ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45 Bratislava

Číslo: OLP/489/2016
Bratislava: 13.01.2016
ROZHODNUTIE
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 3 ods.
1 písm. b) a § 5 ods. 4 písm. i) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) preskúmal odvolanie účastníka konania MVDr. Mária
Nováková – STYLLMED, Narcisová 421/1, 040 11 Košice, IČO: 44552866 zo dňa
10.11.2015, podané proti rozhodnutiu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom
v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice (ďalej len „Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Košice“) č. 2015/04923-03/HV zo dňa 22.10.2015 a podľa § 59 ods. 2 a § 46 a § 47 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„správny poriadok“) rozhodol
takto:
Podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku odvolanie účastníka konania MVDr. Mária
Nováková – STYLLMED, Narcisová 421/1, 040 11 Košice, IČO: 44552866 zo dňa
10.11.2015 sa z a m i e t a a rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
Košice č. 2015/04923-03/HV zo dňa 22.10.2015 sa v plnom rozsahu p o t v r d z u j e.
Odôvodnenie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice vydal dňa 22.10.2015 rozhodnutie
č. 2015/04923-03/HV (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“), ktorým účastníkovi konania
MVDr. Mária Nováková – STYLLMED, Narcisová 421/1, 040 11 Košice, IČO: 44552866
(ďalej len „účastník konania“) podľa § 28 ods. 2 písm. k) zákona č. 152/1995 Z. z.
o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 152/1995 Z. z.“) uložil
pokutu vo výške 300 € (slovom tristo eur) za to, že ako prevádzkovateľ predaja výživových
doplnkov na diaľku prostredníctvom nim prevádzkovanej webovej stránky www.styllmed.eu,
neoznámil tunajšiemu správnemu orgánu ako príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín,
predaj výživových doplnkov na účely registrácie, čo bolo zistené zamestnancami správneho
orgánu pri výkone úradnej kontroly potravín dňa 24.09.2014 v čase od 11:40 do 12:10 hod.,
čím konal v rozpore s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z. z..
Pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia na účet, uvedený vo výroku napadnutého rozhodnutia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice v odôvodnení svojho napadnutého
rozhodnutia okrem iného uviedol, že:
- dňa 24.09.2014 v čase od 11:40 – 12:10 hod. zamestnanci Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva Košice vykonali úradnú kontrolu potravín na adrese sídla
účastníka konania ako prevádzkovateľa webovej stránky www.styllmed.eu, na ktorej
ponúkal výživové doplnky,
- kontrolou bolo zistené, že účastník konania distribuoval o.i. aj výživové doplnky na
základe internetových objednávok; z predložených kópií dodacích listov účastníkom
konania vyplýva, že výživové doplnky určené na ďalšiu distribúciu boli dodávané
spoločnosťou UNIMED, spol. s.r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava (ďalej len
„spoločnosť UNIMED“), z pobočky distribučného skladu – Na letisko 3275, 058 01
Poprad, a to priamo na miesto podnikania účastníka konania; v jednotlivých
zásielkach spoločnosť UNIMED spoločne dodávala účastníkovi konania výživové
doplnky a kozmetické výrobky,
- prostredníctvom predaja na diaľku na ním prevádzkovanej webovej stránke
www.styllmed.eu distribuoval o.i. aj výživové doplnky, čo neoznámil príslušnému
orgánu úradnej kontroly potravín, podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z.
z.,,
- na základe zistených skutočností Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice
kvalifikoval zistenia ako porušenia ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z. z.
a listom zo dňa 21.09.2015 pod č. 2015/03616-01/HV oznámil účastníkovi konania
začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty podľa § 28 ods. 2 písm. k) zákona
č. 152/1995 Z. z. a účastníka konania vyzval, aby sa k podkladom tohto správneho
konania v stanovenej lehote vyjadril,
- účastník konania vo svojom vyjadrení uviedol, že vychádzal z § 17 živnostenského
zákona a usúdil, že priestory, v ktorých podniká nepovažuje za prevádzku, a preto
nakoľko účastník konania žiadnu prevádzku nemá, aj keď má internetový obchod
(predaj na diaľku), nepovažoval nutné podať tunajšiemu úradu oznámenie o predaji na
diaľku pre účely registrácie; ďalej uviedol, že na webovej stránke bola kategória
výživové doplnky aktívna krátku dobu a neslúžila na objednávanie predmetných
produktov treťou stranou, ale slúžila počas nahrávania produktov k následnej vizuálnej
kontrole textov a obrázkov; účastník konania uviedol, že počas aktivácie tejto
kategórie potravín nebola zo strany zákazníkov realizovaná žiadna objednávka, resp.
dodávka tovaru a že po vykonaní vizuálnej kontroly predmetnú kategóriu potravín
účastník konania deaktivoval; účastník konania uviedol, že výživové doplnky dodané
spoločnosťou UNIMED slúžili na osobnú potrebu členov domácnosti, že od začiatku
riešenia predmetného problému plne spolupracoval s tunajším úradom a žiada
o zastavenie správneho konania,
- k argumentom účastníka konania Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice
uviedol, že vzhľadom na charakter vykonávanej činnosti a ponúkaný sortiment
výrobkov prostredníctvom predaja na diaľku bolo jeho povinnosťou plniť ustanovenia
zákona č. 152/1995 Z. z. a akákoľvek nevedomosť ho neospravedlňuje; Regionálny
úrad verejného zdravotníctva Košice má k dispozícií kópie dokladov – dodacích
listov, ktoré nepopierateľne svedčia o tom, že o.i. tovaru boli účastníkovi konania
dodávané aj výživové doplnky (napr. Stop kŕčom rapid prášok, DAOSIN kapsule,
URINAL tobolky, ZDROVIT vitamín C) a iné potraviny; zároveň Regionálny úrad
verejného zdravotníctva Košice uviedol, že disponuje dôkazmi, že kategória výživové
doplnky na webovej stránke www.styllmed.eu minimálne ku dňu 13.10.2015 bola
stále aktívna, ako aj ich možnosť objednania (napr. MEGAFYT Echinaceový sirup,
Skorocelový sirup) napriek tomu, že účastník konania vo svojom vyjadrení uviedol, že
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túto kategóriu na webovej stránke z ponuky deaktivoval; ďalej uviedol, že nie je
spätne dokázateľné, že všetky dodané potraviny boli výhradne použité len pre
spotrebu členov domácnosti a nie pre verejnosť,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice v odôvodnení napadnutého
rozhodnutia zdôvodnil výšku.

