REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
BRATISLAVA hlavné mesto
so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26
___________________________________________________________________________
HV/575/2019/M
Bratislava, 6. 2. 2019

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. a) 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. 3 písm. b) 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 – Cargo Centrum, s.r.o., Panholec 1, 902 01 Pezinok, IČO :
35 823 046 sa podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 152/1995 Z.z. ukladá pokuta vo výške
700,- € za porušenie zákona č. 152/1995 Z.z. zistené pri výkone úradnej kontroly potravín dňa
6. 6. 2018 v prevádzkarni – Amado - cukráreň, Myslenická 1, 902 01 Pezinok spojenej s
odberom vzoriek zmrzlín za účelom ich laboratórnej chemickej analýzy a to:
Laboratórnou analýzou bola vo vzorkách: č. V18-02122 (Šmolko zmrzlina) a V1802123 (čučoriedka zmrzlina) a V18-02124 (žuvačka zmrzlina) zistená prítomnosť farbiva
Ponceau 4R, uvedené je v rozpore s požiadavkami Nariadenia Komisie (EÚ) č. 232/2012 zo
16. marca 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o podmienky a úrovne používania chinolínovej žltej (E
104), žltej SY FCF/pomarančovožltej S (E110) a Ponceau 4R, košenilovej červenej A (E 124)
(ďalej len „Nariadenie (EÚ) č. 232/2012“).
Podľa prílohy, bod 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 232/2012 bola zmenená príloha II
časť C bod 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 tak, že zo
skupiny III: Potravinové farbivá s kombinovaným maximálnym limitom boli vyňaté
nasledovné farbivá: Chinolínová žltá (E 104), Žltá SY FCF /Pomarančovožltá S (E110),
Ponceau 4R, košenilová červená A (E 124) v kategórii potravín 03 Zmrzliny.
Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z.z. prevádzkovatelia sú povinní na všetkých
stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie vrátane predaja na diaľku dodržiavať požiadavky
upravené týmto zákonom a osobitnými predpismi.
Podľa kapitoly II. článku 4, bod 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (ďalej len „nariadenie
(ES) č. 1333/2008“) - výlučne prídavné látky v potravinách zaradené do zoznamu
Spoločenstva uvedenom v prílohe II sa môžu uvádzať na trh samostatne a používať
v potravinách, a to za podmienok používania uvedených v prílohe II.
Podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 152/1995 Z. z. orgán úradnej kontroly potravín uloží
právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 500 eur do 200 000 eur,
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ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi1e) používa do potravín nepovolené
alebo zakázané prídavné látky, arómy a technologické pomocné látky.
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: 3057519.
Odôvodnenie:
Dňa 6. 6. 2018 odborní pracovníci tunajšieho úradu vykonali v rámci výkonu úradnej
kontroly potravín podľa zákona č. 152/1995 Z.z. v prevádzkarni
Amado - cukráreň,
Myslenická 1, 902 01 Pezinok, ktorej prevádzkovateľom je Cargo Centrum, s.r.o.,
Panholec 1, 902 01 Pezinok, IČO : 35 823 046 odber vzoriek zmrzlín za účelom ich
laboratórnej chemickej analýzy.
Laboratórnou analýzou bola vo vzorkách: č. V18-02122 (Šmolko zmrzlina), V1802123 (čučoriedka zmrzlina) a V18-02124 (žuvačka zmrzlina) zistená prítomnosť farbiva
Ponceau 4R.
Uvedené je v rozpore s požiadavkami Nariadenia (EÚ) č. 232/2012. Podľa prílohy,
bod 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 232/2012 bola zmenená príloha II časť C bod 3 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 tak, že zo skupiny III: Potravinové farbivá
s kombinovaným maximálnym limitom boli vyňaté nasledovné farbivá: Chinolínová žltá
(E104), Žltá SY FCF/Pomarančovožltá S (E110), Ponceau 4R, košenilová červená A (E124)
v kategórii potravín 03 Zmrzliny.
Podľa kapitoly II článku 4, bod 1 nariadenia (ES) č. 1333/2008 - výlučne prídavné
látky v potravinách zaradené do zoznamu Spoločenstva uvedenom v prílohe II sa môžu
uvádzať na trh samostatne a používať v potravinách, a to za podmienok používania
uvedených v prílohe II.
Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z.z. prevádzkovatelia sú povinní na všetkých
stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie vrátane predaja na diaľku dodržiavať požiadavky
upravené týmto zákonom a osobitnými predpismi.
Podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 152/1995 Z. z. orgán úradnej kontroly potravín
uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 500 eur do 200 000 eur,
ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi používa do potravín nepovolené
alebo zakázané prídavné látky, arómy a technologické pomocné látky.
Pred vydaním tohto rozhodnutia bolo účastníkovi konania listom č. HV/7507/2018/M
zo dňa 27. 8 .2018 zaslané oznámenie o začatí správneho konania vo veci uloženia pokuty
podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 152/1995 Z.z. Súčasne bol účastník konania vyzvaný
v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku, aby sa k predmetnej veci vyjadril v termíne do 10
dní od doručenia výzvy.
Účastníkovi konania bola predmetná výzva doručená dňa 24. 9. 2018. K uvedenému
sa písomne v stanovenej lehote nevyjadril.
Je nepochybné, že použitím nepovolených farbív pri výrobe zmrzliny došlo k porušeniu
povinností týkajúcich sa používania prídavných látok v potravinách. Podľa §5 ods. 2 zákona
č. 152/1995 Z.z. prevádzkovateľ zodpovedá za bezpečnosť a kvalitu vyrábaných potravín.
Pri určení výšky tejto pokuty sa prihliadalo na závažnosť, trvanie a následky
protiprávneho konania. Prihliadalo sa na skutočnosť, že prítomnosť nepovoleného farbiva
bola zistená v 3 vzorkách zmrzlín z celkového počtu 3 odobratých vzoriek zmrzlín, ako aj na
mieru ohrozenia zdravotnej bezpečnosti a kvality zmrzlín vyrábaných s použitím
nepovolených prídavných látok, čím mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia spotrebiteľov a na
rozsah možných škodlivých následkov konania účastníka konania.
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Z hľadiska zabezpečenia vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov výlučne prídavné látky
v potravinách zaradené do zoznamu Spoločenstva uvedeného v prílohe II k nariadeniu (ES) č.
1333/2008 sa môžu uvádzať na trh samostatne a používať v potravinách, a to za podmienok
používania uvedených v prílohe II. Prídavné látky sa priebežne sledujú a na základe nových
vedeckých informácií prehodnocujú. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín prehodnotil
bezpečnosť používania farbív: chinolínová žltá (E 104), žltá SY FCF/pomarančovožltá S
(E110) a Ponceau 4R, košelinová červená A (E 124), na základe uvedeného Európska
Komisia vydala nariadenie (EÚ) č. 232/2012, čím sa zakázalo ich používanie v kategórii
potravín 03 Zmrzliny.
Je nepochybné, že použitím nepovolených farbív pri výrobe zmrzliny došlo k porušeniu
povinností týkajúcich sa používania prídavných látok v potravinách, čím mohlo byť ohrozené
zdravie konzumentov. Prítomnosť a najvyššie prípustné množstvo niektorých syntetických
farbív v potravinách, vrátane syntetického farbiva Ponceau 4R (E 124) a Chinolínová žltá (E
104), žltá SY FCF /pomarančovožltá S (E110) podlieha neustálej kontrole, a to z toho
dôvodu, že patria medzi potenciálne nevhodné, prípadne i nebezpečné látky pre deti, ktoré
môžu mať nepriaznivé účinky na ich činnosť a pozornosť, teda môžu vyvolať hyperaktivitu
detí. Závažnosť prítomnosti vyššie uvedených nedovolených prídavných látok – syntetických
farbív v predmetných zmrzlinách je teda nesporná.
S prihliadnutím na rozsah nedostatkov, skutočnosť, že prítomnosť nepovolených
farbív bola zistená v 3 vzorkách zmrzlín aj na skutočnosť, že rozsah pokuty podľa § 28 ods.
3 písm. b) zák. č. 152/1995 Z.z. je od 500 eur do 200 000 eur je výška uloženej pokuty
primeraná.
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.
P o u č e n i e: 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. Otakar Fitz
regionálny hygienik

Rozhodnutie dostane:
Cargo Centrum, s.r.o.
Panholec 1, 902 01 Pezinok
Na vedomie: Odbor OP, TU
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