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Úvod
Metodický pokyn vydania potvrdenia o voľnom predaji stanovuje postupy a podmienky
vydania tohto potvrdenia.
Potvrdenie vydáva Ústredný, kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave,
Odbor krmív a výživy zvierat (ďalej len „OKVZ“).
Vydanie potvrdenia je v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (ES) č. 183/2005 z
12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív a zákonom č. 271/2005
Z.z. z 24. mája 2005 o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon).

Časový harmonogram
Krmivársky podnik zašle žiadosť (príloha 1 tejto metodiky) týkajúcu sa potvrdenia k voľnému
predaju na OKVZ.
Ak OKVZ obdrží žiadosť o vydanie potvrdenia o voľnom predaji a krmivársky podnik bude
spĺňať podmienky potrebné k vydaniu potvrdenia, OKVZ vydá potvrdenie s platnosťou 1 rok
počas trvania registrácie. Ak by krmivárskemu podniku končila platnosť registrácie skôr ako
o rok, platnosť tohto potvrdenia bude zhodná s platnosťou osvedčenia registrácie krmivárskeho
podniku.
Pri predĺžení platnosti potvrdenia o voľnom predaji je krmivársky podnik povinný zaslať
žiadosť na OKVZ najneskôr 30 dní pred vypršaním dátumu platnosti vystaveného potvrdenia.

Podmienky vydania potvrdenia
1. Krmivársky podnik musí byť registrovaný na kontrolnom ústave
2. Krmivársky podnika a jeho výrobky musia podliehať kontrole
Kontrola krmiva, ktoré je predmetom
V krmivárskom podniku je nutné vykonať na základe analýzy rizika úradnú kontrolu. Vzorky
krmív, ktoré sú predmetom potvrdenia, vyrábaných krmivárskym podnikom musia byť
inšpektorom Oddelenia kontroly krmív a výživy zvierat (ďalej len „OKKVZ“). ( odobrané
minimálne raz za rok a vyhodnotené ako vyhovujúce.
Ak by vzorka nebola odobraná z dôvodu, že po príchode inšpekcie OKKVZ na kontrolu dané
krmivo nebolo k dispozícii alebo iných nepredvídateľných okolností, ktoré mohli narušiť plán
kontrol, krmivársky podnik požiada OKVZ o vykonanie kontroly pre vydanie potvrdenia
o voľnom predaji. Inšpektor vykoná úradnú kontrolu na základe žiadosti a úradne odoberie
vzorku predmetného krmiva. Potvrdenie o voľnom predaji môže byť vystavené na základe
vyhovujúcich výsledkov analýzy krmiva.

Podmienky pozastavenia procesu vystavenia potvrdenia:
Ak inšpekcia OKKVZ pri výkone úradnej kontroly zistí určité nedostatky alebo ak analýzy
vzoriek nebudú vyhovujúce, proces vystavenie potvrdenia sa preruší. Ak sa nezrovnalosti zistia
pri kontrole, tieto budú zaznamenané v inšpekčnej správe, ktorého kópiu obdrží krmivársky
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podnik na mieste od inšpektora krmív. Ak sa nezrovnalosti zistia až z výsledkov analýz, OKVZ
písomne informuje príslušný krmivársky podnik o zistených nedostatkoch. Termín na nápravu
zistených pochybení určí OKVZ iba v prípade ak sa tieto nedostatky dajú odstrániť a netýkajú
sa výsledkov analýz. OKVZ o tejto skutočnosti upovedomí krmivársky podnik písomnou
formou najneskôr do 15 pracovných dní.
V prípade ak sa pri kontrole zistia nedostatky pri vzorkách, celá úradná kontrola môže byť
vykonaná znova, ale táto kontrola bude už spoplatnená.

Podmienky zrušenia platnosti potvrdenia:
Ak sa pri ďalšej úradnej kontrole na základe plánu kontrol preukáže, že krmivársky podnik už
nespĺňa požiadavky udelenej registrácie a/alebo budú vzorky vyhodnotené ako nevyhovujúce,
OKVZ zruší potvrdenie o voľnom predaji s okamžitou platnosťou emailom.
OKVZ o tejto skutočnosti upovedomí krmivársky podnik písomnou formou najneskôr do 15
pracovných dní.

Vyhotovenie potvrdenia o voľnom predaji
Potvrdenie o voľnom predaji sa vydá iba v úradnom jazyku Slovenskej republiky.

Zoznam príloh:
1. Príloha č.1: Žiadosť o potvrdenie o voľnom predaji
Žiadosť o
vykonanie zmeny - potvrdenie o voľnom predaji.xlsx
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LIST ZMIEN
Zmena
Dátum zmeny Kapitola Strana / Dôvod
č.
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