REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v Košiciach, ul. Ipeľská 1, PSČ 040 11
Číslo: 2020/05309-02/11/HV
Vybavuje: Odbor HV

Košice 02. 11. 2020
ROZHODNUTIE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach (ďalej len správny orgán)
príslušný 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 32 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
účastníkovi konania Michal Labuda, Idanská 771/3, 040 11 Košice, IČO: 36 996 441 (ďalej
len účastník konania), podľa § 20 ods. 4 zákona č. 152/1995 Z. z. a podľa § 46 a § 47 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 71/1967 Zb.)
ukladá povinnosť uhradiť náklady v sume 103,00 Є
(slovom stotri eur)
spojené s odberom a analýzou vzoriek zmrzlín odobratých dňa 25. 06. 2020 v prevádzke:
Zmrzlina - Labuda, Moldavská 37, Košice, v celkovej výške 103,00 eur (z toho 10 eur za odber
vzorky a 93,00 eur za mikrobiologickú analýzu vzoriek zmrzlín) vyúčtované podľa Cenníka
odborných a laboratórnych výkonov poskytovaných
Regionálnym
úradom
verejného
zdravotníctva so sídlom v Košiciach zo dňa 01. 01. 2012 z dôvodu, že vzorky jogurtovej
a straciatella zmrzliny nevyhoveli mikrobiologickým požiadavkám nariadenia komisie (ES) č.
1441/2007 z 5. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2073/2005
o mikrobiologických kritériách pre potraviny v platnom znení, a to kritériám hygieny procesu
výroby pre prekročenie počtu Enterobacteriaceae v 1 ml výrobku. Zistená hodnota
Enterobacteriaceae vo vzorke jogurtovej zmrzliny bola 4,0.104 KTJ/1 ml a vo vzorke straciatella
zmrzliny bola 5,9.104 KTJ/1 ml, pričom najvyššia prípustná hodnota je 10 KTJ/1 ml. Vzorky
jogurtovej a straciatella zmrzlín taktiež nevyhoveli Potravinovému kódexu SR (príloha č. 2
k štvrtej hlave druhej časti), a to kritériám hygieny procesu výroby pre prekročenie počtu
koliformných baktérií v 1 ml výrobku a vzorka straciatella zmrzliny aj pre prekročenie počtu
kvasiniek v 1 ml výrobku. Zistená hodnota koliformných baktérií vo vzorke jogurtovej zmrzliny
bola 3,8.104 KTJ/1 ml a vo vzorke straciatella zmrzliny bola 5,8.104 KTJ/1 ml, pričom prípustné
množstvo koliformných baktérií je 5.102 KTJ/1 ml výrobku. Zistená hodnota kvasiniek vo vzorke
straciatella zmrzliny bola 1,3.103 KTJ/1 ml, pričom prípustné množstvo kvasiniek je 103 KTJ/1
ml.
Účastník konania je povinný uhradiť správnemu orgánu náklady do 10 dní odo dňa
právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet správneho orgánu, v Štátnej pokladnici na ul.
Radlinského č. 32, 810 05 Bratislava, číslo účtu IBAN: SK6181800000007000134545 BIC
SPSRSKBAXXX, konšt. symbol 2618, variabilný symbol 053092020.
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Odôvodnenie:
Zamestnankyne správneho orgánu v rámci výkonu úradnej kontroly potravín odobrali
dňa 25. 06. 2020 v prevádzke: Zmrzlina - Labuda, Moldavská 37, Košice, na laboratórne
skúšky a posúdenie o. i. aj vzorky jogurtovej a straciatella zmrzliny, ktoré nevyhoveli
mikrobiologickým požiadavkám nariadenia komisie (ES) č. 1441/2007 z 5. decembra 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériách pre
potraviny v platnom znení, a to kritériám hygieny procesu výroby pre prekročenie počtu
Enterobacteriaceae v 1 ml výrobku a taktiež nevyhoveli Potravinovému kódexu SR (príloha č. 2
k štvrtej hlave druhej časti), a to kritériám hygieny procesu výroby pre prekročenie počtu
koliformných baktérií v 1 ml výrobku a vzorka straciatella zmrzliny aj pre prekročenie počtu
kvasiniek v 1 ml výrobku.
Posúdenie výsledkov laboratórnych skúšok odobratých vzoriek zmrzlín bolo účastníkovi
konania oznámené listom zo dňa 22. 07. 2020 pod značkou 2020/017875-130/HV.
Listom zo dňa 30. 09. 2020 pod č. 2020/05309-01/HV správny orgán oznámil účastníkovi
konania začatie správneho konania vo veci uloženia povinnosti uhradiť náklady spojené
s odberom a analýzou vzoriek zmrzlín a zároveň účastníka konania vyzval, aby sa k podkladom
správneho konania vyjadril do 10 dní odo dňa doručenia. Účastník konania list prevzal dňa
05. 10. 2020 avšak k predmetnej veci nepodal písomné vyjadrenie.
Podľa § 20 ods.4 zák. č. 152/1995 Z. z., ak sa na základe analýzy zistí, že výrobok
nezodpovedá požiadavkám tohto zákona alebo predpisom vydaným na jeho vykonanie,
kontrolovaný subjekt je povinný uhradiť náklady spojené s odberom vzorky a jej analýzou.
V zmysle § 3 ods. 3 a § 4 ods. 1 zák. č. 152/1995 Z. z. požiadavky, ktoré je kontrolovaný
subjekt povinný dodržiavať sú požiadavky ustanovené osobitnými a všeobecne záväznými
právnymi predpismi, aj v Potravinovom kódexe SR, aj v nariadení komisie (ES) č. 1441/2007 z 5.
decembra 2007.
Vzhľadom na vyššie uvedené bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia.
Poučenie:
Podľa §§ 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. možno proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní
odo dňa jeho oznámenia odvolanie na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
v Košiciach na adresu uvedenú v záhlaví rozhodnutia.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zák. č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho
poriadku, a to po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
Dostane:
Michal Labuda
Idanská 771/3
040 11 Košice

MUDr. Zuzana Dietzová, PhD.
regionálny hygienik
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