REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
Bratislava hlavné mesto
so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26
__________________________________________________________________________________________

Číslo: HV/6318/2019/M

Bratislava, 14.5.2019

ROZHODNUTIE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v
Bratislave (ďalej len „RÚVZ Bratislava“) ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 21
ods. 1 písm. b) a §23 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 152/1995 Z. z.“) a § 3 ods.1 písm. c) v spojení
s 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 § 20 ods. 4
zák. č. 152/1995 Z. z. a §§ 46 a 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) takto

rozhodol :
Účastník konania – Compass Group s. r. o., Karadžičova 2, 811 09 Bratislava,
IČO: 31 342 809 je podľa § 20 ods. 4 zák. č. 152/1995 Z. z. povinný uhradiť Regionálnemu
úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave náklady
v sume 74, - EUR spojené s odberom a analýzou vzoriek cukrárskych výrobkov
odobratých dňa 13.3.2019 v prevádzke – Kaffee Mayer na Hlavnom námestí 4 v Bratislave
a to do troch dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia poštovou poukážkou alebo
prevodom na účet RÚVZ Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, č. účtu SK71
8180 0000 0070 0013 8730, variabilný symbol: 30631819.

Odôvodnenie
Dňa 13.3..2019 vykonali odborné pracovníčky Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva Bratislava so sídlom v Bratislave v prevádzke Kaffee Mayer na Hlavnom
námestí 4 v Bratislave v rámci úradnej kontroly potravín v zmysle zák. NR SR č. 152/1995
Z. z. odber vzoriek cukrárskych výrobkov za účelom laboratórneho mikrobiologického
vyšetrenia.
Laboratórnou analýzou (protokoly č. P19-000966, P19-000970 zo dňa 15.3.2019) bolo
zistené, že posudzované vzorky č. V19-00771 (ovocná torta) a V19-00775 (biely mouse)
v sledovaných mikrobiologických ukazovateľoch nevyhoveli kritériám hygieny procesu
výroby podľa prílohy č. 5, bod 1 Výnosu MP SR a MZ SR zo 6. februára 2006 č.
06267/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca
mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie pre nadlimitné počty
koliformných baktérií.
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Podľa § 20 ods. 4, veta druhá zák. č. 152/1995 Z. z., ak sa na základe analýzy zistí, že
výrobok nezodpovedá požiadavkám tohto zákona alebo predpisov vydaných na jeho
vykonanie, kontrolovaný subjekt je povinný uhradiť náklady spojené s odberom vzorky a jej
analýzou. Podľa cenníka platených služieb RÚVZ v celkovej sume 74,- eur (koliformné
baktérie – 8 eur x 2, koagulázopozitívne stafylokoky – 11 eur x 2, Bacillus cereus – 8 eur x
2, sporulujúce sulfidredukujúce klostrídie – 10 eur x 2).
Na úhradu nákladov bol účastník konania vyzvaný listom č. HV/6318/2019/M zo dňa
27.3.2019, ktorým mu bola súčasne daná možnosť v lehote do 10 dní od doručenia
predmetnej výzvy vyjadriť sa k veci podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku. Oznámenie
o úhrade nákladov za nevyhovujúce vzorky bolo účastníkovi konania doručené dňa 3.4.2019,
v stanovenej lehote sa k veci nevyjadril a ani náklady neuhradil. Vzhľadom na vyššie uvedené
bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Podľa §§ 53 a 54 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať
odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Regionálny úrad verejného
zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09
Bratislava, ktorý rozhodnutie vydal.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa tretej časti Správneho súdneho
poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
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