REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
BRATISLAVA hlavné mesto
so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26
___________________________________________________________________________
HV/5989/2022

Bratislava, 07.04.2022

ROZHODNUTIE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom
v Bratislave ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 21 ods. 1 písm. b) a § 23 ods. 2
písm. c) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 152/1995 Z. z.“) v spojení s § 3 ods. 1 písm. c) a prílohou č. 1 bod 1 zákona
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 4 písm. i) zákona
č. 152/1995 Z. z., ako aj § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) takto

rozhodol:
Účastníkovi konania – BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, IČO:
31 347 037 sa podľa § 28 ods. 4 písm. i) zákona č. 152/1995 Z. z. ukladá pokuta vo výške
1100,- eur za porušenie zákona č. 152/1995 Z. z. zistené pri výkone úradnej kontroly potravín
dňa 22.02.2022 v predajni potravín Billa, filiálka 112, Záhradnícka 95 v Bratislave.
Pri kontrole v predmetnej predajni bol zistený predaj výrobku:


SUNAR, Vanilkové sušienky pre prvé zúbky, od ukončeného 6. mesiaca,
175 g, predávajúci: HERO SLOVAKIA s.r.o., Podzámska 68, 949 01 Nitra,
EXP: 11.01.2022, číslo šarže: L011 A 05:57, EAN: 8592084412265, 1 ks.

V čase kontroly bol predmetný výrobok po dátume minimálnej trvanlivosti.
Uvedené je v rozpore s § 12 ods. 1 písm. h) zákona č. 152/1995 Z. z..
Podľa § 12 ods. 1 písm. h) zákona č. 152/1995 Z. z. ten, kto predáva potraviny
vrátane predaja na diaľku, nesmie predávať potraviny po uplynutí dátumu spotreby a dátumu
minimálnej trvanlivosti.
Podľa § 28 ods. 4 písm. i) zákona č. 152/1995 Z. z. orgán úradnej kontroly potravín
uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 1000 eur do 500 000
eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi 1e) umiestňuje na trh potraviny
po uplynutí dátumu spotreby alebo po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti okrem
bezodplatného prevodu podľa § 6 ods. 7.
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Tel: informátor 0917 426 111
sekretariát : 0917 235 848

