
Informácia o oznamovacej povinnosti držiteľa výrobného zariadenia na výrobu liehu alebo jeho časti  

 
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky dáva do pozornosti verejnosti, že všetky osoby (fyzické        

aj právnické), ktoré nemajú vydané povolenie na výrobu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode 
a jeho uvádzanie na trh (ďalej len „povolenie na výrobu liehu“), ktoré vydáva Ministerstvo pôdohospodárstva 
s rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa zákona č. 467/2002 Z. z. o uvádzaní liehu na trh v znení neskorších 
predpisov, alebo ktorým vydané povolenie na výrobu liehu zaniklo alebo bolo odňaté, okrem osôb, ktoré             
sú výrobcom alebo poskytovateľom opráv výrobných zariadení na výrobu liehu, a majú v držbe výrobné 
zariadenie na výrobu liehu alebo jeho časť, sú povinné najneskôr do 15 dní odo dňa vzniku tejto 
skutočnosti oznámiť miestne príslušnému colnému úradu 
a) svoje identifikačné údaje, 
b) adresu umiestnenia tohto výrobného zariadenia alebo jeho časti, 
c) technické údaje a zaslať nákres a fotodokumentáciu tohto výrobného zariadenia alebo jeho časti. 

 
Uvedená oznamovacia povinnosť vyplýva z ustanovenia § 50 ods. 1 zákona č. 530/2011 Z. z. 

o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon                             
č. 530/2011 Z. z.“), pričom miestne príslušný colný úrad po preverení skutočností a údajov uvedených 
v oznámení a po porovnaní skutočného stavu výrobného zariadenia na výrobu liehu alebo jeho časti 
s údajmi uvedenými v oznámení (na mieste jeho umiestnenia), vydá takejto osobe (ak sú skutočnosti a údaje 
uvedené v oznámení pravdivé) potvrdenie o zaevidovaní výrobného zariadenia alebo jeho časti. Výrobné 
zariadenie na výrobu liehu alebo jeho časť môže colný úrad aj zabezpečiť uzáverou colného úradu.                  
Bez takéhoto potvrdenia sa vyššie uvedená osoba vystavuje riziku podozrenia z porušenia § 253 ods. 2 
zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov za neoprávnené vyhotovenie alebo 
prechovávanie zariadenia na výrobu liehu.     

 
Podľa ustanovenia § 1 písm. a) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 537/2011 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie výrobného zariadenia na výrobu liehu, 
technologického zariadenia na spracovanie liehu, skladovanie liehu, prepravu liehu, vyskladňovanie liehu 
a preberanie liehu, kontrole množstva liehu, zisťovanie zásob liehu (o kontrole výroby a obehu liehu) v znení 
neskorších predpisov sa výrobným zariadením na výrobu liehu rozumie zariadenie, ktorým je destilačné 
zariadenie, rafinačné zariadenie, rektifikačné zariadenie, ich súčasti, potrubia, iné zariadenia a ich súčasti,            
v ktorých sú lieh a liehové pary neregistrované kontrolným liehovým meradlom,2) ako aj zariadenia na zberanie           
a odvádzanie lutrových vôd a odlúčených olejov a voskov; za výrobné zariadenia možno považovať aj iné 
zariadenia slúžiace na výrobu liehu.   

 
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky dáva vyššie uvedené do pozornosti verejnosti aj z dôvodu,    

že predmetná oznamovacia povinnosť sa vzťahuje aj na fyzickú osobu, ktorá má v úmysle na základe 
Národnou radou Slovenskej republiky schváleného návrhu zákona z 20. septembra 2018, ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov s účinnosťou                   
od 1. januára 2019 byť súkromným výrobcom destilátu a za týmto účelom nadobudne destilačné zariadenie 
na výrobu liehu, ako aj na osobu (právnickú alebo fyzickú), ktorá nemá povolenie na výrobu liehu, nie je 
výrobcom alebo poskytovateľom opráv výrobných zariadení na výrobu liehu a má výrobné zariadenie na výrobu 
liehu alebo jeho časť v držbe (aj za účelom jeho ďalšieho predaja v rámci podnikania). 
 
Príklad č. 1: Oznamovacia povinnosť podľa ustanovenia § 50 ods. 1  zákona č. 530/2011 Z. z. sa vzťahuje        
na fyzickú osobu, ktorá nadobudne destilačné zariadenie na výrobu liehu so zámerom súkromnej výroby destilátu 
podľa ustanovenia § 49a zákona č. 530/2011 Z. z. účinného od 1. januára 2019.   

Príklad č. 2: Oznamovacia povinnosť podľa ustanovenia § 50 ods. 1 zákona č. 530/2011 Z. z. sa vzťahuje         
na právnickú osobu, resp. fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie, ktorá nemá povolenie na výrobu liehu,           
nie je výrobcom výrobného zariadenia na výrobu liehu, resp. nevykonáva opravy výrobných zariadení na výrobu 
liehu, a ktorá nadobudne výrobné zariadenie na výrobu liehu alebo jeho časť (aj za účelom jeho následného 
predaja v rámci podnikateľskej činnosti). 
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