MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212

Bratislava, 17. marca 2020
Naša značka: 13299/2020-3052-17084
Ref. číslo: bio/587/O/20/RR

ROZHODNUTIE
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny
poriadok“)
a § 20
ods. 3 zákona
č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti
orgánov
štátnej
správy
pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (biocídny zákon) v znení neskoršej novely (ďalej len „biocídny zákon“) vo veci žiadosti číslo
16479/2020 žiadateľa Tyrchem, spol. s r.o., Vysoká 39, 919 34 Biely Kostol, číslo spisu 239/2020
zo dňa 12. marca 2020 o zapísanie biocídneho výrobku do registra biocídnych výrobkov sprístupnených
na trhu v Slovenskej republike podľa § 20 ods. 2 biocídneho zákona
rozhodlo
tak, že zapisuje do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike
biocídny výrobok
Obchodný názov biocídneho výrobku: TYPOX DEZ-S
Typ výrobku (PT):
02
pre spotrebiteľa
Kategória užívateľov:
profesionálne použitie
Zároveň prideľuje tomuto biocídnemu výrobku registračné číslo bio/569/D/20/CCHLP.

-

-

Odôvodnenie:
Žiadateľ Tyrchem, spol. s r.o., Vysoká 39, 919 34 Biely Kostol dňa 12. marca 2020 podal
na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej tiež „správny orgán“ alebo „MH SR“) žiadosť
podľa § 20 ods. 2 biocídneho zákona o zapísanie biocídneho výrobku do registra biocídnych výrobkov.
Biocídny výrobok obsahuje účinnú látku CAS 64-17-5.
Posúdením žiadosti bolo správnym orgánom zistené, že žiadosť spĺňa podmienky § 20 ods. 2
biocídneho zákona a biocídny výrobok spĺňa podmienky § 20 ods. 1 písm. a) biocídneho zákona.
Držiteľ rozhodnutia je zodpovedný za klasifikáciu, balenie a označovanie biocídneho výrobku
a za správnosť informácií na karte bezpečnostných údajov podľa príslušnej legislatívy.
Na základe toho správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
V súlade s § 4 ods. 1 písm. i) biocídneho zákona MH SR zriaďuje a vedie na svojom webovom
sídle register biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike (ďalej len „register
biocídnych výrobkov“). Podľa § 20 ods. 5 biocídneho zákona sa biocídny výrobok môže uviesť na trh
v Slovenskej republike najskôr v nasledujúci deň po zapísaní do registra biocídnych výrobkov
a po zverejnení zápisu na webovom sídle MH SR.
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Podľa § 14 ods. 1 písm. b) biocídneho zákona MH SR vyberá ročné platby za biocídne výrobky
sprístupnené na trhu Slovenskej republiky. Ročné platby sú splatné bez výzvy ministerstva hospodárstva
každoročne do 30. júna kalendárneho roka. Prvá ročná platba za biocídny výrobok sprístupnený na trhu
v Slovenskej republike podľa § 20 sa platí bez výzvy ministerstva hospodárstva v kalendárnom roku
nasledujúcom po roku nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o zapísaní biocídneho výrobku do registra
biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike. Ak ročná platba nie je zaplatená v plnej
výške v uvedenej lehote, možno ju zaplatiť v dodatočnej lehote do 30. septembra toho istého kalendárneho
roka, pričom príslušná sadzba ročnej platby je dvojnásobná. Nezaplatenie ročnej platby za biocídny výrobok
sprístupnený na trhu podľa § 20 ani v plnej dvojnásobnej sume v dodatočnej lehote do 30. septembra toho
istého kalendárneho roka má účinky oznámenia o ukončení sprístupňovania biocídneho výrobku podľa § 20
ods. 6. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2013 Z. z. ustanovuje predmet, náležitosti a sadzbu
úhrad a ročných platieb za sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie.
Poučenie:
Podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia podať
rozklad na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212.
Včas podaný rozklad má odkladný účinok.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom za podmienok stanovených v § 177 a nasl. zákona
č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

RNDr. Ján Čepček, PhD.
riaditeľ
Centrum pre chemické látky a prípravky

Doručiť: Tyrchem, spol. s r.o., Vysoká 39, 919 34 Biely Kostol
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