REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
BRATISLAVA hlavné mesto
so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26
___________________________________________________________________________
HV/4421/2022

Bratislava, 14.03.2022

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 – TERNO real estate s.r.o., Bratská 3, 851 01 Bratislava –
mestská časť Petržalka, IČO: 50 020 188 sa podľa § 28 ods. 4 písm. i) zákona
č. 152/1995 Z. z. ukladá pokuta vo výške 1200,- eur za porušenie zákona č. 152/1995 Z. z.
zistené pri výkone úradnej kontroly potravín dňa 12.01.2022 v predajni potravín KRAJ,
Einsteinova 18 v Bratislave.
Pri kontrole v predmetnej predajni bol zistený predaj výrobku:
 Sunar complex 5, mliečna výživa pre malé deti v prášku, od ukončeného
36. mesiaca, 600 g, predávajúci: HERO SLOVAKIA, s.r.o., Podzámska 68,
949 01 Nitra, dátum výroby: 27.04.2020, DMT: 19.10.2021, šarža: L0119,
EAN kód: 8592084415839, 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
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po uplynutí dátumu spotreby alebo po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti okrem
bezodplatného prevodu podľa § 6 ods. 7.
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: 30442122.
Odôvodnenie:
Dňa 12.01.2022 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 KRAJ, Einsteinova 18 v Bratislave, ktorej
prevádzkovateľom je spoločnosť TERNO real estate s.r.o., Bratská 3, 851 01 Bratislava –
mestská časť Petržalka, IČO: 50 020 188.
Pri kontrole v predmetnej predajni bol zistený predaj výrobku:
 Sunar complex 5, mliečna výživa pre malé deti v prášku, od ukončeného
36. mesiaca, 600 g, predávajúci: HERO SLOVAKIA, s.r.o., Podzámska 68,
949 01 Nitra, dátum výroby: 27.04.2020, DMT: 19.10.2021, šarža: L0119,
EAN kód: 8592084415839, 1 ks.
V čase kontroly bol predmetný výrobok po dátume minimálnej trvanlivosti,
na základe uvedeného bolo spoločnosti uložené opatrenie 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
č. 2017/625 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, na stiahnutie predmetného výrobku z trhu.
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/4421/2022
zo dňa 18.01.2022 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 25.01.2022. Účastník konania
sa k predmetnej výzve vyjadril písomne listom, doručeným na Regionálny úrad verejného
zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave dňa 03.02.2022.
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Vo svojom vyjadrení účastník konania uviedol nasledovné:
„V rámci nápravných opatrení prevádzka jeden kus výrobku po uplynutí dátumu
minimálnej trvanlivosti okamžite v deň danej úradnej kontroly stiahla z predaja. Výrobok
po uplynutí DMT bol likvidovaný podľa platnej legislatívy a vnútorných predpisov
spoločnosti. Pracovníci boli dôrazne upozornení na dodržiavanie interných predpisov
spoločnosti a preškolení zo smernice F-02-24 Kontrola DS a DMT a jej príloh. V súčasnosti
spoločnosť využíva formát systémovej kontroly DS a DMT na prevádzkach s využitím dát
z komplexného softvéru, ktorý bol zavedený v roku 2019. Jeho cieľom je sprehľadnenie
a zefektívnenie bežnej vstupnej, ale aj bežnej dennej kontroly plynutia DS a DMT. V priebehu
roka 2019 bola vypracovaná smernica F-02-24 Kontrola DS a DMT s prílohami
upresňujúcimi presné postupy jednak na centrálnom sklade, a potom aj na predajni samotnej.
Účelom tejto smernice je stanovenie prehľadného a presného systému preventívnej kontroly
DS a DMT pri príjme produktov na prevádzku a na predajni samotnej. Uvedená smernica
a jej prílohy sú zavedené do praxe a priebežne sú s ňou oboznámení všetci noví zamestnanci.
Smernica je na požiadanie k dispozícii inšpektorom RÚVZ k nahliadnutiu. Pracovníci
na prevádzkach spoločnosti boli taktiež opakovane pripravovaní a školení zo zásad
zabezpečovania zdravotnej neškodnosti produktov a platnej legislatívy. Boli a sú neustále
vedení k dodržiavaniu týchto zásad a ich činnosť je neustále kontrolovaná kompetentnými
pracovníkmi na rozličných úrovniach riadenia spoločnosti. Pracovníci všetkých oddelení
na prevádzke pravidelne kontrolujú plynutie DS a DMT v zmysle vnútorných predpisov
spoločnosti a vedú o tom záznamy, ktoré sú súčasťou dokumentácie HACCP. Napriek tomu sa
sporadicky stane, že dôjde k pochybeniu, či zlyhaniu ľudského faktora, tak ako v každej inej
ľudskej činnosti. Na záver dodávame, že naša spoločnosť má snahu vždy operatívne riešiť
nedostatky zistené kontrolnými orgánmi a aj v budúcnosti sa bude usilovať zabezpečovať
predaj potravín v súlade s platnou legislatívou.ˮ
K vyjadreniu účastníka konania je potrebné uviesť nasledovné:
Je nepochybné, že k porušeniu zákona č. 152/1995 Z. z. v čase kontroly dňa
12.01.2022 došlo, nakoľko účastník konania mal v predajnej ponuke výrobok: Sunar
complex 5, mliečna výživa pre malé deti v prášku, od ukončeného 36. mesiaca, 600 g,
predávajúci: HERO SLOVAKIA, s.r.o., Podzámska 68, 949 01 Nitra, dátum výroby:
27.04.2020, DMT: 19.10.2021, šarža: L0119, EAN kód: 8592084415839, 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 20.10.2021, kedy bol výrobok Sunar complex 5, mliečna výživa pre malé deti v prášku,
od ukončeného 36. mesiaca, 600 g, predávajúci: HERO SLOVAKIA, s.r.o., Podzámska 68,
949 01 Nitra, dátum výroby: 27.04.2020, DMT: 19.10.2021, šarža: L0119, EAN kód:
8592084415839, 1 ks predávaný po dátume minimálnej trvanlivosti až do doby vykonania
kontroly dňa 12.01.2022, kedy bolo súčasne nariadené predmetný výrobok stiahnuť z trhu.
Pri výrobkoch po dátume minimálnej trvanlivosti môže dôjsť k zmene mikrobiologických aj
chemických ukazovateľov vo výrobku. V takýchto výrobkoch môže dôjsť k premnoženiu
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nežiadúcej 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.
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:
TERNO real estate s.r.o., Bratská 3, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka

