Informácia o vykonaných kontrolách zákazu bezplatného poskytovania
ľahkých plastových tašiek
Bezplatné poskytovanie rôznych druhov plastových obalov spotrebiteľom (tašky,
mikroténové vrecká) sa z hľadiska záťaže, ktorú plasty predstavujú pre životné prostredie,
ukázalo neúnosným.
Aj z uvedeného dôvodu pripravilo Ministerstvo životného prostredia SR novelu zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch s cieľom znížiť spotrebu ľahkých plastových tašiek
prostredníctvom zákonného obmedzenia ich bezplatného poskytovania, vrátane spotreby
veľmi ľahkých plastových tašiek, ktoré je možné bezplatne poskytovať len v zákonom
stanovených prípadoch. Dozor nad dodržiavaním tejto povinnosti bol zverený Slovenskej
obchodnej inšpekcii.
Zákon o odpadoch zároveň zaviedol nové definície plastových tašiek, ktorými sú:
Veľmi ľahká plastová taška je obal, ktorý je bežne dostupný pri stanoviskách s pečivom,
ovocím a zeleninou (mikroténové vrecko).
Ľahká plastová taška je taška formátu spoplatnenej Tesco tašky (tenká igelitová taška,
dostupná za poplatok).
Plastová taška s hrúbkou nad 50 mikrometrov je veľká, hrubá igelitová taška, opatrená
potlačou – spravidla logom obchodu. Poskytovanie takýchto tašiek zákon nepodmieňuje
úhradou; vo väčšine prípadov sú však predávajúcimi účtované.
Na rozdiel od iných komodít, pri ktorých je dozorná pôsobnosť SOI vymedzená výlučne
vzťahom podnikateľ – spotrebiteľ (spotrebiteľská zmluva), má SOI pri poskytovaní veľmi
ľahkých plastových tašiek a ľahkých plastových tašiek povinnosť kontrolovať aj tie
transakcie, ktoré prebiehajú medzi dvoma podnikateľskými subjektami. Jediným limitom je
v tomto prípade zákonný dôvod na bezplatné poskytnutie ľahkej (a veľmi ľahkej) plastovej
tašky.
Povinnosť poskytovať ľahké plastové tašky za úhradu zákon o odpadoch ukladá výlučne
výrobcovi obalov, ktorým je len fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba. Uvedená
povinnosť sa neviaže na poskytovanie veľmi ľahkých plastových tašiek pri predaji výrobkov
medzi fyzickými osobami.
Podľa zákona o odpadoch je výrobca obalov, ktorý poskytuje ľahké plastové tašky (plastové
tašky s hrúbkou steny menšou ako 50 mikrometrov) k nákupu tovaru alebo výrobkov,
povinný:
a) poskytovať ich za úhradu; táto povinnosť sa nevzťahuje na poskytovanie veľmi
ľahkých plastových tašiek (plastové tašky s hrúbkou steny menšou ako
15mikrometrov, ktoré sa vyžadujú z hygienických dôvodov alebo sa poskytujú ako
primárny obal pre nebalené potraviny s cieľom predchádzať plytvaniu potravinami),
b) poskytovať aj iné druhy tašiek.

Možnosť poskytovania veľmi ľahkých plastových tašiek zdarma z hygienických dôvodov
zákon spája výlučne s balením potravín. Bezplatné poskytovanie veľmi ľahkých plastových
tašiek na balenie iných výrobkov nie je možné.
Pri výkone dozoru nad dodržiavaním vyššie uvedených povinností je potrebné prihliadať aj na
ďalší osobitný predpis, ktorým je zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov, ktorý explicitne rieši poskytovanie obalového materiálu.
Podľa § 17 zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný predávať výrobok v
hygienicky nezávadných obaloch alebo ho do takých obalov pri predaji baliť, ak to
vyžaduje povaha výrobku. Pri samoobslužnom predaji je povinný poskytnúť spotrebiteľovi
obalový materiál. Náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku uhrádza
predávajúci.
Je však potrebné zdôrazniť, že obalovým materiálom v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa
nie je len veľmi ľahká plastová taška; môže ním byť aj termo obal, papierová taška a pod.
Inšpektori SOI v rámci kontrolnej akcie preto preverovali nasledujúce povinnosti
predávajúceho:
1. poskytovať veľmi ľahké plastové tašky za úhradu (okrem prípadov, ak tieto slúžia ako
obalový materiál na potraviny),
2. poskytovať aj iné druhy tašiek (napr. papierové alebo textilné tašky),
3. poskytnúť spotrebiteľovi pri samoobslužnom predaji obalový materiál, náklady na
ktorý znáša predávajúci – v prípade potravín môže byť bezplatným obalovým
materiálom aj veľmi ľahká plastová taška; v prípade iných výrobkov, pri ktorých
neprichádzajú do úvahy hygienické dôvody, musí predávajúci veľmi ľahké plastové
tašky spoplatniť.

