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bod č. 6 

 

Stanovisko Asociácie priemyselných zväzov a dopravy 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. 

o potravinách v znení neskorších predpisov 

 

1. Postoj APZD k návrhu zákona 

APZD súhlasí s predloženým materiálom a odporúča ho na ďalšie legislatívne konanie.  

2. Zdôvodnenie postoja APZD 

APZD k predmetnému návrhu zákona neuplatnila žiadne pripomienky. Predmetný návrh zákona 

nebude mať priamy vplyv na priemyselné podniky. 

3. Stručný popis navrhovaných zmien, cieľ a obsah materiálu 

Materiál bol do legislatívneho procesu predložený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky. 

Primárnym cieľom návrhu zákona je úprava predaja potravín po uplynutí dátumu minimálnej 

trvanlivosti a ďalšie úpravy, ktorých potreba vyplýva z aplikačnej praxe. 

Stručný popis návrhu zákona: 

- ustanovuje sa zákaz používania potravín, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti ako zložky 

pri výrobe potravín, okrem pokrmov pripravovaných osobou vykonávajúcou činnosť s 

verejnoprospešným účelom v oblasti poskytovania sociálnej pomoci alebo humanitárnej 

starostlivosti, 

- ustanovuje sa možnosť uvádzať potraviny na trh po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti formou 

bezodplatného prevodu alebo formou predaja pri dodržaní zákonom stanovených podmienok (§ 6 

ods. 12), ako napr. len ak sú bezpečné, len konečnému spotrebiteľovi, musí byť na nich viditeľné, 

že uplynul dátum spotreby a ďalšie, 
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- ustanovuje sa, že za bezpečnosť potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti zodpovedá 

prevádzkovateľ, ktorý tieto potraviny predáva, 

- zákon ustanovuje prípady, kedy nie je možné predávať potraviny po uplynutí dátumu minimálnej 

trvanlivosti (§ 6 ods. 15), ako napr. nové potraviny, potraviny pre špeciálne výživové účely a výživové 

doplnky, ako aj potraviny formou predaja na diaľku, s poškodeným obalom a ďalšie, 

- ustanovuje sa, že kto predáva potraviny bude povinný uvádzať percentuálny podiel slovenských 

výrobkov z celkovej ponuky, t. j. letáku, reklamného časopisu alebo inej obdobnej formy 

komunikácie, 

- súčasná povinnosť označovania potravín slovenským symbolom bude dobrovoľná bez vymedzenia 

predajnej plochy, 

- upravujú sa ustanovenia o správnych deliktoch podľa tohto zákona v kontexte vyššie uvedených 

úprav v zákone. 

Navrhovaný dátum účinnosti: 1. január 2022 
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