
REGIONÁLNA  VETERINÁRNA  A  POTRAVINOVÁ  SPRÁVA  NITRA
949 01 Nitra, Akademická 1, Tel. /Fax: 037/65 36 202, 65 24 278

e-mail: HygienaPotravin.NR@svps.sk

č. k. 1677/2016                              v Nitre, dňa 06.09.2016

ROZHODNUTIE

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra, ako správny orgán príslušný podľa §
21 ods. 1 písm. d) a § 23 ods. 5 zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení
neskorších predpisov v súlade s § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov, takto

rozhodla:

Účastník konania: Gardenia Slovakia, s.r.o., Hostianska 53, 951 93 Topoľčianky,
IČO: 47 614 838
Miesto vykonania úradnej kontroly potravín:
Pestovanie, výroba, distribúcia húb,  Hostianska 53, 951 93 Topoľčianky,

porušil povinnosť podľa § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách
v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sú prevádzkovatelia povinní na všetkých
stupňoch výroby, spracovania a distribúcie vrátane internetového predaja dodržiavať
požiadavky  upravené týmto zákonom a osobitnými predpismi v súvislosti s tým že, 
porušil povinnosť podľa § 6 ods. 5 písm. b) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách
v znení neskorších predpisov, kde na trh je zakázané umiestňovať potraviny klamlivo
označené alebo ponúkané na spotrebu klamlivým spôsobom a to tým, že dňa 25.07.2016
počas výkonu úradnej kontroly potravín č. NR/2016/DiTrRé/114, v čase od 09.00 do  11.00
hod. na mieste vykonania úradnej kontroly potravín: Pestovanie, výroba, distribúcia húb,
Hostianska 53, 951 93 Topoľčianky, bolo úradnou kontrolou potravín zistené, že
,,prevádzkovateľ porušil podmienky umiestňovania potravín na trh, šampiňóny sú
distribútorom klamlivo označené krajinou pôvodu Slovenská republika, 
ďalej porušil všeobecné požiadavky na informácie o potravinách a zodpovednosti
prevádzkovateľov potravinárskych podnikov podľa KAPITOLY III článku 7 Čestné
informačné postupy ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní
informácií o potravách spotrebiteľom, a to tým, že dňa 25.07.2016 počas výkonu úradnej
kontroly potravín č. NR/2016/DiTrRé/114, v čase od 09.00 do  11.00 hod. na mieste
vykonania úradnej kontroly potravín: Pestovanie, výroba, distribúcia húb, Hostianska 53, 951
93 Topoľčianky, bolo úradnou kontrolou potravín zistené, že ,, informácie o potravinách
nesmú uvádzať do omylu najmä ak ide o vlastnosti potraviny a hlavne jej charakter,
identitu, vlastnosti, zloženie, množstvo, trvanlivosť, krajinu pôvodu alebo miesto pôvodu,
spôsob výroby alebo produkcie (klamlivé označenie pôvodu húb – šampiňóny, hliva).“
Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu
v zmysle § 28 ods. 2 písm. h) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení
neskorších predpisov.



Ďalej porušil povinnosť podľa § 7b   zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení
neskorších predpisov, kde príjemca zásielky produktov živočíšneho pôvodu, nespracovanej
zeleniny a nespracovaného ovocia (ďalej  len zásielka) v mieste určenia pochádzajúcej z iného
členského štátu Európskej únie je povinný najneskôr 24 hodín vopred nahlásiť príslušnej
regionálnej veterinárnej a potravinovej správe prostredníctvom elektronického systému štátnej
veterinárnej a potravinovej správy príchod zásielky, 8f) miesto jej určenia, krajinu pôvodu
zásielky, druh zásielky a jej množstvo, ustanovenie sa vzťahuje aj na dovoz potravín a to tým,
že  dňa 25.07.2016 počas výkonu úradnej kontroly potravín č. NR/2016/DiTrRé/114, v čase
od 09.00 do  11.00 hod. na mieste vykonania úradnej kontroly potravín: Pestovanie, výroba,
distribúcia húb, Hostianska 53, 951 93 Topoľčianky, bolo úradnou kontrolou potravín zistené,
že ,,prevádzkovateľ potravinárskeho podniku nenahlasoval príchod zásielky, miesto jej
určenia, krajinu pôvodu zásielky, druh zásielky a jej množstvo, šampiňóny sú prijímané
z Poľska.“
Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu
v zmysle § 28 ods. 2 písm. e) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení
neskorších predpisov.

Za to sa mu podľa § 28 ods. 2 písm. h) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení
neskorších predpisov ukladá

p o k u t a
 vo výške 2000 eur, slovom: dvetisíc eur

Uloženú pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti tohto rozhodnutia na príjmový účet Regionálnej veterinárnej a potravinovej
správy Nitra, vedeného Štátnou pokladnicou, číslo účtu 7000075143/8180, IBAN:
SK2081800000007000075143 variabilný symbol 16772016, konštantný symbol 0558.

Odôvodnenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra vykonala dňa 25.08.2016, v čase od 09.00
do  11.00 hod. u prevádzkovateľa  potravinárskeho podniku: Gardenia Slovakia, s.r.o.,
Hostianska 53, 951 93 Topoľčianky, IČO: 47 614 838, miesto vykonania úradnej kontroly
potravín: Pestovanie, výroba, distribúcia húb, Hostianska 53, 951 93 Topoľčianky,
úradnú kontrolu potravín. Úradná kontrola potravín bola zameraná na dodržiavanie
požiadaviek Zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Na
základe zistení bol vypracovaný záznam o úradnej kontrole potravín č. NR/2016/DiTrRé/114.
Na základe tejto úradnej kontroly potravín inšpektori Regionálnej veterinárnej a potravinovej
správy Nitra zistili nasledovné nedostatky: klamlivé označenie krajinou pôvodu  húb



–šampiňóny, hliva, v súvislosti s dovozom potravín prevádzkovateľ nenahlasoval príchod
zásielky, miesto jej určenia, krajinu pôvodu zásielky, druh zásielky a jej množstvo.“

Úradná kontrola potravín u prevádzkovateľa potravinárskeho podniku /ďalej len PPP/
Gardenia Slovakia s.r.o., Hostianska 53, 951 93 Topolčianky bola vykonaná na základe zistení
dvoch úradných kontrol potravín: 
- dňa 18.07.2016 bola inšpektormi RVPS Nitra vykonaná úradná kontrola potravín
u prevádzkovateľa potravinárskeho podniku / ďalej len PPP/ Kaufland Slovenská republika
v.o.s., Hypermarket Zlaté Moravce, Továrenská cesta 352, 953 01 pod
č.NR/2019/DiTrToHe/109, kde bolo prekontrolované označenie a vysledovateľnosť
spotrebiteľsky balených húb: Šampiňóny biele balené 250g, číslo šarže 40, dodané množstvo
6x 250g, Šampiňóny biele balené 500g, číslo šarže 1067, dodané množstvo 16 x 500g, Hliva
ustricová 300g, číslo šarže 633, dodané množstvo  12 x 300g, Čerstvé zo Slovenska, krajina
pôvodu: Slovensko, dátum výroby: 16.07.2016, dátum spotreby: 21.07.2016, adresa:
GARDENIA SLOVAKIA, s.r.o., Hostianska 53, 951 93 Topoľčianky. Výrobky boli dodané 
z 9120 – DC – Ilava, bol predložený elektronický dodací list (skupina) 20207464, dodané dňa
17.07.2016,
- dňa 25.07.2016 bola inšpektormi RVPS Nitra vykonaná úradná kontrola potravín
u prevádzkovateľa potravinárskeho podniku / ďalej len PPP/ Kaufland Slovenská republika
v.o.s., fil. 2820, Hviezdoslavova tr.č.779/37, Nitra, pod č. NR/2016/HaKrHrTo/106, kde bol
zistený predaj výrobku: Šampiňóny biele balené 250 g, krajina pôvodu Slovensko, DV:
22.07.2016, DS: 27.O7.2016, GARDENIA SLOVAKIA, s.r.o., Hostianska 53, 951 93
Topoľčianky, dodané v množstve 4,5 kg, Šampiňóny biele balené 500 g, krajina pôvodu
Slovensko, DV: 23.07.2016, DS: 28.O7.2016, GARDENIA SLOVAKIA, s.r.o., Hostianska
53, 951 93 Topoľčianky, dodané v množstve 12 kg. Tovar bol dodaný z DC Ilava,
Trenčianska ulica 400/80, 019 01 Ilava – Klobušice.

Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku Gardenia Slovakia s.r.o., Hostianska 53, 951 93
Topolčianky sa registroval na príslušnej  Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Nitra
pod č. 419/2016  ako pestovateľ plodín na potravinárske účely, distribútor a prepravca
potravín, kategóriu výrobkov jedlé huby a výrobky z jedlých húb.

Dňa 25.07.2016 bola inšpektormi RVPS Nitra v uvedenej prevádzke vykonaná úradná
kontrola potravín. Inšpektori  vykonali  obhliadka vnútorných i vonkajších priestorov objektu 
a bolo zistené,  že v prevádzke úkony ako pestovanie, zber a balenie čerstvých húb
neprebiehali. V prevádzke sa vyrábajú substráty na výrobu šampiňónov, ktoré sú následne
balené a dodávané do Poľska do spol. Gardenia Food Sp. z p. p. ul. Polne Domy 90, 43-200
Pszczyna. Vo výrobných halách boli v čase úradnej kontroly iba čisté  substráty.  V zmysle
vyššie uvedených skutočností na uvedenej adrese Gardenia Slovakia, s. r.o., Hostianska 53,
951 93 Topoľčianky nebol v čase úradnej kontroly č. NR/2016/DiTrRé/114 zo dňa 25.07.2016
zaznamenaný zber žiadnych čerstvých húb /šampiňónov a hlivy ustricovej/,  nakoľko plodnice
neboli vyvinuté a v tom istom čase boli šampiňóny  minimálne v dvoch prevádzkach
Kauflandu predávané ako čerstvé huby vypestované na Slovensku.
Prevádzkovateľ tým porušil podmienky umiestňovania potravín na trh, šampiňóny sú
distribútorom klamlivo označené krajinou pôvodu ,,Slovenská republika“/dokonca aj
vlajočkou Slovenskej republiky/ a tým uvádza spotrebiteľa do omylu nakoľko šampiňóny a
hliva boli prijímané z Poľska.
Týmto nedostatkom dochádza k rozporu:



- § 6 ods. 5 písm. b) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších
predpisov, kde „na trh je zakázané umiestňovať potraviny klamlivo označené alebo ponúkané
na spotrebu klamlivým spôsobom,“
- KAPITOLY III Článku 7 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1169/2011
o poskytovaní informácii spotrebiteľom, kde „informácie o potravinách nesmú uvádzať do
omylu, najmä ak ide o vlastnosti potraviny a hlavne jej charakter, identitu, vlastnosti,
zloženie, množstvo, trvanlivosť, krajinu pôvodu alebo miesto pôvodu, spôsob výroby alebo
produkcie.“
Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu
v zmysle § 28 ods. 2 písm. h) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení
neskorších predpisov.

V súvislosti s dovozom potravín, prevádzkovateľ nenahlasoval na príslušnú regionálnu
veterinárnu a potravinovú správu príchod zásielky, miesto jej určenia, krajinu pôvodu
zásielky, druh zásielky a jej množstvo, čím dochádza k rozporu:
- § 7b zákona NR SR  č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, kde  ,,
príjemca zásielky produktov živočíšneho pôvodu, nespracovanej zeleniny a nespracovaného
ovocia (ďalej  len zásielka) v mieste určenia pochádzajúcej z iného členského štátu Európskej
únie je povinný najneskôr 24 hodín vopred nahlásiť príslušnej regionálnej veterinárnej
a potravinovej správe prostredníctvom elektronického systému štátnej veterinárnej
a potravinovej správy príchod zásielky, 8f) miesto jej určenia, krajinu pôvodu zásielky, druh
zásielky a jej množstvo, ustanovenie sa vzťahuje aj na dovoz potravín.“

Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu
v zmysle § 28 ods. 2 písm. e) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení
neskorších predpisov.

Skutočnosti zistené počas úradnej kontroly sú zaznamenané v Zázname o úradnej
kontrole potravín č. NR/2016/DiTrRé/114  zo dňa  25.07.2016. Počas úradnej kontroly neboli
uložené opatrenia na mieste, prevádzkovateľ potravinárskeho podniku bol upovedomený
o zistených nedostatkoch, ktoré budú riešené  v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. 

Úradná kontrola potravín bola vykonaná za prítomnosti manažéra prevádzkovateľa
potravinárskeho podniku p. Jozefa Géciho, ktorý bol oboznámený s výsledkom kontroly
a nevyužil možnosť vyjadriť sa do záznamu o úradnej kontrole potravín.

Dňa 08.08.2016 bola u prevádzkovateľa potravinárskeho podniku vykonaná úradná
kontrola č. NR/2016/TrKr/130 , kde účelom kontroly bola kontrola nadobúdacích dokladov.
Zo záznamu vyplýva, že neboli predložené nadobúdacie ani distribučné doklady od húb –
šampiňónov a hlivy z obdobia 17.7.2016 – 22.07.2016 – huby nie sú odoberané od iných
slovenských pestovateľov.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra, zaslala dňa 09.08.2016 účastníkovi
konania upovedomenie o začatí správneho konania vo veci zistených porušení zákona NR SR
č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov alebo predpisov vydaných na
jeho vykonanie, v ktorom účastníka konania vyzvala, aby sa pred vydaním rozhodnutia
vyjadril k podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhol jeho doplnenie.



Upovedomenie o začatí správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa
15.08.2016. 

Účastník konania využil právo vyjadriť sa k podkladom a k spôsobu zistenia v lehote  7
dní od doručenia upovedomenia. Dňa 16.08.2016 bolo elektronickou poštou (email) doručené
a zaevidované pod č. 1749/2016 vysvetlenie prevádzkovateľa potravinárskeho podniku.

„Informujeme, že kultúry pečiarok a ustrice boli pestované v priestoroch podniku
Gardenia Slovakia v Topoľčiankach až do dňa 22.07.16. Po uplynutí tejto doby boli staré
kultúry boli zlikvidované a huby, ktoré sme získali zo zberu išli do Poľska za účelom ich
balenia a označovania. V slovenskej firme bola v tom čase vykonávaná oprava chladničky.
Upozorňujeme, že čerstvé pečiarky možno uchovávať v chladničkách až 2 týždne, takže v čase
kontroly napriek nedostatku húb v regáloch,  tieto sa mohli byť nachádzať v regáloch
predajne z predchádzajúcej úrody. Pečiarky zo zberu na Slovensku boli balené a označované
v Poľsku, z tohto dôvodu môžu vyplývať rozdiely medzi predajom a výrobou. Spoločnosť
Gardenia Slovakia je samostatná spoločnosť so sídlom v Topoľčiankach a zaoberá sa
výrobou a predajom výrobkov slovenského pôvodu. Gardenia Kondrad Skrobol je poľská
spoločnosť a predáva výrobky hlavne poľského pôvodu.

Vyjadrenie RVPS Nitra: Podľa platnej legislatívy, Vyhlášky č. 132/2014 Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o spracovanom ovocí a zelenine,
jedlých hubách, olejninách, suchých škrupinových plodoch, zemiakoch a výrobkoch z nich,
v § 6 požiadavkách na čerstvé huby a výrobky z nich, ods. 3, uvádza dátum spotreby čerstvých
jedlých húb najviac päť dní odo dňa ich zberu, ak ide o čerstvé pestované jedlé huby. 
 pokiaľ boli kultúry pečiarok a ustrice pestované do dňa 22.07.16 a v ten deň aj zberané
a transportované do Poľska na balenie, ich dátum spotreby je stanovený na 26.07.2016

Pri rozhodovaní o inom správnom delikte vychádzala Regionálna veterinárna a
potravinová správa Nitra z nasledujúcich dôkazných materiálov, ktoré tvoria obsah spisu: 
Záznam o úradnej kontrole potravín č. NR/2016/DiTrRe/114 zo dňa 25.07.2016
Záznam o úradnej kontrole potravín č. NR/2016/TrKr/130 zo dňa 08.08.2016
Záznam o úradnej kontrole potravín č. NR/2016/DiTrToHe/109 zo dňa 18.07.2016
u prevádzkovateľa potravinárskeho podniku Kaufland Slovenská republika v.o.s.,
Hypermarket Zlaté Moravce, Továrenská cesta 352, 95301 Zlaté Moravce
Záznam o úradnej kontrole potravín č. NR/2016/HaKrHrTo/106 zo dňa 25.07.2016
u prevádzkovateľa potravinárskeho podniku Kaufland Slovenská republika v.o.s., fil. 2820,
Hviezdoslavova tr. Č.779/37, 949 01 Nitra.
IS Portál – Zásielky RVPS  evidované do dňa 27.07.16

Z uvedených dôkazov, ktoré boli zistené a získané zákonným spôsobom, bolo
preukázané, že účastník konania porušil povinnosť podľa § 4 ods. 1 zákona NR SR č.
152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sú prevádzkovatelia
povinní na všetkých stupňoch výroby, spracovania a distribúcie vrátane internetového predaja
dodržiavať požiadavky  upravené týmto zákonom a osobitnými predpismi v súvislosti s tým, 
že porušil povinnosť podľa § 6 ods. 5 písm. b) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách
v znení neskorších predpisov, kde „na trh je zakázané umiestňovať potraviny klamlivo
označené alebo ponúkané na spotrebu klamlivým spôsobom,“
čím naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu v zmysle § 28 ods. 2
písm. h) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, ďalej



porušil povinnosť podľa KAPITOLY III Článku 7 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (ES)
č. 1169/2011 o poskytovaní informácii spotrebiteľom, kde „informácie o potravinách nesmú
uvádzať do omylu, najmä ak ide o vlastnosti potraviny a hlavne jej charakter, identitu,
vlastnosti, zloženie, množstvo, trvanlivosť, krajinu pôvodu alebo miesto pôvodu, spôsob
výroby alebo produkcie,“ čím naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho
deliktu v zmysle § 28 ods. 2 písm. h) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení
neskorších predpisov, ďalej porušil povinnosť podľa § 7b zákona NR SR  č. 152/1995 Z.z.
o potravinách v znení neskorších predpisov, kde ,,príjemca zásielky produktov živočíšneho
pôvodu, nespracovanej zeleniny a nespracovaného ovocia (ďalej  len zásielka) v mieste
určenia pochádzajúcej z iného členského štátu Európskej únie je povinný najneskôr 24 hodín
vopred nahlásiť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe prostredníctvom
elektronického systému štátnej veterinárnej a potravinovej správy príchod zásielky, 8f) miesto
jej určenia, krajinu pôvodu zásielky, druh zásielky a jej množstvo, ustanovenie sa vzťahuje aj
na dovoz potravín,“ čím naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu
v zmysle § 28 ods. 2 písm. e) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení
neskorších predpisov.

Pri určení výšky uloženej pokuty sa prihliadalo  na závažnosť, trvanie, mieru
zavinenia, následky protiprávneho konania, minulosť prevádzkovateľa a na to, či ide
o opakované protiprávne konanie. 

Na základe úradnej kontroly potravín inšpektori Regionálnej veterinárnej
a potravinovej správy  v Nitre zistili hlavný nedostatok v uvádzaní spotrebiteľa do omylu,
nakoľko belené druhy šampiónov a hlivy ponúkal na trh označené krajinou pôvodu Slovenská
republika.

Závažnosť:
Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku svojim konaním porušuje Nariadenie európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1169/2011 ako aj Zákon o potravinách č. 152/1995 Z.z. v znení
neskorších predpisov, uvádza konečného spotrebiteľa i kontrolný orgán do omylu, nakoľko
ponúkal spotrebiteľsky balené huby - šampiňóny, hlivu u prevádzkovateľov hypermaketov,
kde deklaruje krajinu pôvodu Slovenská republika, pričom nebolo preukázané, že by sa
jednalo o huby z domácej produkcie. Kontrolný orgán počas úradnej kontroly zo dňa
25.07.2016 uviedol, že výrobné haly sa nachádzali len s prázdnymi substrátmi, na prevádzke
v čase kontroly pestovanie, zber a balenie húb neprebiehala. V halách nebol zaznamenaný
žiadny rast čerstvých húb /šampiňóny, ustrica/.  Manažér prevádzkovateľa bol oboznámený so
záznamom, záznam podpísal a nevyužil možnosť vyjadriť sa  k preukázaným kontrolným
zisteniam.  
Zber húb  prebieha priebežne vo viacerých intervaloch a tento stav nebol vo výrobných halách
preukázaný. Prevádzkovateľom nebol predložený žiadny dokument, ktorý by dokazoval
produkciu pred dátumom 25.07.2016.
Ďalej  prevádzkovateľ porušil Zákon č. 152/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov tým, že si
nesplnil  povinnosť nahlasovanie zásielok ( húb) pri vstupe do Slovenskej republiky, ako
miesto určenia, pokiaľ sa nejedná o huby dopestované z domácej produkcie, ako aj balené
mimo územia Slovenskej republike, nakoľko výrobou potravín sa na účely zákona
o potravinách rozumie aj balenie.
Uvedenie krajiny pôvodu Slovensko na vyššie uvedených výrobkoch uvádza spotrebiteľa do
omylu, výrobok kupuje v presvedčení, že kupuje výrobok domácej produkcie, kde okrem
deklarácie krajiny pôvodu je  na spotrebiteľskom obale výrobku  vyobrazená slovenská vlajka.



Trvanie:
Trvanie protiprávneho konania bolo dokázané dňom vykonania úradnej kontroly potravín,
návštevy prevádzkovateľa na uvedenej adrese prevádzky,  pričom je dôvod predpokladať, že
tento protiprávny stav  pretrvával v minulosti a stav by pokračoval, ak by úradná kontrola
tento  nedostatok neodhalila. Odo dňa 27.05.2016 prevádzkovateľ potravinárskeho podniku
prestal nahlasovať zásielky príslušnej veterinárnej a potravinovej správe Nitra
prostredníctvom elektronického systému štátnej veterinárnej a potravinovej správy. Inšpektori
Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Nitre pri úradných kontrolách
prevádzkovateľa potravinárskeho podniku ako aj prevádzkovateľa hypermarketu (ako
odberateľa) sledovali spotrebiteľské balenia húb(šampiňóny, hliva) a ich krajinu pôvodu.
Kontrola krajiny pôvodu bola sledovaná u prevádzkovateľa hypermarketu v období 
18.07.2016 a 25.07.2016.

Miera zavinenia a následky protiprávneho konania:
Správny orgán posúdil mieru zavinenia a následky protiprávneho konania a zistil, že za vznik
nedostatkov spoľahlivo zistených pri výkone úradnej kontroly potravín je  zodpovedný 
účastník konania. Prevádzkovateľom nebol predložený žiadny dokument, ktorý by dokazoval
produkciu húb pred dátumom 25.08.2016. Následkom tohto konania bolo porušenie platnej
legislatívy, uvádzanie konečného spotrebiteľa ako i kontrolný orgán do omylu.

Minulosť prevádzkovateľa:
V roku 2016 bolo voči účastníkovi konania zahájené správne konanie, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 08.04.2016. Pokuta vo výške 500 eur bola uložená podľa § 28 ods. 2 písm.
k) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov za to, že
prevádzkovateľ potravinárskeho podniku nezabezpečil zodpovedajúcemu príslušnému orgánu
registráciu prevádzky, nakoľko nebol registrovaný na Regionálnej veterinárnej a potravinovej
správe v Nitre a nenahlasoval príchod zásielok.

Nakoľko správny poriadok neupravuje postup správnych orgánov pri postihu za súbeh
viacerých iných správnych deliktov, správny orgán pri ukladaní pokuty uplatnil na základe
analógie legis tzv. absorpčnú zásadu, ktorej podstata tkvie v absorpcii sadzieb (prísnejší trest
pohlcuje miernejší) a ukladá pokutu za iný správny delikt podľa § 28 ods. 2 písm. h) zákona č.
NR SR č.152/1995 o potravinách, teda podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na iný správny
delikt najprísnejšie postihnuteľný. Z uvedených nedostatkov, ktoré boli zistené, správny orgán
kvalifikoval ako najzávažnejší delikt účastníka konania: ,,  informácie o potravinách nesmú
uvádzať do omylu najmä ak ide o vlastnosti potraviny a hlavne jej charakter, identitu,
vlastnosti, zloženie, množstvo, trvanlivosť, krajinu pôvodu alebo miesto pôvodu, spôsob
výroby alebo produkcie (klamlivé označenie pôvodu húb).

Správny orgán uložil pokutu v rámci povoleného rozpätia ustanoveného v § 28 ods. 2
písm. k) zákona NR SR č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov , ktorým
orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi
pokutu od 100 eur do 100 000 eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi
nezabezpečí registráciu prevádzkarne vrátane internetového predaja podľa § 6.



Po zvážení a vyhodnotení všetkých uvedených skutočností považuje správny orgán
pokutu vo výške stanovenej vo výroku rozhodnutia za primeranú, nevybočujúcu z medzí
ustanovených zákonom, spĺňajúcu represívno – výchovnú funkciu.

Na základe vyššie uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Regionálnu veterinárnu a potravinovú
správu v Nitre do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom
po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

                                                               Riaditeľ RVPS Nitra
                                                                                                        MVDr. Ján  Chladný

Rozhodnutie sa doručuje: 
Gardenia Slovakia, s.r.o.
Hostianska 53
951 93 Topoľčianky