Výsledky kontroly podľa jednotlivých krajov

1. Bratislavský kraj
Inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj vykonal kontroly v 26
prevádzkových jednotkách (PJ). Porušenie zákona o odpadoch bolo zistené v 1 prípade,
porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa zistili inšpektori v 12 prípadoch.
Poskytovanie ľahkých plastových tašiek za úhradu
Vo všetkých PJ bol vykonaný kontrolný nákup, pričom poskytnutie ľahkej plastovej tašky bez
úhrady bolo zistené v 1 prípade. Jednalo sa o Ovocie – zelenina, predajný stôl č. 6, trhovisko
Miletičova, prevádzkovateľa Agilar, s.r.o. v likvidácii, Bratislava – Ružinov.
V 8 PJ boli so súhlasom, prípadne na požiadanie spotrebiteľa poskytované ľahké plastové
tašky len za úhradu.
Poskytovanie bezplatného obalového materiálu pri samoobslužnom/pultovom predaji
Plnenie uvedenej povinnosti bolo preverené v prevádzke železiarstvo a predajni potravín,
pričom bolo zistené, že v prevádzke železiarstvo boli jednotlivé tovary (vruty a šponováky)
zabalené do papierových vreciek a v predajni potravín boli bezplatne poskytnuté mikroténové
vrecká na pečivo a ovocie.
Predávajúci tak postupovali v súlade s právnymi predpismi.
Poskytovanie iných druhov tašiek
V 14 PJ boli spotrebiteľom v prípade záujmu poskytované veľmi ľahké plastové tašky
v rôznych veľkostiach, ľahké plastové tašky a plastové tašky s hrúbkou nad 50 mikrometrov
a textilné tašky len za úhradu.
V 11 PJ boli bezplatne poskytované plastové tašky s hrúbkou nad 50 mikrometrov rôznych
veľkostí, alebo papierové tašky, do ktorých bol tovar pri predaji zabalený.
Nakoľko právne predpisy spoplatňovanie takýchto tašiek nenariaďujú, predávajúci
postupovali v zmysle platných právnych predpisov.
Rôzne zistenia
V 2 PJ bola kontrola vykonaná za účasti prizvanej osoby – redaktorky Rádia Slovensko.
Inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj prešetril aj 5 spotrebiteľských
podnetov, pričom zistil, že:
-

-

v troch prípadoch boli predávajúcim poskytované platové tašky o hrúbke 50
mikrometrov bezplatne,
v jednom prípade bolo účtovanie plastových tašiek formou samoobslužného odberu
tašiek za úhradu (výdaj tovaru v e-shope Alza.sk),
v jednom prípade bol účtovaný plastový obal na vyčistený odev bez predchádzajúceho
súhlasu spotrebiteľa. Jednalo sa o PJ Čistiareň 5 a´Sec, Ivánska cesta, Bratislava.
V tomto prípade sa spotrebiteľský podnet preukázal ako opodstatnený.

