poiadaviek ustanovených
záväznými právnymi aktmi Európskych spoloèenstiev
by
a) v súlade s týmto zákonom,
9

) Èl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 178/2002.
) Èl. 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 178/2002.
11
) Èl. 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 178/2002.
10
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b) zapísané do zoznamu veobecne pouívaných kàmnych surovín okrem hospodárskych krmív, ak ide
o kàmne suroviny,
c) povolené právne záväzným aktom Európskych spoloèenstiev, ak ide o kàmne doplnkové látky, geneticky modifikovaný organizmus na pouitie ako krmivo
a urèité bielkovinové kàmne suroviny,
d) bez obsahu zakázaných látok a produktov.
(2) Krmivo mono uvádza na trh a pouíva, ak spåòa podmienky uvedené pod¾a odseku 1, je zabalené,
oznaèené a jeho obsah zodpovedá oznaèeniu.
§7
Povinnosti krmivárskeho podniku
(1) Krmivársky podnik je povinný vyrába alebo uvádza na trh len také krmivo,9) ktoré nepredstavuje nebezpeèenstvo pre zdravie ¾udí, zvieratá alebo pre ivotné prostredie. ivoèíne produkty musia by zdravotne
nekodné a vhodné na ¾udskú spotrebu, na tie úèely
musí vies krmivársky podnik evidenciu10) o vetkých
dodávate¾och a odberate¾och krmív a zloiek krmív.
(2) Krmivársky podnik je povinný zabezpeèi, aby krmivo spåòalo najmä tieto poiadavky:
a) oznaèovanie a balenie krmiva,
b) dodranie podmienok pouívania doplnkových látok
a kàmnych surovín,
c) dodranie najvyích prípustných obsahov neiaducich látok v krmive.
(3) Ak krmivársky podnik má podozrenie alebo zistí,
e krmivo nespåòa poiadavky pod¾a odseku 2, je povinný
a) zabráni preniknutiu nebezpeèenstva z krmiva alebo jeho íreniu,
b) informova o tom pouívate¾ov krmiva,
c) informova11) bezodkladne o tom kontrolný ústav,
d) spolupracova11) s kontrolným ústavom.
(4) Krmivársky podnik môe dováa krmivo z tretích
krajín, len ak
a) tretia krajina sa nachádza v zozname tretích krajín
schválených Európskou komisiou (ïalej len komisia) a krmivársky podnik, ktorý dané krmivo vyrába, nachádza sa v zozname krmivárskych podnikov
schválených komisiou, alebo
b) krmivársky podnik, ktorý krmivo vyrába, je zastúpený krmivárskym podnikom registrovaným aspoò
v jednom èlenskom táte Európskej únie a ten deklaruje, e spåòa poiadavky ustanovené týmto zákonom
a záväznými právnymi aktmi Európskych spoloèenstiev.
§8
Orgány tátnej správy v oblasti krmív
Orgánmi tátnej správy v oblasti krmív sú
a) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo),
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b) kontrolný ústav,
c) tátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej
republiky (ïalej len tátna veterinárna a potravinová správa).
§9
Pôsobnos orgánov tátnej správy v oblasti krmív
(1) Ministerstvo
a) urèuje zásadné smery a ciele v oblasti krmív,
b) rozhoduje v druhom stupni o odvolaniach proti rozhodnutiam kontrolného ústavu,
c) koordinuje, schva¾uje a aktualizuje národný plán
kontroly12) a pohotovostný plán.13)
(2) Kontrolný ústav
a) vypracúva národný plán kontroly12) a pohotovostný
plán,13)
b) vykonáva úradnú kontrolu na vetkých stupòoch
výroby, spracúvania, uvádzania krmiva na trh a jeho
pouívania,
c) spolupracuje s orgánmi tátnej správy vo veterinárnej oblasti a Ústavom tátnej kontroly veterinárnych
biopreparátov a lieèiv14) (ïalej len ústav kontroly veterinárnych lieèiv) v oblasti krmív a v oblasti medikovaných krmív,
d) schva¾uje a registruje krmivárske podniky,
e) vedie register,
f) uverejòuje najmenej raz roène zmeny v registri
a najmenej raz za pä rokov celý register vo Vestníku
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len vestník); tieto údaje oznamuje aj
ostatným èlenským tátom Európskej únie a komisii,
g) zapisuje do registra krmivársky podnik a vydáva
osvedèenie o registrácii,
h) vyèiarkuje krmivársky podnik z registra,
i) vyhotovuje posudok o posúdení vzoriek odobraných
v rámci úradnej kontroly,
j) prijíma osobitné opatrenia,
k) vydáva osvedèenie o odbornej spôsobilosti,
l) kontroluje dodriavanie podmienok a zásad oznaèovania geneticky modifikovaných krmív a obchodovanie s nimi,15)
m) plní úlohy v systéme rýchlej výmeny informácií spôsobom a v rozsahu ustanovenom v osobitnom predpise,16)
n) ukladá pokuty pod¾a tohto zákona a na základe záväzných právnych aktov Európskych spoloèenstiev,
o) vydáva potvrdenie na iados odberate¾a krmiva alebo kontrolného orgánu krajiny urèenia krmiva alebo
iného orgánu tátnej správy, e krmivo vyrábané
12
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alebo uvádzané na trh na území Slovenskej republiky spåòa poiadavky ustanovené týmto zákonom
a záväznými právnymi aktmi Európskych spoloèenstiev a krmivársky podnik je zapísaný v registri,
p) zverejòuje vo vestníku zoznamy krmív vrátane doplnkových látok, najvyích prípustných obsahov
neiaducich látok, urèitých kàmnych surovín a údaje o krmivách povolených alebo schva¾ovaných príslunými orgánmi Európskej únie.
(3) tátna veterinárna a potravinová správa
a) podie¾a sa na vypracúvaní národného plánu
kontroly12) a pohotovostného plánu,13)
b) plní úlohy v systéme rýchlej výmeny informácií spôsobom a v rozsahu ustanovenom v osobitnom predpise,16)
c) vykonáva prostredníctvom regionálnych veterinárnych a potravinových správ úradnú kontrolu krmív
urèených na priame skrmovanie u chovate¾ov zvierat,
d) vykonáva prostredníctvom regionálnych veterinárnych a potravinových správ úradnú kontrolu kàmnych surovín ivoèíneho pôvodu,
e) vydáva pokyny na výkon úradnej kontroly pod¾a písmen c) a d),
f) spolupracuje s kontrolným ústavom v oblasti krmív
a v oblasti medikovaných krmív.
§ 10
Úradná kontrola
(1) Pri vykonávaní úradnej kontroly postupujú zamestnanci kontrolného ústavu pod¾a osobitného predpisu,17) tohto zákona a záväzných právnych aktov Európskych spoloèenstiev a sú oprávnení
a) vstupova do priestorov, v ktorých sa krmivo vyrába,
skladuje, prepravuje a skrmuje a v ktorých sa s ním
obchoduje,
b) vyadova od krmivárskeho podniku a odberate¾a
krmiva prísluné doklady a odobera bezplatne vzorky krmív v potrebnom mnostve na úèely skúania
a hodnotenia.
(2) Krmivársky podnik a odberate¾ krmiva, u ktorých
sa úradná kontrola vykonáva, sú povinní umoni zamestnancom kontrolného ústavu plni úlohy súvisiace
s jej výkonom.
(3) Dovozca krmiva je povinný oznámi v lehote urèenej kontrolným ústavom deò dodania krmiva do colného priestoru.18)
(4) Kontrolný ústav môe na úèely úradnej kontroly
vyui aj zistenia odborne spôsobilých fyzických osôb

) Èl. 41 a 43 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutoèòovaných za
úèelom zabezpeèenia overenia dodriavania potravinového a krmovinového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá
(Ú. v. EÚ L 165, 30. 4. 2004).
13
) Èl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 882/2004.
14
) § 4 ods. 1 písm. b) a d) a odsek 2 zákona è. 488/2002 Z. z.
15
) Èl. 24 a 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1829/2003.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1830/2003.
16
) § 6b zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona è. 472/2003 Z. z.
17
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 279/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá na organizovanie tátnych odborných kontrol
krmív.
18
) Zákon è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 652/2004 Z. z.

Strana 2754

Zbierka zákonov è. 271/2005

alebo právnických osôb vrátane osôb, ktoré sú poverené výkonom úradnej kontroly v iných èlenských tátoch Európskej únie.
§ 11
Osobitné opatrenia
(1) Ak kontrolný ústav zistí v oblasti krmív nesúlad
s ustanoveniami tohto zákona a záväznými právnymi
aktmi Európskych spoloèenstiev, prijme osobitné opatrenia.19)
(2) Kontrolný ústav prijme osobitné opatrenia pod¾a
odseku 1 aj vtedy, ak je podozrenie, e krmivo je nebezpeèné a ohrozuje zdravie ¾udí, zvierat alebo ivotné
prostredie.
(3) Proti osobitným opatreniam vydaným pod¾a odsekov 1 a 2 mono poda odvolanie; odvolania proti osobitným opatreniam vydaným v súvislosti s ohrozením
zdravia ¾udí, zvierat alebo ivotného prostredia nemajú
odkladný úèinok.
§ 12
Správne delikty
(1) Kontrolný ústav uloí krmivárskemu podniku pokutu
a) do 250 000 Sk vrátane, ak uvádza na trh krmivo,
ktoré nie je oznaèené záväznými údajmi pod¾a tohto
zákona a záväzných právnych aktov Európskych
spoloèenstiev, nedodruje predpísaný technologický
postup výroby, poruuje zásady vnútorného kontrolného systému, nedodruje predpisy pri balení,
skladovaní alebo preprave krmiva alebo nedodruje
deklarované parametre kvality,
b) od 251 000 Sk do 500 000 Sk vrátane, ak uvádza do
obehu krmivo oznaèené údajmi, ktoré sú zavádzajúce alebo nepravdivé, vyrába alebo uvádza na trh krmivo, ktoré obsahuje neiaduce látky presahujúce
ich najvyie prípustné hodnoty alebo zakázané látky a produkty,
c) od 501 000 Sk do 750 000 Sk vrátane, ak uvádza na
trh krmivo, ktoré sa v dôsledku nesprávneho oznaèenia stalo nevysledovate¾ným, alebo ak nemá zavedený taký systém, ktorý by umonil poda informácie o dodávate¾och a odberate¾och krmiva pod¾a
záväzných právnych aktov Európskych spoloèenstiev10) pri výrobe alebo uvádzaní krmiva na trh,
d) od 751 000 Sk do 1 000 000 Sk vrátane, ak vyrába
alebo uvádza na trh krmivo bez registrácie krmivárskeho podniku alebo výrobného zariadenia pod¾a § 2
ods. 8 alebo bez registrácie a schválenia krmivárskeho podniku alebo výrobného zariadenia pod¾a § 2
ods. 11, vyrába alebo uvádza na trh nepovolené krmivo, alebo nesplní opatrenia uloené pod¾a § 11.
(2) Kontrolný ústav uloí krmivárskemu podniku
alebo odberate¾ovi krmiva pokutu od 10 000 Sk do
19
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50 000 Sk, ak písomne neoznámi zmenu údajov zapísaných v registri pod¾a § 4 ods. 1 alebo ak sauje alebo
marí výkon úradnej kontroly pod¾a § 10.
(3) Ak ten, kto v lehote do jedného roka odo dòa uloenia pokuty opakovane poruí povinnosti, za ktoré mu
bola uloená pokuta, kontrolný ústav môe uloi pokutu a do výky dvojnásobku pokút uvedených v odsekoch 1 a 2.
(4) Pri urèení výky pokuty sa prihliada na závanos, trvanie a následky protiprávneho konania.
(5) Ak ide o krmivo, ktoré sa nepouíva na kàmenie
zvierat, z ktorých produkty sa uvádzajú na trh, rozpätie
pokuty sa zniuje o polovicu zo sumy uvedenej v odsekoch 1 a 2.
(6) Pokutu mono uloi do jedného roka odo dòa,
keï sa kontrolný ústav dozvedel o poruení povinnosti,
najneskôr vak do troch rokov odo dòa, keï dolo k porueniu povinnosti.
(7) Výnos pokút je príjmom tátneho rozpoètu.
(8) Uloením pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu kody.
(9) tátna veterinárna a potravinová správa pri ukladaní pokút za poruovanie povinností v oblasti krmív
a výivy zvierat postupuje pod¾a osobitného predpisu.20)
§ 13
Oznamovacia povinnos
(1) Ministerstvo zasiela komisii pohotovostný plán,13)
výroènú správu vyhotovenú pod¾a národného plánu
kontroly12) alebo iné súhrnné podklady v súvislosti
s úradnou kontrolou, ktoré poaduje komisia. Rozsah
a formu poadovaných dokumentov ustanovujú záväzné právne akty Európskych spoloèenstiev.
(2) Kontrolný ústav zabezpeèuje oznamovanie priameho alebo nepriameho rizika pochádzajúceho z krmív
pre zdravie ¾udí, zvierat alebo ivotné prostredie prostredníctvom systému rýchlej výmeny informácií kontaktnému miestu.16)
Spoloèné ustanovenia
§ 14
Náklady na rozbor vzoriek odoberaných v rámci
úradnej kontroly, ktoré boli vyhodnotené ako nevyhovujúce, uhrádza krmivársky podnik.
§ 15
Na konanie pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní.21)

) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 882/2004.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 279/2004 Z. z.
20
) Zákon è. 488/2002 Z. z.
21
) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
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Drite¾ osvedèenia o zápise výrobcu do registra krmív
a drite¾ osvedèenia o zápise sprostredkovate¾a do registra krmív vydaného pred 1. júlom 2005 sú povinní
prispôsobi sa podmienkam ustanoveným týmto zákonom do 1. januára 2006, inak osvedèenie o zápise výrobcu do registra krmív a osvedèenie o zápise sprostredkovate¾a do registra krmív zanikajú.

2. výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky zo 7. októbra 1997 è. 1497/1/1997-100
o kàmnych surovinách na výrobu kàmnych zmesí
a
o
hospodárskych
krmivách
(oznámenie
è. 104/1998 Z. z.) v znení výnosu z 31. januára 2002
è. 39/1/2002-100 (oznámenie è. 80/2002 Z. z.), výnosu z 12. februára 2003 è. 149/1/2003-100 (oznámenie è. 73/2003 Z. z.), výnosu z 27. októbra 2003
è. 3158/2003-100 (oznámenie è. 438/2003 Z. z.)
a výnosu z 23. marca 2005 è. 2080/2005-100 (oznámenie è. 135/2005 Z. z.),
3. výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky zo 7. októbra 1997 è. 1497/2/1997-100,
ktorým sa ustanovujú poiadavky na technologické
zariadenia a technologické postupy na výrobu kàmnych zmesí, ktoré sa neoverujú, ukazovatele výivnej hodnoty a pouite¾nosti kàmnych zmesí, ich bliie hodnotenie a podmienky uvádzania do obehu
(oznámenie è. 105/1998 Z. z.) v znení výnosu
z 31. januára 2002 è. 39/2/2002-100 (oznámenie
è. 81/2002 Z. z.) a výnosu z 27. októbra 2003
è. 3159/2003-100 (oznámenie è. 439/2003 Z. z.),
4. výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 è. 1497/3/1997-100, ktorým sa ustanovujú poiadavky na uvádzanie doplnkových látok do obehu, na ich zloenie, skúanie
a hodnotenie a bliie poiadavky biologického overovania krmív (oznámenie è. 106/1998 Z. z.) v znení výnosu z 26. novembra 1999 è. 4156/1999-100 (oznámenie è. 357/1999 Z. z.), výnosu z 31. januára 2002
è. 39/3/2002-100 (oznámenie è. 82/2002 Z. z.), výnosu z 9. februára 2004 è. 150/2004-100 (oznámenie
è. 92/2004 Z. z.) a výnosu z 23. augusta 2004
è. 2136/2004-100 (oznámenie è. 502/2004 Z. z.),
5. výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky zo 7. októbra 1997 è. 1497/4/1997-100
o úradnom odbere vzoriek a o laboratórnom skúaní
a hodnotení krmív (oznámenie è. 118/1998 Z. z.)
v
znení
výnosu
z
12.
februára
2003
è. 149/2/2003-100 (oznámenie è. 78/2003 Z. z.)
a výnosu z 23. augusta 2004 è. 2145/2004-100
(oznámenie è. 503/2004 Z. z.).

