
Zabezpečenie opatrenia pre prevádzkovateľov potravinárskych zariadení 
vo veci dočasného zákazu uvádzať do obehu, predávať a používať liehoviny 

s obsahom ethanolu od 20 % objemových, vyrobených na území ČR 

 

 Prevádzkovatelia potravinárskych zariadení v súvislosti s vydaním rozhodnutia ÚVZ 
SR Bratislava, ktorým bolo uplatnené opatrenie § 12, ods. 3, písm. c) Zákona NR SR č. 
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov na území SR vo veci dočasného zákazu uvádzať do obehu, predávať 
a používať liehoviny s obsahom ethanolu od 20 % objemových, vyrobených na území 
ČR s účinnosťou od dňa 18.09.2012 od 17.00 hod. sú povinní:     

 

� Nesmú vystavovať, predávať ani iným spôsobom ponúkať žiadne liehoviny s obsahom 
etanolu od 20 % objemových, vyrobených na území ČR, uvedené sa vzťahuje aj na 
internetový predaj  

 
� Uvedené liehoviny sa musia nachádzať v sklade zreteľne označené s uvedením, že ide 

o pozastavený predaj a oddelene uložené od ostatného potravinárskeho tovaru 

 

� Prevádzkovateľ musí mať v prevádzke k dispozícii spísaný zoznam o stiahnutých 
liehovinách s uvedením nasledovnej informácie: názov výrobku, názov a adresa 
výrobcu, počet stiahnutých kusov každého druhu výrobku 

 

 

V prípade, že fyzická osoba, podnikateľ alebo právnická osoba nebude rešpektovať 
opatrenie o dočasnom zákaze, poruší tým povinnosť vyplývajúcu z ustanovenia § 52, ods. 1, 
písm. a) zák. NR SR č. 355/2007 Z. z. . Týmto konaním uvedený subjekt naplní skutkovú 
podstatu správneho deliktu podľa § 57, ods. 40, písm. a) citovaného zákona a RÚVZ mu uloží 
pokutu podľa § 57, ods. 47, písm. a) citovaného zákona až do výšky 16 596 €.  

 

Akékoľvek informácie, prípadné otázky súvisiace s podozrením na metylalkohol 
v liehovinách dovezených z ČR Vám budú poskytnuté kompetentnou kontaktnou osobou –     
za RÚVZ so sídlom v Čadci -  MVDr. Oľga Matláková , č. t. 041 – 4302611, 31 

- Ing. Daša Čečotková, č. t. 041- 4302631, 32 
   mobil    0911 118 858  

e-mail    ca.vyziva1@uvzsr.sk 


