V Košiciach dňa 05.05.2015
Číslo: 3138/2015/OSVaZ-

ROZHODNUTIE
o uložení pokuty

Košický samosprávny kraj ako správny orgán príslušný podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ správny poriadok “)
a podľa § 135 ods. 1 písm. f) a podľa § 138 ods. 5 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych
pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon
č. 362/2011 Z. z. “), vo veci uloženia pokuty poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti MEDICAL
PARTNERS s.r.o., Zlatá 15, 040 01 Košice, IČO: 36 615 994 (ďalej len „účastník konania“) za
porušenie povinnosti podľa § 138 ods. 5 písm. k) a písm. p) zákona č. 362/2011 Z. z. a v súlade s § 46
zákona č. 71/1967 Zb.

rozhodol:
účastníkovi konania ukladá pokutu vo výške 900,- Eur,- (deväťsto eur) podľa § 138 ods. 29
zákona č. 362/2011 Z. z. za porušenie povinnosti podľa:

■ § 138 ods. 5, písm. k) zákona č. 362/2011 Z. z. podľa ktorého sa držiteľ povolenia na
poskytovanie lekárenskej starostlivosti dopustí ak nezabezpečuje výdaj liekov a
zdravotníckych pomôcok oprávnenými osobami uvedenými v § 25 ods. 2 a 3 zákona č.
362/2011 Z. z..
■ § 138 ods. 5, písm. p) neumožní výkon štátneho dozoru oprávneným osobám alebo im
neumožní vstup do priestorov, kde sa vykonáva lekárenská starostlivosť; na ich požiadanie
nezabezpečí predloženie požadovanej dokumentácie, neposkytne potrebné vysvetlenie alebo
nepredloží vzorky liekov v množstve potrebnom na kontrolu,
Uloženú pokutu je účastník konania povinný zaplatiť v lehote 30 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet číslo: 7000186505/8180 vedený v štátnej pokladnici
s uvedením identifikačného variabilného symbolu 12345678.

Odôvodnenie:
Košický samosprávny kraj začal správne konanie proti účastníkovi konania z úradnej
povinnosti po vykonanej kontrole vo verejnej lekárni MEDICAL PARTNERS s.r.o., Zlatá 15, 040 01
Kontrola bola vykonaná zamestnancami KSK dňa 07.05.2014.
Dôvodom začatia konania bolo možné porušenie povinnosti podľa:

■ § 138 ods. 5, písm. k) zákona č. 362/2011 Z. z. podľa ktorého sa držiteľ povolenia na
poskytovanie lekárenskej starostlivosti dopustí ak nezabezpečuje výdaj liekov a
zdravotníckych pomôcok oprávnenými osobami uvedenými v § 25 ods. 2 a 3 zákona č.
362/2011 Z. z..
■ § 138 ods. 5, písm. p) neumožní výkon štátneho dozoru oprávneným osobám alebo im
neumožní vstup do priestorov, kde sa vykonáva lekárenská starostlivosť; na ich požiadanie
nezabezpečí predloženie požadovanej dokumentácie, neposkytne potrebné vysvetlenie alebo
nepredloží vzorky liekov v množstve potrebnom na kontrolu,
Košický samosprávny kraj začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty oznámil
účastníkovi konania listom č. 3138/2015/OSVaZ- zo dňa 07.04.2015, doručený účastníkovi konania
dňa 09.04.2015. Účastníkovi konania bolo v zmysle predmetného listu v nadväznosti na § 33 zákona
č. 71/1967 Zb. umožnené vyjadriť sa k veci prípadne navrhnúť nové dôkazy a ich doplnenia.
Podkladom pre rozhodnutie je Priebežný protokol o kontrole 1771/2014/OSVaZ-38017 zo dňa
07.05.2014 a Protokol o vykonanej kontrole č. 1771/2014-OSVaZ-13865 zo dňa 12.05.2014.
Správny orgán z podkladov pre rozhodnutie zistil nasledujúce:
Vykonanou kontrolou dňa 07.05.2014 bolo Úradom Košického samosprávneho kraja zistené:
1.
2.

Lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis expedovala farmaceutická
laborantka Lívia Ďordová,
Nepredloženie požadovanej dokumentácie – zmluva o poistení zodpovednosti za
škodu spôsobenú iným osobám v súvislosti s poskytovaním lekárenskej starostlivosti,

Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti porušuje ustanovenia § 23 ods. 1
písm. k) a písm. q) zákona č. 362/2011 Z. z. vzhľadom k tomu, že poskytovateľ lekárenskej
starostlivosti MEDICAL PARTNERS s.r.o., Zlatá 15, 040 01 Košice vo verejnej lekárni „PARK“ v
čase našej kontroly nezabezpečil výdaj liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis, odborne
spôsobilou osobou. Lieky vydávala Lívia Ďordová – farmaceutická laborantka, čo deklaruje aj
Priebežný protokol o kontrole 1771/2014/OSVaZ-38017 zo dňa 07.05.2014. Poskytovateľ ďalej
nepredložil požadovanú dokumentáciu – zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú iným
osobám v súvislosti s poskytovaním lekárenskej starostlivosti. Dopustil sa tak iného správneho deliktu
uvedeného v § 138 ods. 5 písm. k) a písm. p) zákona o lieku.
Účastník konania nevyvrátil zistenia kontrolnej skupiny a opodstatnenosť konania o uloženie
pokuty začatého z dôvodu porušenia vyššie uvedených povinnosti poskytovateľa, čo deklaruje aj
Priebežný protokol o kontrole 1771/2014/OSVaZ-38017 zo dňa 07.05.2014.
Po vyhodnotení jednotlivých podkladov pre rozhodnutie, KSK ako vecne príslušný správny
orgán dospel k záveru, že účastník konania postupoval v rozpore s povinnosťami poskytovateľa
uvedenými v ustanoveniach podľa § 23 ods. 1 písm. k) a písm. q) zákona č. 362/2011 Z. z., tak ako
je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Vzhľadom na vyššie uvedené má Košický samosprávny kraj za preukázané, že držiteľ
povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti sa dopustil iného správneho deliktu podľa § 138
ods. 5 a písm. k) písm. q) zákona č. 362/2011 Z. z..
Samosprávny kraj uloží pokutu od 500 eur do 25 000 eur za iné správne delikty podľa § 138
ods. 29 zákona č. 362/2011 Z. z. okrem písmena bb), ak ide o držiteľa povolenia na poskytovanie
lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekári, držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej
starostlivosti vo výdajni zdravotníckych pomôcok, držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej
starostlivosti vo výdajni audio - protetických zdravotníckych pomôcok a držiteľa povolenia na
poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok.
Samosprávny kraj pri určení výšky pokuty podľa § 138 ods. 30 zákona č. 362/2011 Z. z.
prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Pri opakovanom
porušení možno pokutu zvýšiť až na dvojnásobok.
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola
uložená.
Košický samosprávny kraj vyhodnotil jednotlivé podklady rozhodnutia, pričom vychádzal zo
spoľahlivo zisteného skutočného stavu veci, a za tým účelom mal zaobstarané podklady pre
rozhodnutie. Z uvedeného dôvodu Košický samosprávny kraj rozhodol na základe hodnotenia jemu
vykonaných dôkazov postačujúcich pre vydanie rozhodnutia v merite veci, posudzujúc ich jednotlivo
i vo vzájomných súvislostiach tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.,
právo podať odvolanie Košickému samosprávnemu kraju, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, v
lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

RNDr. Anna M a r e n č í k o v á
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samosprávneho kraja
Rozhodnutie sa doručuje:
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