Chýbajúca cenová informácia
Cenová informácia na odpredávané plastové tašky nebola zabezpečená v 3 PJ, a to: Hračky
Dráčik, OC Eurovea; Papiernictvo Pirex, OC Central a Papiernictvo Titi, OC Eurovea.
Predraženie kontrolného nákupu
Predraženie kontrolného nákupu bolo zistené v PJ Čistiareň 5 a´Sec, Ivánska cesta, Bratislava,
kde bol automaticky účtovaný plastový obal na vyčistený odev bez požiadavky spotrebiteľa.
Označenie PJ
Neúplné označenie PJ bolo zistené v 1 prípade, a to v prevádzke Ovocie – zelenina, predajný
stôl č. 6, trhovisko Miletičova, prevádzkovateľa Agilar, s.r.o. v likvidácii, Bratislava –
Ružinov.
Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok nebol v čase kontroly zabezpečený žiadnym spôsobom v 2 PJ, a to:
Textil Camaieu, Obchodná, Bratislava a Darčekové predmety Nuevo, OC Aupark, Bratislava.
Alternatívne riešenie sporov
Informácia o možnosti alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov nebola zabezpečená
žiadnym spôsobom v 3 PJ. Jednalo sa o Textil Camaieu, Obchodná, Bratislava; Darčekové
predmety Nuevo, OC Aupark, Bratislava a Papiernictvo Pirex, OC Central, Bratislava.
Vydávanie dokladu o kúpe a úplnosť dokladu o kúpe
V PJ Ovocie – zelenina, predajný stôl č. 6, trhovisko Miletičova, prevádzkovateľa Agilar,
s.r.o. v likvidácii, Bratislava – Ružinov predávajúci nevydal doklad o kúpe v žiadnej forme.
Upozornenie na zákaz fajčenia v zmysle zákona č. 377/2004 Z. z.
Upozornenie verejnosti na zákaz fajčenia bezpečnostným a zdravotným označením
(piktogramom) nebolo zabezpečené v PJ Textil Camaieu, Obchodná, Bratislava.
Používanie overených meradiel
V PJ Ovocie – zelenina, predajný stôl č. 6, trhovisko Miletičova, prevádzkovateľa Agilar,
s.r.o. v likvidácii, Bratislava – Ružinov bolo v používaní meradlo – sklonná váha s neplatným
overením SLM do 5/2017. Z uvedeného dôvodu nebol odsúhlasený kontrolný nákup.

2. Trnavský kraj
Inšpektori v územnej pôsobnosti Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj
vykonali celkovo 23 kontrol. Porušenie zákonných povinností v súvislosti s poskytovaním

plastových tašiek bolo zistené v 3 prípadoch, nedostatky iného charakteru boli zistené u 1
kontrolovaného subjektu.
Poskytovanie ľahkých plastových tašiek za úhradu
Z celkového počtu vykonaných kontrol zistili inšpektori nedostatky v 3 prípadoch, keď
predávajúci poskytli spotrebiteľovi bezplatne veľmi ľahké, prípadne ľahké plastové tašky
v prípadoch, keď si povaha výrobku z hygienických dôvodov nevyžadovala poskytnutie
bezplatného obalového materiálu.
Nedostatky boli zistené v PJ: Záhradkár, Nám. Slobody 949, Šaštín – Stráže; Mäsiarstvo
Mäs - com, Bratislavská 29, Holíč a Textil, Paulínska 22, Trnava.
Poskytovanie bezplatného obalového materiálu pri samoobslužnom/pultovom predaji
Inšpektori SOI vykonali 7 kontrol v prípadoch, pri ktorých mal byť vzhľadom na povahu
výrobku z hygienických dôvodov poskytnutý bezplatný obalový materiál. Vo všetkých
prípadoch poskytol predávajúci obalový materiál spotrebiteľovi bezplatne.
Poskytovanie iných druhov tašiek
Inšpektori SOI zistili, že z celkového počtu 23 prekontrolovaných PJ poskytovali 2 PJ
výlučne ľahké plastové tašky a veľmi ľahké plastové tašky. Iné druhy tašiek sa v ponuke pre
spotrebiteľa nenachádzali. Uvedený nedostatok bol zistený v PJ Mäsiarstvo Mäs - com,
Bratislavská 29, Holíč a v PJ Textil, Paulínska 22, Trnava.
Rôzne zistenia
Chýbajúca cenová informácia
Cenová informácia na ľahké plastové tašky a veľmi ľahké plastové tašky, ktoré má
predávajúci poskytovať spotrebiteľovi za úhradu nebola zabezpečená v PJ Textil, Paulínska
22, Trnava. Spotrebiteľ nebol o cene oboch druhov tašiek informovaný ani formou cenovky,
ani žiadnym iným spôsobom.
Nedostatok na doklade o kúpe
V prípade 1 PJ – inšpektori SOI zistili nedostatok na doklade o kúpe, a to chýbajúce údaje
o množstve výrobku a o cene jednotlivého výrobku. Jednalo sa o Pekáreň Křižák,
Bernolákova 388/2, Holíč.

