REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice
Číslo: 2020/04743-05/ HV

Košice, 03. 11. 2020

ROZHODNUTIE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach ako správny orgán
(ďalej len „správny orgán“) príslušný podľa ust. § 21 písm. b) a ust. § 23 ods. 2 písm. c)
zákona NR SR č. 152/ 1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák.
č. 152/ 1995 Z. z.“) v spojení s ust. § 3 ods. 1 písm. c) a § 6 ods. 3 písm. l) v spojení
s 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, podľa § 46 a
§ 47 zákona č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len
„správny poriadok“)
ukladá
účastníkovi konania Petrovi Mišenkovi podnikajúcim pod menom Peter Mišenko - Elite
Supplements s miestom podnikania na ul. Humenská 355/8, 040 11 Košice – mestská časť
Západ, IČO: 46 523 367 (ďalej len „účastník konania“), za správny delikt podľa § 28 ods.
2 písm. l) zák. č. 152/1995 Z. z., ktorého sa dopustil tým, že ako prevádzkovateľ e-shopu na
webovej stránke www.elitesupps.sk prezentoval, ponúkal a predával na diaľku o.i. aj
výživové doplnky a potraviny na osobitné výživové účely (ďalej len „výrobky“), naviac aj
s obsahom zakázaných látok, resp. nepovolených zložiek nového typu, teda neoznámil ich
predaj na diaľku tunajšiemu správnemu orgánu ako príslušnému orgánu úradnej kontroly
potravín na účely registrácie, čo bolo zistené zamestnancom tunajšieho správneho orgánu
v rámci výkonu cielenej úradnej kontroly potravín dňa 13. 12. 2019, čím konal v rozpore s
ust. v § 6 ods. 1 zák. č. 152/1995 Z. z.
pokutu vo výške 1000 € (slovom tisíc eur).
Pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní odo dňa právoplatnosti tohto
rozhodnutia na účet Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
v Štátnej
pokladnici,
Radlinského
32,
Bratislava
15,
č.
účtu
IBAN
SK8381800000007000134537 BIC SPSRSKBAXXX, konštantný symbol 0058, variabilný
symbol 202004743.
Odôvodnenie
Dňa 13. 12. 2019 v rámci výkonu cielenej úradnej kontroly predaja predmetných
výrobkov na diaľku (ďalej len „výrobky“) v e-shope prostredníctvom webovej stránky
www.elitesupps.sk zamestnanec správneho orgánu zistil, že správny orgán ako príslušný
orgán úradnej kontroly potravín neeviduje od účastníka konania oznámenie činnosti – predaj
predmetných potravinových výrobkov na diaľku, podľa ust. v § 6 ods. 1 zák. č. 152/1995 Z.
z.. Účastník konania ako prevádzkovateľ predmetného e-shopu na vyššie uvedenej webovej
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stránke podal v zmysle § 6 ods. 1 zák. 152/1995 Z. z. tunajšiemu správnemu orgánu
oznámenie o predaji predmetných výrobkov na diaľku dňa 16. 01. 2020, a to bezprostredne po
ukončení ústneho prejednávania predmetnej veci, na ktorom zároveň o.i poskytol informáciu,
že predmetný e-shopu oficiálne zriadil na webovej stránke www.elitesupps.sk ku dňu
08.02.2017, pričom podľa ďalších zistení zamestnanca správneho orgánu bol vznik
oprávnenia živnosti na predmetnú činnosť ku dňu 09. 02. 2017. Naviac medzi
prezentovanými, ponúkanými a predávanými výrobkami na diaľku sa nachádzali
v predmetnom e-shope o.i. aj výrobky s obsahom zakázaných látok, resp. nepovolených
zložiek nového typu.
Na základe zistených skutočností správny orgán kvalifikoval zistenia ako porušenie
ust. § 6 ods. 1 zák. č. 152/1995 Z. z. a listom zo dňa 09. 09. 2020 pod č. 2020/04743-01
oznámil účastníkovi konania začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty podľa § 28
ods. 2 písm. l) zák. č. 152/1995 Z.z. a účastníka konania vyzval, aby sa k podkladom tohto
správneho konania v lehote do 10 dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy vyjadril.
Správny orgán obdržal potvrdenie o doručení a prevzatí výzvy dňa 14. 09. 2020.
V zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku mal účastník konania možnosť vyjadriť sa
k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie.
Listom doručeným tunajšiemu úradu dňa 01. 10. 2020 splnomocnený právny zástupca
účastníka konania advokát JUDr. Ivan Vanko požiadal o včasný termín vykonávania
procesných úkonov, na ktorých sa chceli spolu s účastníkom konania zúčastniť osobne.
Súčasťou listu bolo aj plnomocenstvo zo dňa 25. 09. 2020, ktorým účastník konania
splnomocnil JUDr. Ivana Vanka ako svojho právneho zástupcu v predmetnej veci.
Správny orgán listom zo dňa 12. 10. 2020 oznámil právnemu zástupcovi účastníka
konania, že vzhľadom na závažnú epidemiologickú situáciu na území SR týkajúcu sa šírenia
koronavírusu a vznikom akútneho respiračného ochorenia COVID-19 a možnému ohrozeniu
verejného zdravia sa ústne pojednávania na tunajšom úrade t.č. minimálne do ukončenia
núdzového stavu na území SR neuskutočňujú, preto bol vyzvaný, aby sa k podkladom tohto
správneho konania v lehote do 10 dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy vyjadril.
Právny zástupca účastníka konania svoje procesné právo ku dňu vydania rozhodnutia
využil a vyjadrenie podal listom doručeným správnemu orgánu dňa 28. 10. 2020, v ktorom
uviedol, že účastník konania zotrváva na svojom vysvetlení o informáciách, ktoré poskytol
zamestnancovi správneho orgánu pri ústnom prejednaní predmetnej veci dňa 16. 01. 2020, pri
ktorom uviedol, že nemal vedomosť o ohlasovacej povinnosti voči správnemu orgánu
v súvislosti s vykonávanou činnosťou, teda nekonal úmyselne, ale z nedbanlivosti
uvedomujúc si, že neznalosť zákona ho neospravedlňuje, avšak žiada o zohľadnenie pri
rozhodovaní a ukladaní sankcie.
Podľa ust. § 6 ods. 1 zák. č. 152/1995 Z. z. každý prevádzkovateľ vrátane
prevádzkovateľa predaja na diaľku, okrem prevádzkovateľov uvedených v osobitnom
predpise, oznámi podľa osobitného predpisu príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín [§
21 ods. 1 písm. b) a d)] každú prevádzkareň podliehajúcu jeho kontrole, ktorá vykonáva
činnosť na akomkoľvek stupni výroby, spracúvania a distribúcie potravín na účely registrácie.
Prevádzkovateľ vrátane prevádzkovateľa predaja na diaľku, okrem prevádzkovateľov
uvedených v osobitnom predpise, oznámi príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín
akúkoľvek významnú zmenu činnosti prevádzkarne alebo jej uzatvorenie.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti správny orgán uložil účastníkovi konania
pokutu podľa § 28 ods. 2 písm. l) zák. 152/1995 Z. z., pretože účastník konania preukázateľne
konal v rozpore s ustanovením § 6 ods. 1 cit. zákona pri predaji na diaľku tým, že ako
prevádzkovateľ e-shopu na webovej stránke www.elitesupps.sk v súvislosti s predajom
výživových doplnkov a potravín na osobitné výživové účely na diaľku vykonával predmetnú
činnosť od r. 2017 do 16. 01. 2020, a to bez zabezpečenia registrácie predmetnej činnosti.
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Podľa § 28 ods. 9 zák. 152/1995 Z. z. správny orgán pri určení výšky pokuty
prihliadal na závažnosť, trvanie, následky protiprávneho konania, minulosť prevádzkovateľa
a na to, či ide o opakované protiprávne konanie.
Závažnosť a možné následky protiprávneho konania účastníka konania spočívajú
v tom, že neregistrovaný predaj výživových doplnkov na diaľku prostredníctvom webovej
stránky predstavoval prekážky v prijatí opatrení v súvislosti s výskytom výrobkov s obsahom
zakázaných látok, príp. nepovolených zložiek nového typu a potencionálne zdraviu
nebezpečných výživových doplnkov na trhu v SR, správny orgán nemohol upozorniť predajcu
na webovej stránke na ich výskyt na trhu, čo nevylučovalo možné riziko ohrozenia zdravia
zákazníkov nakupujúcich prostredníctvom predaja na diaľku.
Trvanie protiprávneho konania - od r. 2017 do doby podania oznámenia o registrácii
potravín a činností súvisiacich s ich umiestnením na trh – oznámenie doručené správnemu
orgánu dňa 16. 01. 2020.
Minulosť prevádzkovateľa - išlo o prvé porušenie povinnosti zo strany účastníka
konania.
Správny orgán pri stanovení výšky pokuty, ktorú je možné uložiť až do výšky 100 000
eur, prihliadal aj na to, že účastník konania pri výkone úradnej kontroly spolupracoval, prijal
nápravné opatrenie, ktoré malo zabezpečiť súlad s ust. § 6 ods. 1 zák. 152/ 1995 Z. z., aby sa
nedostatok odstránil a do budúcna neopakoval.
Na základe vyššie uvedených skutočností správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené
vo výroku tohto rozhodnutia.
Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.
Poučenie:
Podľa § 53 a § 54 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať do 15
dní odo dňa jeho doručenia 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.

MUDr. Zuzana Dietzová, PhD.
regionálny hygienik

Dostane:
Peter Mišenko – Elite Supplements
Peter Mišenko - štatutár
Humenská 355/8
040 11 Košice – mestská časť Západ
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