
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
INŠPEKTORÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA BRATISLAVA

Jeséniova 17, 83101  Bratislava____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
7938/36/2021-29879/2021

Bratislava
12. 08. 2021

ROZHODNUTIE

Popis konania / Účastníci konania
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, ako príslušný orgán podľa §
9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom
označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 469/2002 Z. z.“) a podľa zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov účastníkovi konania:

S.A.S. Trading, spol. s r.o., Višňová ulica 463/23, 930 12 Ohrady, IČO: 3630347

Výrok
ukladá pokutu
podľa ustanovenia § 16 ods. 1 písm. b) zákona č. 469/2002 Z. z. vo výške 500,- eur, slovom päťsto eur za:

- porušenie ustanovenia § 10 zákona č. 469/2002 Z. z. tým, že predával výrobky Trend BIO, s nesprávnym
označením loga environmentálnej značky Európskej únie (ďalej len „environmentálna značka EÚ“) na webovej
stránke slovenského reťazca dm drogerie markt (ďalej len „DM“), s informáciou k popisu výrobkov Trend BIO:
„Výrobky dostali BIO osvedčenie na základe jednotného systému kvality Európskej únie. Dôkazom toho je logo
EU Ecolabel viditeľné na etikete každého výrobku.“, a teda používal na výrobkoch Trend BIO logo, ktoré vedie k
zámene s Environmentálnou značkou Európskej únie (ďalej len „environmentálna značka EÚ“).

Pokutu je potrebné zaplatiť, podľa § 47 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet: SK 09 8180 0000 0070 0021 4051,
swiftová adresa banky: SPSRSKBA, konštantný symbol 1118, špecifický symbol: 50073869, variabilný symbol
9391100121. Názov a adresa príjemcu prevodu: Environmentálny fond, Nevädzová 5, 821 01 Bratislava.

Odôvodnenie
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor inšpekcie biologickej
bezpečnosti vykonal dňa 12.05.2021 kontrolu v subjekte S.A.S. Trading, spol. s r.o., Višňová ulica 463/23, 930
12 Ohrady (ďalej aj „kontrolovaný subjekt“ a „účastník konania“), konkrétne na adrese Prešovská 40/A, 821 02
Bratislava.
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Kontrola bola vykonaná na základe podnetu, ktorý bol dňa 04.11.2020 Slovenskej inšpekcii životného prostredia,
Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, odboru inšpekcie biologickej bezpečnosti, Jeséniova 17, 831 01
Bratislava (ďalej len „Inšpekcia“) pridelený na prešetrenie (RZ č. 36720/2021).

Kontrolovaný subjekt bol dňa 10.05.2021 v zmysle § 11 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v
znení neskorších predpisov informovaný o výkone kontroly, ktorý Inšpekcia stanovila na 12.05.2021 Oznámením
o kontrole č. 9165/36/2020-16013/2021 zo dňa 10.05.2021.

Vykonanou kontrolnou činnosťou Inšpekcia zistila, že kontrolovaný subjekt konal v rozpore s § 10 zákona č.
469/2002 Z. z. tým, že na webovej stránke DM používal logo, ktoré vedie k zámene s environmentálnou značkou
EÚ. Na webovej stránke DM kontrolovaný subjekt predával výrobky Trend BIO s nesprávnym označením loga
environmentálnej značky EÚ s informáciou k popisu o výrobkoch Trend BIO: „Výrobky dostali BIO osvedčenie na
základe jednotného systému kvality Európskej únie. Dôkazom toho je logo EU Ecolabel viditeľné na etikete každého
výrobku.“ (ďalej len „informácia o logu environmentálnej značky EÚ“)
V zmysle § 10 zákona č. 469/2002 Z. z.: „Na udeľovanie a používanie environmentálnej značky EÚ sa vzťahuje
osobitný predpis.“ Osobitným predpisom je: Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 66/2010 z 25.
novembra 2009 o environmentálnej značke EÚ (ďalej len „nariadenie“).
Podľa Čl. 10 ods. 1 nariadenia: „Akákoľvek klamlivá alebo zavádzajúca reklama alebo používanie akejkoľvek
značky alebo loga, ktoré vedú k zámene s environmentálnou značkou EÚ, sú zakázané.“