3. Nitriansky kraj
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj vykonal 24 kontrol. Nedostatky boli zistené v 10
PJ, z toho 1 porušenie sa týkalo zákona o odpadoch a 9 porušení zákona o ochrane
spotrebiteľa.
Poskytovanie ľahkých plastových tašiek za úhradu

V 1 PJ bola inšpektorom SOI poskytnutá k nákupu ľahká plastová taška, ktorú predávajúci
neúčtoval. Jednalo sa o Obuv, textil LONG TAI, Zlaté Moravce.
Poskytovanie bezplatného obalového materiálu pri samoobslužnom/pultovom predaji
Pri kontrolách pri samoobslužnom/pultovom predaji nedostatky zistené neboli.
Poskytovanie iných druhov tašiek
Vo všetkých kontrolovaných PJ predávajúci poskytovali spotrebiteľovi aj iné druhy tašiek.
Väčšinou sa jednalo o plastovú tašku s hrúbkou väčšou ako 50 mikrometrov a textilnú tašku.
Vo všetkých prípadoch boli tieto tašky spoplatnené.
Rôzne zistenia
Chýbajúca cenová informácia
Cenová informácia na ľahké plastové tašky a veľmi ľahké plastové tašky, ktoré má
predávajúci poskytovať spotrebiteľovi za úhradu nebola zabezpečená v 9 PJ, keď spotrebiteľ
nebol žiadnym vhodným spôsobom informovaný o cene poskytovaných tašiek. Jednalo sa
o nasledujúce PJ: KIK, Topoľčany; EVERLAND, Topoľčany; Biotech USA, Levice; Detský
obchod SLOVENKA, Levice; Textil GATE, Šaľa; Butik M-FASHION, Šaľa; Kníhkupectvo
Malý Princ, Zlaté Moravce; Papiernictvo M-EFEKT, Zlaté Moravce a Pet Center, Šaľa.

4. Banskobystrický kraj
Inšpektorát SOI v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj vykonal za účelom kontroly
dodržiavania povinností predávajúcich, stanovených zákonom o odpadoch a zákonom
o ochrane spotrebiteľa 30 kontrolných nákupov (v jednej PJ sa uskutočnili 2 kontrolné
nákupy). Nedostatky boli zistené v 15 PJ, pričom 12 nedostatkov súviselo s porušovaním
povinností predávajúceho poskytovať ľahké plastové tašky za úhradu a mať v ponuke pre
spotrebiteľa iné druhy tašiek. Ďalšie 3 nedostatky sa týkali zákona o ochrane spotrebiteľa.
Poskytovanie ľahkých plastových tašiek za úhradu
V 10 PJ bola inšpektorom SOI bezplatne poskytnutá ľahká plastová taška. Jednalo sa
o nasledujúce PJ: OBI prevádzka SK001, Zvolenská cesta 4420/10, Banská Bystrica; Tesco,
ul. ČSA 12, Krupina; Textil Žilina, Predajňa 11, SNP 22, Rimavská Sobota; HM Tesco,
Obchodná 9520/4, Zvolen; Textilná galantéria, SNP 711/23, Veľký Krtíš; Textilná galantéria
LINTEX, Novohradská 3, Lučenec; Čínsky obchod – obuv, textil, Námestie SNP 20, Banská
Bystrica; Billa, Námestie Padlých Hrdinov 1861, Fiľakovo a Čínsky obchod Sunshine
Fashion, Masarykova 34, Lučenec.
V 3 prípadoch sa jednalo o bezplatné poskytnutie veľmi ľahkej plastovej tašky na iné účely
ako je jej poskytnutie výlučne za účelom primárneho obalu na nebalené potraviny alebo
z hygienických dôvodov (PJ Billa, Námestie Padlých Hrdinov 1861, Fiľakovo; Tesco, ul.
ČSA 12, Krupina a HM Tesco, Obchodná 9520/4, Zvolen).