E-mail: ba.kratochvilova@uvzsr.sk

IČO: 00607436

2
Účastník konania je povinný pokutu uhradiť do 30 dní odo dňa právoplatnosti tohto
rozhodnutia na účet Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné
mesto so sídlom v Bratislave, č. účtu: SK93 8180 0000 0070 0013 8722 v Štátnej
pokladnici, variabilný symbol: 30598922.
Odôvodnenie:
Dňa 22.02.2022 vykonali odborné pracovníčky Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave kontrolu podľa zákona
č. 152/1995 Z. z. v predajni potravín Billa, filiálka 112, Záhradnícka 95 v Bratislave, ktorej
prevádzkovateľom je spoločnosť BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava,
IČO: 31 347 037.
Pri kontrole v predmetnej predajni bol zistený predaj výrobku:
 SUNAR, Vanilkové sušienky pre prvé zúbky, od ukončeného 6. mesiaca, 175
g, predávajúci: HERO SLOVAKIA s.r.o., Podzámska 68, 949 01 Nitra, EXP:
11.01.2022, číslo šarže: L011 A 05:57, EAN: 8592084412265, 1 ks.
V čase kontroly bol predmetný výrobok po dátume minimálnej trvanlivosti,
z toho dôvodu bolo spoločnosti uložené opatrenie na stiahnutie predmetného výrobku z trhu
podľa § 20 ods. 9 a ods. 12 zákona č. 152/1995 Z. z. a čl. 138, ods. 1 a ods. 2 písm. g)
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných
kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania
potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky
zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009,
(EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES)
č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES,
2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS,
91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o
úradných kontrolách).
Uvedené je v rozpore s § 12 ods. 1 písm. h) zákona č. 152/1995 Z. z. Podľa § 12
ods. 1 písm. h) zákona č. 152/1995 Z. z. ten, kto predáva potraviny vrátane predaja na diaľku
nesmie predávať potraviny po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti.
Podľa § 28 ods. 4 písm. i) zákona č. 152/1995 Z. z. orgán úradnej kontroly potravín
uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 1000 eur do 500 000
eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi 1e) umiestňuje na trh potraviny
po uplynutí dátumu spotreby alebo po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti okrem
bezodplatného prevodu podľa § 6 ods. 7.
Pred vydaním tohto rozhodnutia bolo účastníkovi konania listom č. HV/5989/2022 zo
dňa 10.03.2022 zaslané oznámenie o začatí správneho konania vo veci uloženia pokuty podľa
§ 28 ods. 4 písm. i) zákona č. 152/1995 Z. z., v ktorom bol zároveň účastník konania vyzvaný,
aby sa v termíne do 10 dní od doručenia výzvy k uvedenému písomne vyjadril. Účastníkovi
konania bolo predmetné oznámenie doručené dňa 16.03.2022. Účastník konania sa k
predmetnej výzve vyjadril písomne listom, doručeným na Regionálny úrad verejného
zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave dňa 28.03.2022.
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Vo svojom vyjadrení účastník konania uviedol nasledovné:
„Výrobky, ktoré boli inšpektormi RÚVZ Bratislava označené ako potraviny po
uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti spoločnosť BILLA stiahla z predaja. Spoločnosť
BILLA tak učinila v záujme nemarenia výkonu úradnej kontroly potravín. Naša spoločnosť už
v minulosti prijala preventívne opatrenia a to systémom kontroly dátumov spotreby a dátumov
minimálnej trvanlivosti už na príjme potravín, a tiež prenosom dát zo skladu do filiálky,
pričom evidencia je elektronická. Vo všeobecnosti možno povedať, že aj napriek prijatým
opatreniam zo strany spoločnosti BILLA môže sporadicky dochádzať k nezhodám z dôvodu
pochybenia ľudského faktora, keďže samotné stiahnutie tovaru z predajnej plochy je
záležitosťou závislou od ľudského faktora.
Tiež by sme chceli poukázať na skutočnosť, že v zmysle zákona o potravinách sa za
dátum minimálnej trvanlivosti potraviny považuje dátum, do ktorého si potravina pri
správnom skladovaní uchováva svoje vlastnosti. Tento dátum hovorí, dokedy majú potraviny
zaručenú svoju špecifickú chuť či konzistenciu, aj po tomto dátume sú však bezpečné. Inými
slovami, výrobok po dátume minimálnej trvanlivosti je možné stále bez problémov
konzumovať, avšak výrobca už neručí za senzorické vlastnosti výrobku, preto aj novelou
zákona o potravinách v § 6 ods. 7 je možné darovanie potravín po DMT, samozrejme po
posúdení ich vhodnosti na ďalšiu konzumáciu. V konečnom dôsledku je teda tá istá potravina
po DMT podľa ustanovení zákona o potravinách posudzovaná dvojakým spôsobom.
V prípade, že je táto potravina po uplynutí DMT darovaná charitatívnej spoločnosti, je
posudzovaná ako bezpečná a vhodná na konzumáciu. Avšak v prípade, že je umiestnená
v regáli potravinárskej prevádzky, je posudzovaná ako nedostatok podľa § 6 ods. 5 písm. d) z.
