
 

Bratislava dňa: 

Slovenský metrologický inšpektorát (ďalej len „inšpektorát“) podľa § 55 ods. 2 písm. d)
zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon o metrológii“) a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

u k l a d á   p o k u t u

€, účastníkovi konania: , 
IČO: (ďalej len „dozorovaná osoba“), za porušenie
§ zákona o metrológii podľa ktorého spotrebiteľské balenie musí byť vyhotovené tak, 
aby skutočný obsah nebol v priemere nižší ako menovité množstvo, počet spotrebiteľských 
balení so zápornou chybou spotrebiteľského balenia väčšou, ako je dovolená záporná chyba 
spotrebiteľského balenia, musí v dávke spotrebiteľských balení spĺňať požiadavky referenčnej 
metódy a žiadne spotrebiteľské balenie nesmie mať zápornú chybu spotrebiteľského balenia 
väčšiu ako dvojnásobok dovolenej zápornej chyby spotrebiteľského balenia, nakoľko dňa 

uviedla na trh neoznačené spotrebiteľské baleni Prírodná limonáda na 
báze medu a bylín (borievka a menovité množstvo: , šarža: 

ktoré nesplnil požiadavk podľa § 14 ods. 5 zákona o metrológii, konkrétne 
tým, že skutočný obsah neoznačeného spotrebiteľského priemere nižší ako 
menovité množstvo. 

Dozorovaná osoba je povinná zaplatiť pokutu inšpektorátu do 15 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet inšpektorátu vedený v Štátnej pokladnici, číslo: 

, variabilný symbol: , konštantný 
, inak sa prikročí k výkonu rozhodnutia podľa ustanovenia § 71 a nasl. správneho 

Dozorovaná osoba má možnosť využitia inštitútu splátkového kalendára na základe 
písomnej žiadosti, ak nemôže svoj dlh riadne a včas plniť, resp. ak by zaplatenie cel
ohrozovalo chod prevádzky dozorovanej osoby.

Odôvodnenie:

Metrologický dozor u
vykonali inšpektori inšpektorátu  dňa podľa zákona 

metrológii za účelom kontroly skutočného obsahu výrobku v neoznačenom spotrebiteľskom 
balení  v zmysle § 52 ods. 1 písm. i) zákona o metrológii a tiež za účelom kontroly povinnosti 
prevádzkovateľa baliarne a dovozcu spotrebiteľského balenia ustanovených v § 18 zákona 

metrológii a podľa osobitných yhlášky Ú pre normalizáciu, metrológiu a 
skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 188/2018 Z. z. o spotrebiteľskom balení fľaši ako 
odmernej nádobe, o požiadavkách na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení 

požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby v znení vyhlášky 

Jozef Pribocký

Jozef Pribocký
Uložená pokuta

Jozef Pribocký



 

 
ROZHODNUTIE 

UNMS/04497/2022-211-01

o odvolaní 
 

 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) so 

sídlom Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 15, IČO: 30 810 710 ako odvolací orgán podľa                   

§ 4 písm. l) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon o metrológii“) v znení neskorších predpisov a podľa § 59 ods. 3 zákona                   

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“)  

 
 z r u š u j e 

 
rozhodnutie Slovenského metrologického inšpektorátu č. 677/2022/60 zo dňa 8. 

septembra 2022 o uložení pokuty 800,- eur, slovom osemsto eur, podľa § 55 ods. 2 písm. d) 

zákona o metrológii, účastníkovi konania , IČO: 
na základe odvolania podaného účastníkom konania dňa 20. septembra 2022 

 

a   v r a c i a   v e c 

 

Slovenskému metrologickému inšpektorátu na nové prejednanie a rozhodnutie. 

 
 

Odôvodnenie: 
 Slovenský metrologický inšpektorát (ďalej len „inšpektorát“) vydal dňa 8. septembra 

2022 na základe § 55 ods. 2 písm. d) zákona o metrológii rozhodnutie o uložení pokuty                      

č. 677/2022/604-3122 účastníkovi konania 

(ďalej len „dozorovaná osoba“) vo výške 800,- eur za porušenie ustanovenia § 14 

ods. 5 zákona o metrológii, podľa ktorého spotrebiteľské balenie musí byť vyhotovené tak, 

aby skutočný obsah nebol v priemere nižší ako menovité množstvo, počet spotrebiteľských 

balení so zápornou chybou spotrebiteľského balenia väčšou, ako je dovolená záporná chyba 

spotrebiteľského balenia, musí v dávke spotrebiteľských balení spĺňať požiadavky 

referenčnej metódy a žiadne spotrebiteľské balenie nesmie mať zápornú chybu 

spotrebiteľského balenia väčšiu ako dvojnásobok dovolenej zápornej chyby spotrebiteľského 
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materiálu zistil pochybenie inšpektorátu spočívajúce v nedostatočnom odôvodnení 

rozhodnutia inšpektorátu č. 677/2022/60  Podľa § 47 ods. 3 správneho poriadku                         
v odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na 

rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri 

použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a 

námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia. Úrad má za 

to, že v odôvodnení rozhodnutia inšpektorátu č. 677/2022/60 zo dňa 8. septembra 

2022 absentuje stanovisko inšpektorátu ku skutočnostiam, argumentom a dôkazom, ktoré 

dozorovaná osoba v správnom konaní uplatnila, a to konkrétne v liste zo dňa 18.07.2022, 

ktorým sa dozorovaná osoba vyjadrila k začatiu správneho konania č. 677/2022/60 zo 

dňa 30.06.2022. V nadväznosti na uvedené považuje úrad odôvodnenie rozhodnutia 

inšpektorátu za nedostačujúce a je potrebné aby sa inšpektorát vo svojom odôvodnení 

rozhodnutia vysporiadal so všetkými námietkami dozorovanej osoby uplatnenými v priebehu 

správneho konania. Nakoľko odôvodnenie rozhodnutia má poskytnúť skutkovú a právnu 

oporu výroku rozhodnutia, pochybenie spočívajúce v nedostatočne odôvodnenom rozhodnutí 

má za následok nepreskúmateľnosť rozhodnutia pre jeho nezrozumiteľnosť. 

Na základe uvedeného nemá úrad inú možnosť, ako podľa § 59 ods. 3 správneho 

poriadku rozhodnutie inšpektorátu č. 677/2022/60 zo dňa 8. septembra 2022                             

o uložení pokuty 800,- eur zrušiť a vec vrátiť inšpektorátu na ďalšie konanie, v ktorom 

inšpektorát odstráni vady zistené v odvolacom konaní a vo veci nanovo rozhodne.  

                       

   

                  

 

S prihliadnutím na uvedené a po preskúmaní odvolaním napadnutého rozhodnutia            

úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
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Toto rozhodnutie o odvolaní je podľa § 52 ods. 1 správneho poriadku právoplatné 

jeho doručením dozorovanej osobe. 

 

Poučenie:   

Podľa § 59 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), proti 

rozhodnutiu odvolacieho orgánu o odvolaní sa nemožno ďalej odvolať. Toto rozhodnutie je 

preskúmateľné súdom. 

 

Bratislava dňa 16. novembra 2022 

                                                                                                                                                                                                    
Katarína                                                                                                                                                       

  predsedníčka úradu                                                                                              
(tento dokument bol podpísaný elektronicky) 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručuje: 

 

1. s.r.o. 

      

 

2. Slovenský metrologický inšpektorát 

 Karloveská 63 

            841 04 Bratislava 

 (príloha: spisový materiál) 

 