§ 19

§ 20

Zruovacie ustanovenie

Úèinnos

Zruujú sa:
1. zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 184/1993 Z. z. o krmivách v znení zákona
è. 472/2003 Z. z.,

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2005 s výnimkou § 19 druhého a piateho bodu, ktoré nadobúdajú úèinnos dòom nadobudnutia úèinnosti veobecne záväzného právneho predpisu vydaného pod¾a § 17.

§ 16
(1) Krmivársky podnik môe pripravova a uvádza
na trh medikované krmivo, len ak krmivársky podnik
a medikované krmivo spåòajú podmienky pod¾a osobitných predpisov.22)
(2) Krmivársky podnik, ktorý chce pripravova a uvádza na trh medikované krmivo, je povinný vopred poiada ústav kontroly veterinárnych lieèiv o schválenie
krmivárskeho podniku na prípravu medikovaných krmív.23)
§ 17
Splnomocòovacie ustanovenia
Veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, upraví podrobnosti
a) o výrobe krmív, ich èlenení a uvádzaní na trh,
b) o oznaèovaní, balení, preprave, skladovaní, dovoze
a pouívaní krmív,
c) o ukazovate¾och výivnej hodnoty, bezpeènosti a pouite¾nosti krmív,
d) o poiadavkách na kàmne suroviny a na hospodárske krmivá,
e) o poiadavkách na kàmne zmesi a na diétne krmivá,
f) o úradnom odbere vzoriek krmív, skúanie krmív
a hodnotenie krmív,
g) o registrácii krmivárskych podnikov, ich schva¾ovaní a vydávaní osvedèenia o registrácii,
h) o náleitostiach osvedèenia o odbornej spôsobilosti.
§ 18
Prechodné ustanovenie

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.

22

) Zákon è. 140/1998 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 41/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na prípravu, uvádzanie na trh a pouívanie
medikovaných krmív.
23
) § 9 ods. 2 písm. b) zákona è. 488/2002 Z. z.
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272
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorích predpisov
opatrenie z 15. júna 2005 è. 07045-11/2005-SL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 è. 07045/2003-OAP, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorích predpisov (oznámenie è. 588/2003 Z. z.).
Zmeny sa vykonávajú
 v prílohe è. 1 poloke 5 sa menia maximálne ceny obchodných výkonov v èasti 1b,
 v prílohe è. 2 èasti I  Farmaceutické výrobky okrem homeopatík a rádiofarmaká sa vypúajú z cenovej regulácie lieky, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, dopåòa sa 56 poloiek liekov, ktoré sú hradené
z verejného zdravotného poistenia, a vykonáva sa 6 zmien z dôvodu zmeny názvu doplnku lieku,
 v prílohe è. 4 èasti A a v èasti C.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. júla 2005.
Opatrenie je uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. júna
2005 a mono doò nazrie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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273
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 3 zákona è. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za sluby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
opatrenie z 15. júna 2005 è. OPL0205-15266/2005-SL, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky è. OLP0604-24179/2004-SL, ktorým sa vydáva zoznam lieèiv a liekov
plne uhrádzaných alebo èiastoène uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia (oznámenie
è. 759/2004 Z. z.).
Zmeny sa vykonávajú v èasti A  Zoznam lieèiv a liekov plne uhrádzaných alebo èiastoène uhrádzaných na základe
verejného zdravotného poistenia, v èasti B  Indikaèné obmedzenia a v èasti C  Abecedný zoznam.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. júla 2005.
Opatrenie je uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. júna
2005 a mono doò nazrie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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274
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 5 ods. 3 zákona è. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za sluby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
opatrenie z 15. júna 2005 è. OPP0205-14761/2005-SL, ktorým sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok
plne uhrádzaných alebo èiastoène uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.
V prílohe k tomuto opatreniu sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo èiastoène uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. júla 2005.
Opatrenie je uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. júna
2005 a mono doò nazrie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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275
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 6 ods. 2 zákona è. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za sluby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
opatrenie z 15. júna 2005 è. OPD0105-15796/2005-SL, ktorým sa vydáva zoznam dietetických potravín
plne uhrádzaných alebo èiastoène uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.
V prílohe k tomuto opatreniu sa vydáva Zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo èiastoène uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. júla 2005.
Opatrenie je uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. júna
2005 a mono doò nazrie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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