Proti napadnutému rozhodnutiu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Košice
podal účastník konania odvolanie zo dňa 10.11.2015, ku ktorému zaujíma odvolací orgán
nasledovné stanovisko:
Podľa § 3 ods. 1 správneho poriadku správne orgány postupujú v konaní v súlade so
zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a
záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností.
Podľa § 3 ods. 2 správneho poriadku správne orgány sú povinné postupovať v konaní
v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa
konanie týka, a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať,
najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. Účastníkom konania,
zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka, musia správne orgány
poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní
ujmu.
Podľa § 3 ods. 5 správneho poriadku rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať
zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo
zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.
Podkladom na uloženie pokuty boli zistenia z výkonu štátneho zdravotného dozoru zo
dňa 24.09.2015. Vykonaným štátnym dozorom bolo zistené, že účastník konania ako
prevádzkovateľ predaja na diaľku prostredníctvom ním prevádzkovanej webovej stránky
www.styllmed.eu, neoznámil Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva Košice, ako
príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín, predaj výživových doplnkov na účely
registrácie.
Podľa § 6 ods. 1 zákona 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.
Podľa § 28 ods. 2 písm. k) zákona č. 152/1995 Z. z. 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 predaja na diaľku podľa § 6.
1. K tvrdeniam účastníka konania uvedených v podanom odvolaní zo dňa 10.11.2015
týkajúcich sa toho, že prevádzkovateľ predaja na diaľku má oznámiť každú prevádzku a nie
napr. činnosť, ktorá priamo súvisí s výrobou, spracovaním alebo distribúciou potravín Úrad
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uvádza, že z kópií predložených dodacích listov
vyplýva, že zásielky s objednaným tovarom v rôznych množstvách boli z distribučného
skladu spoločnosti UNIMED adresované a doručené účastníkovi konania priamo na miesto
jeho podnikania (Narcisová 421/1, 040 11 Košice), ktoré je zároveň adresou jeho trvalého
bydliska. Vo výpise živnostenského registra je jasne určené miesto podnikania – Narcisová
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421/1, 040 11 Košice. Z uvedeného vyplýva, že účastník konania nie je len
sprostredkovateľom predaja, ale reálnym predajcom, keďže zásielky s objednaným tovarom
sú adresované a doručované na miesto podnikania účastníka konania.
2. K tvrdeniam účastníka konania uvedených v podanom odvolaní zo dňa 10.11.2015
týkajúcich sa výšky pokuty v dôsledku toho, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Košice nevie dokázať, že predmetné výrobky boli ďalej distribuované konečnému
zákazníkovi; že má k dispozícií faktúry za dané obdobie, ktoré dokazujú, že výživové doplnky
neboli predávané a že výživové doplnky slúžili výhradne pre potreby ich rodiny; že kategória
výživových doplnkov bola na jeho webovej stránke určitú dobu aktívna, avšak slúžila len na
vizuálnu kontrolu a neboli zrealizované žiadne objednávky na výživové doplnky Úrad
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uvádza, že uvedené nesvedčí o tom, že by
sa účastník konania nedopustil porušenia ustanovení zákona č. 152/1995 Z. z.. Účastník
konania zverejňoval a ponúkal na ním prevádzkovanej webovej stránke www.styllmed.eu
výživové doplnky. Kategória výživové doplnky na webovej stránke www.styllmed.eu bola
aktívna, čo nepoprel ani účastník konania.
Uvedené vyplýva aj zo zápisnice z výkonu úradnej kontroly potravín dňa 24.09.2014,
kde je konštatované, že: „V čase kontroly bolo zistené, že miesto podnikania je na adrese
súkromného bytu p. MVDr. Márie Novákovej, ktorá je prevádzkovateľom webovej stránky
www.styllmed.eu, kde sú ponúkané výživové doplnky a kozmetické výrobky na predaj formou
objednávky. Ďalej bolo zistené, že ide o distribúciu (jej zabezpečenie), nie o skladovanie
výživových doplnkov.“.
K vyššie citovanému účastník konania uviedol listom zo dňa 01.10.2014 okrem iného,
že: „Distribúcia výrobkov, ktoré si spotrebiteľ objedná, sa deje cez náš portál. My ho
objednáme v distribučnej spoločnosti a následne zasielame zákazníkovi. Objednaný výrobok
v procese distribúcie nijakým spôsobom ďalej neupravujeme, nespracovávame
a nezasahujeme do vonkajšieho alebo vnútorného obalu.“.
Z vyššie citovaného môžeme konštatovať, že účastník konania nepoprel manipuláciu
s výživovými doplnkami na akomkoľvek stupni výroby, spracúvania a distribúcie potravín a
účastník konania mal vykonať oznámenie podľa osobitného predpisu príslušnému orgánu
úradnej kontroly potravín.
Na podporu svojich tvrdení uvedených v odvolaní zo dňa 10.11.2015 účastník konania
nepredložil žiaden relevantný dôkaz. Rovnako je potrebné podotknúť, že to, že neboli
vykonané objednávky zo strany zákazníkov nesvedčný o tom, že tovar, ktorý podlieha
oznámeniu podľa osobitného predpisu príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín nebol
ponúkaný.
V § 3 ods. 1 až 5 správneho poriadku sú zakotvené základné zásady správneho
konania. V odseku 1 je zakotvená zásada zákonnosti, ktorá vyjadruje požiadavku, aby správne
orgány v konaní a pri vydaní rozhodnutia zachovali procesné predpisy ako aj predpisy
hmotnoprávne, ktoré sa vzťahujú na prejednávanú vec. Obdobne je upravené aj ustanovenie
§ 33 ods. 2 správneho poriadku.
V zápisnici z výkonu štátneho zdravotného dozoru sú jasne uvedené zistené
nedostatky, o ktorých bol účastník konania vyrozumený. Účastníkovi konania bolo oznámené
začatie správneho konania o uložení pokuty za správne delikty a daná možnosť vyjadriť sa
k predmetu konania, na ktoré účastník konania reagoval.
K výške uloženej pokuty vo výške 300 € (slovom tristo eur) Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky poznamenáva:
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podľa § 28 ods. 2 písm. k) zákona č. 152/1995 Z. z. orgán úradnej kontroly potravín
uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 100 eur do 100
000 eur,
podľa § 28 ods. 2 písm. k) zákona č. 152/1995 Z. z. je orgán verejného zdravotníctva
povinný uložiť pokutu za zistené správne delikty a v uvedenom nie je daná možnosť
zváženia pre správny orgán alebo nie je ani možné konanie zastaviť po dodatočnom
splnení povinností; uloženú pokutu vo výške 300 € (slovom tristo eur) považuje Úrad
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky za primeranú; pokuta bola uložená na
dolnej hranici a zároveň bolo zohľadnené, že v dôsledku protiprávneho konania
účastníka konania nedošlo k poškodeniu verejného zdravia a išlo o prvé správne
konanie vo veci uloženia pokuty za vyššie uvedené nedostatky a že účastník konania
potrebnú registráciu dodatočne vykonal,
výška uloženej pokuty uvedená v napadnutom rozhodnutí je náležite odôvodnená.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice postupoval v súlade so zákonom č.
152/1995 Z. z. a v súlade so správnym poriadkom. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky konštatuje, že bolo potrebné rozhodnúť
tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Toto rozhodnutie je konečné a nemožno sa proti nemu ďalej odvolať (§ 59 ods. 4
správneho poriadku).
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny
súdny poriadok.
Doručí do vlastných rúk:
1/ MVDr. Mária Nováková – STYLLMED
Narcisová 421/1
040 11 Košice
2/ Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Košiciach
Ipeľská 1
040 11 Košice

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Košiciach
Ipeľská 1
040 11 Košice
Vaša značka/zo dňa
2015/04923-05-35/
odv-1530/ODP
07.12.2015

Naša značka
OLP/489/2016

Vybavuje
JUDr. Kopecká

Bratislava
13.01.2016

Vec
Zaslanie rozhodnutia
V prílohe Vám zasielame rozhodnutie č. OLP/489/2016 vo veci preskúmania
odvolania účastníka konania MVDr. Mária Nováková – STYLLMED, Narcisová 421/1, 040
11 Košice, IČO: 44552866 zo dňa 10.11.2015 podané proti rozhodnutiu Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice č. 2015/0492303/HV zo dňa 22.10.2015.
S pozdravom

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Príloha: 1x rozhodnutie (5 strán)
odvolací materiál
Vypracovala: JUDr.Kopecká
Vedúci odboru: JUDr. Soska
Kancelária HH SR a VSÚ: Mgr. Fedičová

Bankové spojenie: 7000135898/8180
IČO: 00607 223
DIČ: 2020878090

Tel.: 00421 2 49 284 371
Fax: 00421 2 44 372 641
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e-mail:sona.kopecka@uvzsr.sk
internet: www.uvzsr.sk

