INFORMÁCIA
o zmene niektorých ustanovení zákona č. 355/2007 v čase krízovej situácii
Dňom 21. júla 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 198/2020 Z. z. , ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. V Čl. XXII zákona sú uvedené jednotlivé zmeny zákona
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Najvýznamnejšie zmeny týkajúce sa fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb
I.
zmena v posudkovej činnosti
§ 52 ods. 1 písmeno b)
predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva a
do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných činností; ustanovenie § 13 ods. 4 písm. a) sa
nevzťahuje na
1. priestory, na ktoré bolo vydané rozhodnutie podľa § 13 ods. 4 písm. a), pri zmene osoby prevádzkovateľa
bez zmeny podmienok prevádzky,
2. ubytovacie zariadenia okrem zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje pobytová forma sociálnej
služby a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorých sa vykonávajú opatrenia
pobytovou formou,
3. telovýchovno – športové zariadenia,
4. zariadenia starostlivosti o ľudské telo,
5. prevádzky verejného stravovania bez výroby hotových pokrmov, stánky s rýchlym občerstvením a na iné
zariadenia s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na zotavovacích podujatiach a iných hromadných
podujatiach,
6. administratívne priestory,
7. priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi okrem
predaja pokrmov, nápojov alebo potravín,“.
II.
zmena v predkladaní schvaľovania posudkovej povinnosti
§ 52 ods. 1 písm. e)
vypracovať prevádzkový poriadok, ak to ustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis, a predložiť ho
príslušnému orgánu verejného zdravotníctva na schválenie , ako aj návrh na jeho zmenu ak to ustanovuje tento
zákon.
§ 52 ods. 1 písm. f)
dodržiavať pracovné a technologické postupy
(Vypustené bolo z ustanovenia „schválený prevádzkový poriadok a správnu výrobnú prax“.).
III.
zmena v zavedení oznamovacej povinnosti
§ 52 sa dopĺňa o ods. 8
(8) Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba je povinná pred začatím prevádzky priestorov
na ktoré sa podľa odseku 1 písm. b) nevzťahuje povinnosť predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4
písm. a), najneskôr v deň začatia činnosti príslušnému orgánu verejného zdravotníctva
a) oznámiť písomne
1. obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu; meno,
priezvisko a bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú
osobu – podnikateľa,
2. miesto prevádzky,
3. názov prevádzky,
4. špecifikáciu činnosti v priestoroch prevádzky,
5. dátum začatia činnosti v priestoroch prevádzky,
b) predložiť prevádzkový poriadok, ak to ustanovuje tento zákon.“.
IV.
zmena v zrušení povinnosti akreditácie pri meraní fyzikálnych faktorov
§ 52 sa dopĺňa o ods. 9
(9) Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je kvalitatívne a kvantitatívne
zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na
zdravie, môže túto činnosť vykonávať len vtedy, ak má osvedčenie o akreditácii; osvedčenie sa nevyžaduje, ak
ide o zisťovanie fyzikálnych faktorov.“.

