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Vlastné kontrolné akcie vykonané krajskými inšpektorátmi 
v roku 2010



	Kontrola dodržiavania zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji črepníkových kvetov z pohľadu dodržiavania informačných povinností

kraj: Bratislavský

	Kontrola predkladania návodov na použitie pri predaji v požičovniach so sortimentom elektrického a ručného náradia

kraj: Bratislavský

	Kontrola prevádzok so sortimentom záhradkárskych a chovateľských potrieb

kraj: Bratislavský, Trenčiansky

	Kontrola v prevádzkach s výkupom druhotných surovín

kraj: Bratislavský

	Kontrola stavebných výrobkov

kraj: Bratislavský

	Kontrola označovania tovaru predajnou a jednotkovou cenou

kraj: Trnavský, Nitriansky

	Kontrola dodržiavania podmienok predaja elektrických spotrebičov pre domácnosť

kraj: Trnavský

	Kontrola plnenia informačných povinností pre užívateľov pri predaji strojov na cvičenie a iných zariadení určených na šport a relaxáciu

kraj: Trnavský

	Kontrola predaja výrobkov v rámci vianočných trhov

kraj: Trnavský, Košický
	
	Kontrola plnenia informačných povinností v sortimente rybárske a poľovnícke potreby

kraj: Trnavský

	Kontrola v sortimente obuv 

kraj: Trnavský

	Kontrola prevádzok so sortimentom drogéria, farby a laky

kraj: Trenčiansky

	Kontrola pohostinských zariadení v rámci zimnej turistickej sezóny

kraj: Trenčiansky, Žilinský, Banskobystrický

	Kontrola osobných ochranných prostriedkov

kraj: Trenčiansky, Žilinský, Banskobystrický,  Košický

	Kontrola v predajniach výpočtovej techniky

kraj: Trenčiansky

	Kontrola predaja sezónnych výrobkov, predávaných príležitostne k pamiatke zosnulých

kraj: Trenčiansky, Žilinský, Banskobystrický

	Kontrola v predajniach ponúkajúcich sortiment školských a kancelárskych potrieb

kraj: Trenčiansky

	Kontrola hračiek a vybraných dekoračných predmetov

kraj: Trenčiansky

	Kontrola predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

kraj: Trenčiansky, Prešovský

	Kontroly zamerané na predajné akcie a výpredaje

kraj: Nitriansky, Žilinský

	Kontrola so zameraním na to, či nie sú predávajúcim odstraňované, prekrývané alebo menené údaje uvedené výrobcom, dovozcom alebo dodávateľom

kraj: Nitriansky

	Kontrola predaja použitých alebo upravovaných výrobkov, výrobkov s chybou alebo výrobkov, ktorých úžitkové vlastnosti sú inak obmedzené

kraj: Nitriansky

	Kontroly zamerané na povinnosť predávajúceho informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie formou reklamačného poriadku

kraj: Nitriansky, Prešovský

	Kontrola označovania výrobkov a vybavenosti informáciami v štátnom jazyku

kraj: Nitriansky

	Kontrola predaja živých rýb a vianočných stromčekov

kraj: Nitriansky, Banskobystrický

	Kontrola balenia výrobkov pri predaji cukrárskych výrobkov a lahôdok

kraj: Nitriansky

	Kontrola predaja cigariet s obsahom spotrebiteľského balenia menej ako 19 alebo 20 kusov

kraj: Nitriansky 

	Kontrola práčovní a čistiarní, poskytovateľov služieb opravy a úpravy veci

kraj: Žilinský

	Kontrola u výrobcov betónov 

kraj: Žilinský

	Kontrola dodržiavania zákona o ochrane nefajčiarov

kraj: Žilinský, Banskobystrický

	Kontrola u poskytovateľov služieb autoumyvární

kraj: Žilinský

	Kontrola autoservisov a pneuservisov

kraj: Banskobystrický

	Kontrola pri predaji na príležitostných jarmokoch

kraj: Banskobystrický

	Kontrola priestorových spaľovacích motorov pre agregáty na výrobu elektrickej energie

kraj: Banskobystrický

	Kontrola kúpalísk a terás počas letnej turistickej sezóny

kraj: Banskobystrický

	Kontrola dodržiavania práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva

kraj: Prešovský

	Kontrola výrobcov okien a dverí

kraj: Prešovský

	Kontrola dodržiavania hygienických podmienok poskytovania služieb v zariadeniach spoločného stravovania

kraj: Prešovský

	Kontrola cestovných kancelárií a nepodnikateľských subjektov organizujúcich detské pobyty, tábory, školy v prírode a poznávacie zájazdy pre študentov

kraj: Košický

	Kontrola bufetov a jedální v školských zariadeniach, bufetov v zariadeniach sociálnych služieb, nemocničných zariadeniach a poliklinikách

kraj: Košický

	Kontrola bezpečnostných požiadaviek na textilné výrobky pre malé deti

kraj: Košický

	Kontrola hračiek na zisťovanie obsahu ťažkých kovov v materiáli, z ktorého sú zhotovené

kraj: Košický