Pred vykonaním kontroly Inšpekcia e-mailom zo dňa 30.11.2020 (RZ č. 9165/36/2020-41463/2020) požiadala
kontrolovaný subjekt o informácie týkajúce sa výrobku Trend BIO udaného v podnete.
Ing. Štefan Bugár, konateľ kontrolovaného subjektu (ďalej len „konateľ“) e-mailom zo dňa 01.12.2020 (RZ
č. 9165/36/2020-41463/2020) Inšpekcii uviedol: „Spoločnosť S.A.S. Trading, ako slovenský výrobca uceleného
produktového radu s obchodným názvom TREND BIO, si v dobrej viere stanovilo ako jeden z cieľov ponúknuť
biologicky rozložiteľné čistiace prostriedky pre tých, ktorí ochranu životného prostredia neberú na ľahkú váhu.“ E-
mailom zo dňa 04.12.2020 (RZ č. 9165/36/2020-41463/2020) konateľ Inšpekcii uviedol, že nové etikety nebudú
mať označenie EÚ ECOLABEL a v krátkej dobe kontrolovaný subjekt požiada Ministerstvo životného prostredia
(ďalej len „MŽP SR“) o udelenie environmentálnej značky EÚ.

Konateľ pri kontrole dňa 12.05.2021 Inšpekcii uviedol, že so spoločnosťou DM komunikoval o odstránení loga
environmentálnej značky EÚ zo štítkov výrobku a výrobky Trend BIO budú do doby novej registrácie dodávané
bez akéhokoľvek označenia loga environmentálnej značky EÚ. Konateľ Inšpekciu informoval o komunikácii s MŽP
SR o krokoch potrebných pre registráciu environmentálnej značky EÚ. Pri výkone kontroly kontrolovaný subjekt
Inšpekcii poskytol k nahliadnutiu výrobky Trend BIO bez označenia loga environmentálnej značky EÚ. Inšpekcia
pri výkone kontroly upovedomila kontrolovaný subjekt o zverejnení informácie o logu environmentálnej značky
EÚ na webovej stránke DM. Konateľ e-mailom zo dňa 19.05.2021 (RZ č. 17823/2021) zaslal Inšpekcii e-mailovú
komunikáciu s DM zo dňa 17.05.2021 o tom, že dodávané výrobky Trend BIO budú dočasne dodávané bez loga
environmentálnej značky EÚ a požiadavky odstránenia informácie o logu environmentálnej značky EÚ z webovej
stránky DM (RZ č. 17823/2021). Dňa 07.06.2021 informácia o logu environmentálnej značky EÚ sa na webovej
stránke DM už nenachádzala (RZ č. 9165/36/2020-19868/2021).

Dňa 10.06.2021 bol vypracovaný Protokol o výsledku kontroly RZ č. 9165/36/2020-19738/2021 (ďalej aj
„protokol“), ktorý bol kontrolovanému subjektu zaslaný listom č. 9165/36/2020-20677/2021 zo dňa 11.06.2021.
Dňa 15.06.2021 bol protokol doručený kontrolovanému subjektu, pričom bola určená lehota 10 dní na vyjadrenie sa
ku všetkým kontrolným zisteniam. Konateľ bol s protokolom oboznámený dňa 16.06.2021. Ku výsledku kontroly sa
konateľ vyjadril listom zo dňa 17.06.2021 (RZ č. 22397/2021), v ktorom uvádza: „S obsahom a zápisom súhlasíme
a potvrdzujeme, že všetky popisované nápravné opatrenia vykonané po zistení nesúladu a následne kroky vykonané
spoločnosťou S.A.S. Trading sú platné.“
Dňa 24.06.2021 Inšpekcia pozvala kontrolovaný subjekt na prerokovanie protokolu Pozvánkou na prerokovanie
protokolu č. 9165/36/2020-22672/2021 zo dňa 23.06.2021. Termín prerokovania protokolu Inšpekcia stanovila na
30.06.2021 o 10.00 hod. na Inšpektoráte životného prostredia, odbore inšpekcie biologickej bezpečnosti, Jeséniova
17, 831 01 Bratislava.