č. 152/1995 o potravinách a následne prevádzka za zistenie tohto nedostatku pokutovaná
podľa § 28 ods. 4 písm. i) zákona o potravinách, pričom v oboch prípadoch sa jedná o tú istú
potravinu, len umiestnenú na trh iným spôsobom.
Ubezpečujeme vás však, že spoločnosť BILLA robí všetko preto, aby k podobným
prípadom dochádzalo v minimálnej možnej miere, avšak upozorňujeme, že akokoľvek dobre
zavedený systém zo strany spoločnosti neovplyvní jednotlivý ľudský faktor priamo na
prevádzke. Samozrejme, vedenie spoločnosti dbá na to, aby zamestnanci filiálky boli neustále
vedení a upozorňovaní na dôsledné dodržiavanie interných pokynov týkajúcich sa všetkých
zavedených procesov, vrátane kontrol plynutia dátumu spotreby a dátumov minimálnej
trvanlivosti.ˮ
K vyjadreniu účastníka konania je potrebné uviesť nasledovné:
Potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, môže prevádzkovateľ
bezodplatne previesť osobe vykonávajúcej činnosť s verejnoprospešným účelom v oblasti
poskytovania sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti alebo sociálnych služieb podľa
osobitných predpisov (ďalej len „charitatívna organizácia“), pričom od nej nemôže za tieto
potraviny požadovať akékoľvek priame alebo nepriame plnenie. Skutočnosť, že výrobky po
dátume minimálnej trvanlivosti je možné previesť charitatívnej organizácii, je v tomto prípade
irelevantná, nakoľko účastník konania tak neučinil a mal vo svojej predajnej ponuke uvedený
výrobok. Zároveň je potrebné uviesť, že účastník konania neprevádzkuje výdajňu
charitatívnej organizácie, ale predajňu potravín. Pri výrobkoch po dátume minimálnej
trvanlivosti môže dôjsť k zmene mikrobiologických aj chemických ukazovateľov vo výrobku.
V takýchto výrobkoch môže dôjsť k premnoženiu nežiaducej skupiny mikroorganizmov,
a tým môžu predstavovať bezprostredné nebezpečenstvo pre zdravie spotrebiteľov, obzvlášť
u rizikovej skupiny ako sú dojčatá a malé deti. Po konzumácii takého výrobku môže dôjsť
k vyvolaniu infekcie ľudského gastrointestinálneho traktu. Zároveň môže dôjsť pri výrobkoch
po dátume minimálnej trvanlivosti k zmene organoleptických vlastností.
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Je nepochybné, že k porušeniu zákona č. 152/1995 Z. z. v čase kontroly dňa
22.02.2022 došlo, nakoľko účastník konania mal v predajnej ponuke výrobok: SUNAR,
Vanilkové sušienky pre prvé zúbky, od ukončeného 6. mesiaca, 175 g, predávajúci:
HERO SLOVAKIA s.r.o., Podzámska 68, 949 01 Nitra, EXP: 11.01.2022, číslo šarže:
L011 A 05:57, EAN: 8592084412265, 1 ks, ktorý bol v čase kontroly predávaný po dátume
minimálnej trvanlivosti. Skutočnosť, že účastník konania predmetný výrobok stiahol
z predaja, po uložení opatrenia na stiahnutie predmetného výrobku z trhu tunajším úradom,
bola zohľadnená pri určení výšky pokuty.
Pri určení výšky pokuty sa prihliadalo na mieru porušenia zákona č. 152/1995 Z. z.,
nakoľko účastník konania mal v predajnej ponuke výrobok, ktorý bol v čase kontroly
predávaný po dátume minimálnej trvanlivosti, čo je v rozpore s § 12 ods. 1 písm. h) zákona
č. 152/1995 Z. z.. Prihliadalo sa na trvanie protiprávneho konania, a to minimálne
od 12.01.2022, kedy bol výrobok SUNAR, Vanilkové sušienky pre prvé zúbky, od
ukončeného 6. mesiaca, 175 g, predávajúci: HERO SLOVAKIA s.r.o., Podzámska 68, 949 01
Nitra, EXP: 11.01.2022, číslo šarže: L011 A 05:57, 1 ks predávaný po dátume minimálnej
trvanlivosti až do doby vykonania kontroly dňa 22.02.2022, kedy bolo súčasne nariadené
predmetný výrobok stiahnuť z trhu. Obzvlášť u rizikovej skupiny ako sú dojčatá a malé deti
môžu predstavovať výrobky po dátume minimálnej trvanlivosti bezprostredné
nebezpečenstvo nakoľko v týchto výrobkoch môže dôjsť k zmene mikrobiologických aj
chemických ukazovateľov a zároveň i k zmene organoleptických vlastností výrobku. Po
konzumácii takého výrobku môže dôjsť k vyvolaniu infekcie ľudského gastrointestinálneho
traktu.
S prihliadnutím na rozsah nedostatkov ako aj na skutočnosť, že rozsah pokuty podľa
§ 28 ods. 4 písm. i) zák. č. 152/1995 Z. z. je od 1 000 eur do 500 000 eur je výška uloženej
pokuty primeraná. Taktiež bolo prihliadnuté na skutočnosť, že účastník konania stiahol
predmetný výrobok z predaja.
Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.
Na základe uvedených skutočností a v záujme ochrany, podpory a rozvoja verejného
zdravia bolo potrebné rozhodnúť tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a § 54 správneho poriadku podať
odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
hlavné mesto so sídlom v Bratislave, ktorý rozhodnutie vydal.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa tretej časti Správneho súdneho
poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

MUDr. Stanislav Duba
poverený vykonávaním funkcie
regionálneho hygienika

Rozhodnutie dostane:
BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava

