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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 

Liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia 

prevádzkovateľa GURMAN, s.r.o., (ďalej len „prevádzkovateľ“)  

so sídlom Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO 31 731 198 

 

     Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia, ktorý je 

držiteľom príslušného povolenia,  vydáva tento prevádzkový poriadok v súlade so zákonom 

číslo 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov,  

Vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky číslo 653/2002 Z. z. o 

prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia,  zákonom číslo 

530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a 

Vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky číslo 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, zisťovaní zásob liehu a o 

spôsobe vedenia evidencie liehu (o kontrole výroby a obehu liehu) v znení neskorších zmien 

a doplnkov, ktorým upravuje podmienky výroby liehu (ďalej len ako „destilát“ v príslušnom 

gramatickom tvare). 

 

Článok 1 

     V liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia prevádzkovaného pod 

označením „Castle Distillery“ (ďalej len ako „pálenica“) je možné vyrábať destilát len 

z ovocia dopestovaného v miernom podnebnom pásme, z  jeho kvasov, z plodov viniča 

hroznorodého v čerstvom stave alebo v skvasenom stave vrátane ovocných vín a hroznových 

vín, ktoré neobsahujú žiadne  cudzie cukornaté alebo iné prímesi (ďalej len "kvas" alebo 

„surovina“). 

 

Článok 2 

     Výrobné obdobie v pálenici je od 1. júla bežného roka do 30. júna nasledujúceho roka.  

Začatie výroby destilátu v pálenici určuje výlučne len prevádzkovateľ pre každé výrobné 

obdobie. 

 

Článok 3 

     Tento prevádzkový poriadok ďalej upravuje podrobnosti o preberaní kvasu, odovzdávaní 

vyrobených destilátov, o spôsobe riešenia reklamácie a o spôsobe  likvidácie výpalkov. 

 

Článok 4 

    Pestovateľom je  fyzická osoba, ktorá získa kvas alebo inú surovinu (ovocné víno, 

hroznové víno) z ovocia  aj nie vlastnou pestovateľskou činnosťou. 

 

    V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov a 

súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov si pestovateľ môže dať vyrobiť 

u prevádzkovateľa  vlastný  destilát z vlastných surovín v množstve do 43 litrov absolútneho 

alkoholu (l. a.) za polovičnú sadzbu spotrebnej  dane za jedno výrobné obdobie.  

 

      Pri výrobe destilátu nad uvedený limit je pestovateľ povinný zaplatiť  plnú zákonom 

stanovenú sadzbu spotrebnej dane z alkoholických nápojov.  
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     Pre vylúčenie  budúcich pochybností je každý pestovateľ povinný vo forme písomného  

čestného prehlásenia prevádzkovateľovi potvrdiť,  či a aké množstvo destilátu mu bolo 

v jednom zúčtovacom období vyrobené v iných páleniciach.  

 

     Destilát vyrobený v pálenici  zo surovín pestovateľa a vyskladnený prevádzkovateľom 

pestovateľovi je určený výlučne na vlastnú spotrebu pestovateľa a nesmie byť predmetom 

ďalšieho predaja ani iného uvádzania na trh. 

 

Článok 5 

    Prevádzkovateľ pálenice poskytuje službu pálenia destilátov pre pestovateľov len zo 

surovín  dovezených pestovateľmi do pálenice a nikdy  nie zo zdrojov a surovín 

prevádzkovateľa. 

 

Článok 6 

     Prevádzkovateľ pálenice prijíma kvas na ďalšie spracovanie len na základe telefonickej, 

písomnej alebo elektronickej  žiadosti  pestovateľa o výrobu destilátu.  

 

     Prevádzkovateľ vedie evidenciu prijatých žiadostí o výrobu destilátu a dojednáva termín 

výroby s pestovateľom.  

 

      Prevádzkovateľ je povinný viesť o výrobe destilátu  zákonom stanovenú evidenciu, ktorá  

obsahuje najmä: 

 meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu a dátum narodenia pestovateľa, ktorý 

prevádzkovateľovi dodal surovinu na výrobu destilátu, 

 množstvo, druh a kvalitu pestovateľom skutočne dodanej suroviny na výrobu destilátu 

a 

 množstvo vyrobeného destilátu a odovzdaného liehu pestovateľovi. 

 

     Prevádzkovateľ označí prepravné  obaly, v ktorých pestovateľ  dodá surovinu jeho menom 

a druhom kvasu alebo značkou identifikujúcou pestovateľa a druh kvasu.  

 

     Pestovateľ je povinný odovzdať kvas na výrobu destilátu v dohodnutom termíne. Ak 

pestovateľ nedodrží stanovený čas je zamestnanec prevádzkovateľa oprávnený neprijať kvas 

k destilácii /páleniu. Každý pestovateľ je povinný najneskôr 2 dni pred dohodnutým termínom 

destilácie telefonicky alebo osobne potvrdiť platnosť tohto  termínu. 

 

     Pred prepravou kvasov do pálenice, je pestovateľ povinný skontrolovať svoj kvas, z 

povrchu kvasov v nádobách odstrániť nečistoty a tak zabrániť, aby sa premiešali.  