Na prerokovanie protokolu dňa 30.06.2021 konateľ do Zápisnice o prerokovaní protokolu RZ č.
9165/36/2020-22715/2021 uviedol: „Spoločnosť S.A.S. Trading, s.r.o. potvrdzuje odstránenie nedostatkov a
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v súčasnosti pripravuje znovuregistráciu ktorou splní podmienky pre požívanie environmentálnej značky
ECOLABEL. Znovuregistrácia prebehne v spolupráci s ORGALCO, kft resp. ak proces registrácie bude zdĺhavý,
pristúpi k registrácii v SR vo vlastnej réžii.“

Inšpekcia oznámila účastníkovi konania začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty za správny delikt
v súlade s § 18 zákona o správnom konaní a § 14 ods. 3 zákona č. 469/2002 Z. z. Oznámením č.
7938/36/2021-25365/2021 zo dňa 09.07.2021 (ďalej len „oznámenie“), ktoré bolo doručené účastníkovi konania
dňa 09.07.2021.

V oznámení Inšpekcia oboznámila účastníka konania s podkladmi rozhodnutia a o spôsobe ich zistenia a podľa § 33
ods. 2 zákona o správnom konaní ho vyzvala na písomné vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia o uložení pokuty
a k spôsobu ich zistenia v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia.

Pretože Inšpekcia mala všetky podklady, ktoré poskytovali dostatočný podklad pre spoľahlivé posúdenie veci,
nenariadila ústne pojednávanie.

Účastník konania sa k začatiu správneho konania vo veci uloženia pokuty v stanovenej 15 dňovej lehote nevyjadril
a zo strany účastníka konania neboli predložené dôkazové materiály ani vznesené pripomienky a námietky, ktoré by
mohli spochybniť zistené porušenie zákona č. 469/2002 Z. z..

Počas kontroly účastník konania prejavoval súčinnosť a to tým, že odstránil logo environmentálnej značky EÚ z
výrobkov Trend BIO a tiež bola odstránená informácia o logu environmentálnej značky EÚ pri výrobkoch Trend
BIO na webovej stránke DM.

Ako podklady pre vydanie rozhodnutia boli použité podklady, s ktorými bol účastník konania oboznámený,
konkrétne:
- Protokol o výsledku kontroly RZ č. 9165/36/2020-19738/2021 zo dňa 10.06.2021
- Zápisnica o prerokovaní protokolu RZ č. 9165/36/2020-22715/2021 zo dňa 30.06.2021.

Za protiprávne konanie právnickej osoby možno podľa § 16 ods. 1 zákona č. 469/2002 Z. z. uložiť pokutu až do
výšky 16 596,95 eura. Inšpekcia pri rozhodovaní o výške pokuty prihliadala podľa § 16 ods. 3 zákona č. 469/2002
Z. z. na závažnosť porušenia povinnosti a na pohnútky a okolnosti, ktoré viedli k tomuto porušeniu, na čas trvania
protiprávneho stavu a na hroziace alebo vzniknuté škodlivé následky na životné prostredie alebo na zdravie ľudí.

Výška pokuty ukladanej vo výroku rozhodnutia, zodpovedá závažnosti protiprávneho konania, za ktoré sa pokuta
ukladá. Inšpekcia zohľadnila to, že protiprávne konanie účastníka konania neohrozilo ani nepoškodilo životné
prostredie, prihliadla na mieru zavinenia, to že nešlo o úmyselné konanie zo strany účastníka konania a jeho
súčinnosť pri výkone štátneho dozoru.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava odvolanie do
15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych
opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00156906
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Doručuje sa
S.A.S. Trading, spol. s r.o., Višňová ulica 463/23, 93012  Ohrady, Slovenská republika

Na vedomie
po nadobudnutí právoplatnosti
1. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia obehového hospodárstva, Odbor obehového hospodárstva, Námestie
Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
2. Environmentálny fond, Nevädzová 5, 821 01 Bratislava