 

     Ak sa pestovateľ rozhodne zúčastniť procesu destilácie v priestoroch prevádzkovateľa na 

to vyčlenených, môže tak urobiť len ak sa dohodne s prevádzkovateľom na konkrétnom 

termíne a za predpokladu, že dodrží všetky podmienky prevádzkového poriadku. Ak 

z  dôvodu na strane pestovateľa nemožno dodržať dojednaný termín osobnej prítomnosti 

pestovateľa na procese destilácie je pestovateľ povinný túto skutočnosť bez zbytočného 

odkladu oznámiť prevádzkovateľovi a  prevádzkovateľ  je oprávnený dodaný kvas 

vydestilovať aj bez jeho prítomnosti. 

 

     Prevádzkovateľ môže po vzájomnej dohode umožniť pestovateľovi uloženie, prípadne 

uskladnenie kvasov v jeho priestoroch s označením nádob a množstva kvasu, iba za 

predpokladu, že k destilácii dôjde najneskôr do 5 pracovných dní od prijatia kvasu. 
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     Uskladnenie kvasu skôr ako 5 pracovných dní pred termínom destilácie je spoplatnené 

poplatkom 10 eur/deň. 

 

     Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť prijať od pestovateľa kvas v nádobách z plechu, v 

pozinkovaných nádobách alebo inak povrchovo upravených kovových nádobách, v nádobách 

z plastu, ktoré neboli určené na potravinárske účely, alebo ktoré vôňou alebo chuťou vykazujú 

znaky cudzích nežiadúcich a zdraviu škodlivých prímesí, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu 

destilátu alebo znehodnotiť technologické zariadenie pálenice. 

 

     Pri preberaní kvasu, prevádzkovateľ v prítomnosti pestovateľa kontroluje najmä jeho 

množstvo, vôňu, chuť, ako aj druh obalov alebo či kvas nie je znehodnotený tak, že nie je 

vhodný na výrobu destilátu  a potvrdí jeho množstvo. 

 

     V prípade, že prevádzkovateľ zistí nevhodnosť kvasu na výrobu destilátu je oprávnený 

požiadať pestovateľa, aby si na takýto kvas nechal vyhotoviť odborný rozbor, ak toto 

pestovateľ nevykoná alebo odmietne vykonať, prevádzkovateľ kvas neprevezme a odmietne 

jeho spracovanie. 

 

     Ak pestovateľ trvá na spracovaní kvasu a  prevádzkovateľ kontrolou zistil, že jeho 

spracovaním bude výdatnosť minimálna, poučí pestovateľa, že je v takomto prípade povinný 

zaplatiť za destiláciu v súlade s cenníkom tak, ako by táto destilácia bola vykonaná 

z kvalitatívne vodného  kvasu. 

 

Článok  7 

     Po výrobe destilátu je pestovateľ povinný najneskôr do desiatich dní pre neho vyrobený 

destilát odobrať a pri odbere zaplatiť cenu služby podľa cenníka prevádzkovateľa a príslušnú 

spotrebnú daň z alkoholických nápojov. 

 

     Ak v uvedenej lehote pestovateľ vyrobený destilát od prevádzkovateľa neodoberie je  

prevádzkovateľ povinný túto skutočnosť oznámiť príslušnému správcovi spotrebnej dane 

z alkoholických nápojov, a to Colnému úradu Prešov, pobočke Stará Ľubovňa  s tým, že 

s neodobratým destilátom bude naložené správcom dane v súlade so zákonom o spotrebnej 

dani z alkoholických nápojov a príslušnými vykonávacími predpismi. 

 

     Pestovateľ je povinný odobrať vyrobený destilát do vlastných sklenených nádob nie 

menších ako 5l alebo od prevádzkovateľa zakúpených  sklenených nádob a svojim podpisom 

v evidencii prevádzkovateľa potvrdiť prevzatie destilátu.  

 

     Prevádzkovateľ umožní pestovateľovi ochutnať vyrobený destilát, skontrolovať jeho 

množstvo a stupňovitosť, ak o to výslovne pestovateľ prevádzkovateľa požiada. 

 

Článok 8 

     Pestovateľ, ktorý sa dohodol s prevádzkovateľom na poskytnutí služby výroby destilátu 

v pálenici, je oprávnený prípadné vady vyrobeného destilátu u prevádzkovateľa reklamovať. 

 

    Reklamáciu kvality a množstva vyrobeného destilátu uplatňuje pestovateľ u zodpovedného 

zamestnanca prevádzkovateľa bezprostredne po zistení nedostatku najneskôr pri preberaní 

destilátu priamo v pálenici. 
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     O reklamácii pestovateľa vyhotoví prevádzkovateľ záznam vo dvoch rovnopisoch, 

z ktorých jeden zostáva u prevádzkovateľa a jeden sa odovzdá pestovateľovi.  

 

     Po odovzdaní destilátu pestovateľovi a jeho prevzatí pestovateľom, zaplatení za 

poskytnutú službu destilácie, opustení priestorov pálenice, stráca pestovateľ právny nárok na 

akúkoľvek reklamáciu vyrobeného destilátu a takúto reklamáciu prevádzkovateľ oprávnený 

odmietnuť. 

 

     Pre vylúčenie budúcich pochybností je pestovateľ reklamáciu destilátu povinný uplatniť 

len priamo na mieste v priestoroch pálenice prevádzkovateľa podľa jeho reklamačného 

poriadku. 

 

Článok 9 

     V priestoroch pálenice sa môžu zdržiavať výlučne len osoby, pre ktorých sa výroba 

destilátu vykonáva. Pestovatelia sa môžu počas výroby destilátu zdržiavať v priestore iba na 

to vyhradenom, z ktorého majú možnosť sledovať postup výroby destilátu. 

 

     Pestovatelia nemajú právo vstupovať do výrobných priestorov prevádzky a pohybovať sa 

v nich svojvoľne, bez prítomnosti prevádzkovateľa.  Ak im to prevádzkovateľ na základe ich 

žiadosti dovolí, nesmú sa dotýkať častí výrobného zariadenia z dôvodu možného 

nebezpečenstva úrazu, nesmú sa dotýkať colných uzáverov (plomb) a meradiel a pod., pričom 

sú povinní dodržiavať všetky príkazové a  zákazové nariadenia prítomného zamestnanca 

prevádzkovateľa. 

 

     Pestovatelia sú povinní rešpektovať všetky pokyny prevádzkovateľa alebo jeho 

zodpovedného zamestnanca, dodržiavať tento prevádzkový poriadok v častiach, ktorý sa ich 

týka, inak budú musieť priestory pálenice opustiť. 

 

     V priestoroch pálenice je zakázané fajčiť, konzumovať potraviny a svojvoľne sa 

pohybovať v jej  výrobných a prevádzkových priestoroch. 

 

Článok 10 

     Zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať predpisy o ochrane zdravia a 

bezpečnosti práce, protipožiarne predpisy, hygienické predpisy a predpisy vyplývajúce z 

pracovnoprávnych vzťahov. 

 

     Zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní používať osobné ochranné prostriedky a 

príslušné pracovné predmety a pomôcky. 

 

     Pre zamestnancov prevádzkovateľa,  ako aj pestovateľov je zabezpečená pitná voda a 

sociálne zariadenie počas prevádzky pálenice. 

 

Článok 11 

     Pred prepravou kvasov do pálenice, je pestovateľ povinný skontrolovať svoj kvas, z 

povrchu kvasov v nádobách odstrániť nečistoty a tak zabrániť, aby sa premiešali.  

 

     Likvidáciu výpalkov zabezpečuje prevádzkovateľ v súlade s predpismi o nakladaní s 

odpadmi. Náklady na likvidáciu výpalkov sú zahrnuté v cene za poskytnutú službu destilácie 
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Článok 12 

     V súvislosti s vedením zákonom stanovenej evidencie o výrobe destilátu pestovateľ, ako 

dotknutá osoba podaním žiadosti o výrobu destilátu súčasne udeľuje prevádzkovateľovi aj 

súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov (meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa 

trvalého bydliska, telefonický kontakt, e mailová adresa) podľa zákona číslo 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov - GDPR).  

 

     Pestovateľ je povinný sa pred podaní žiadosti o výrobu destilátu dôkladne oboznámiť so 

samostatným dokumentom prevádzkovateľa o spracúvaní a ochrane osobných údajov, ktorý 

upravuje rozsah v akom sú  osobné údaje, na aké účely a na základe akých právnych dôvodov 

o ňom prevádzkovateľom spracúvané. 

 

Článok 13 

     Tento prevádzkový poriadok je umiestnený na viditeľnom a prístupnom mieste pálenice. 

Každý pestovateľ, ktorý má záujem o poskytnutie služby výroby destilátu je povinný sa 

oboznámiť s jeho obsahom prečítaním a v priestoroch pálenice sa nimi riadiť.  

 

     Prijatím žiadosti pestovateľa o poskytnutie služby destilácie prevádzkovateľom platí 

fikcia, že sa pestovateľ s obsahom prevádzkového poriadku dôkladne oboznámil a že sa 

zaväzuje všetky podmienky určené týmto prevádzkovým poriadkom dodržiavať 

a rešpektovať. 

 

Článok 14 

     Pri akomkoľvek porušovaní jednotlivých ustanovení tohto prevádzkovaného poriadku 

pestovateľmi alebo inými osobami, ktorí sa so súhlasom prevádzkovateľa zdržiavajú 

v pálenici prevádzkovateľa je prevádzkovateľ oprávnený na základe svojho uváženia takého 

osoby z priestorov pálenice a jej okolia vykázať a v prípade nerešpektovania vykázania  

požiadať o  súčinnosť príslušné štátne orgány. 

 

Článok  15 

     Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom 15.8.2021. 

 

V Starej Ľubovni dňa 1.8.2022. 

 

 

                                                                                                         GURMAN, s.r.o. 

                                                                                                       Ing. Michal Sivuľka 

                                                                                                        konateľ spoločnosti 