Vo zvyšných 7 PJ boli spotrebiteľovi bezplatne poskytnuté ľahké plastové tašky.
Poskytovanie bezplatného obalového materiálu pri samoobslužnom/pultovom predaji
Do kontrolného nákupu pri pultovom predaji boli zakúpené výrobky iné ako potraviny
(klince), ktoré boli predávajúcim zabalené do ľahkej plastovej tašky a táto nebola zaúčtovaná
(bola poskytnutá bezplatne) v nasledujúcich PJ: OPO Železiarstvo, Hlavné námestie 30,
Rimavská Sobota; Stavebniny Revúca, Železničná 227/48, Revúca a OSKO, Priemyselná
267/23, Ladomerská Vieska.
V rámci kontroly pri samoobslužnom predaji inšpektori SOI zakúpili v rámci kontrolného
nákupu nepotravinové výrobky (klince, textilné výrobky, hračky), ktoré boli predávajúcim
zabalené do ľahkej plastovej tašky a táto bola poskytnutá bezplatne v nasledujúcich PJ:
Čínsky obchod – obuv, textil, Námestie SNP 20, Banská Bystrica; OBI, Prevádzka SK001,
Zvolenská cesta 4420/10, Banská Bystrica; Textilná galantéria, SNP 711/23, Veľký Krtíš a
Textil Žilina, SNP 22, Rimavská Sobota.
Pri vložení balených potravín do veľmi ľahkých plastových tašiek a ich zakúpením do
kontrolného nákupu samoobslužným spôsobom, tieto neboli účtované v PJ Billa, Námestie
Padlých Hrdinov 1861, Fiľakovo; Tesco, ul. ČSA 12, Krupina a HM Tesco, Obchodná
9520/4, Zvolen
Poskytovanie iných druhov tašiek
Predávajúci v 2 PJ neposkytol k nákupu aj iný druh tašiek a k dispozícii pre spotrebiteľa boli
len ľahké plastové tašky Jednalo sa o PJ Textilná galantéria – LINTEX, Novohradská 3,
Lučenec a PJ Čínsky obchod SUNSHINE FASHION, Masarykova 34, Lučenec.
Rôzne zistenia
Chýbajúca cenová informácia
V 4 PJ - OPO Železiarstvo, Hlavné námestie 30, Rimavská Sobota; OSKO, Priemyselná
267/23, Ladomerská Vieska; Tesco, ul. ČSA 12, Krupina a Billa, Námestie Padlých Hrdinov
1861, Fiľakovo nebol spotrebiteľ informovaný o cene poskytovaných tašiek cenovkou,
cenníkom ani iným vhodným spôsobom.
Odlíšenie predávajúceho a jeho zamestnancov od spotrebiteľov označením alebo odevom
V PJ Čínsky supermarket, Železničná 257/19, Revúca, nemali zamestnanci, prichádzajúci do
styku so spotrebiteľom označenie alebo odev, ktoré by ich odlišovali od spotrebiteľov tak, ako
to uvádza zákon o ochrane spotrebiteľa.
Reklamačný poriadok
V PJ Čínsky obchod – obuv, textil, Námestie SNP 20, Banská Bystrica chýbal reklamačný
poriadok na mieste viditeľnom a dostupnom spotrebiteľovi.
Alternatívne riešenie sporov

V 3 PJ predávajúci neposkytol pre spotrebiteľa informáciu o možnosti alternatívneho riešenia
sporov. Jednalo sa o PJ Čínsky supermarket, Železničná 257/19, Revúca; Osko, Priemyselná
267/23, Ladomerská Vieska a Čínsky obchod – obuv, textil, Námestie SNP 20, Banská
Bystrica.
Úplnosť dokladu o kúpe
V 3 PJ neobsahoval doklad o kúpe všetky predpísané náležitosti. Jednalo sa o PJ Pekáreň
Sklabiná, Okružná 1, Veľký Krtíš; Priemyselný tovar KOMEX, Partizánska 58, Detva a
Textilná galantéria – LINTEX, Novohradská 3, Lučenec.
Upozornenie na zákaz fajčenia v zmysle zákona č. 377/2004 Z. z.
V PJ Osko, Priemyselná 267/23, Ladomerská Vieska nebol zverejnený oznam o zákaze
fajčenia a aj oznam, na ktoré kontrolné orgány sa môže spotrebiteľ obrátiť v prípade
porušenia zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

5. Trenčiansky kraj
Inšpektori v územnej pôsobnosti Inšpektorátu SOI so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj
vykonali kontrolu v 21 PJ. V obchodných reťazcoch bolo prekontrolovaných 10 PJ; zvyšných
11 kontrolovaných subjektov boli malé prevádzkové jednotky.
Poskytovanie ľahkých plastových tašiek za úhradu
Nedostatky boli zistené v 1 PJ, a to v HT Domáce potreby, J. Hašku 5, Nové Mesto nad
Váhom, kde bola inšpektorom SOI bezodplatne poskytnutá k nákupu veľmi ľahká plastová
taška.
Poskytovanie bezplatného obalového materiálu pri samoobslužnom/pultovom predaji
Čo sa týka poskytovania bezplatného obalového materiálu pri pultovom, resp.
samoobslužnom predaji, inšpektori SOI nezistili žiadne nedostatky.
Poskytovanie iných druhov tašiek
Vykonané kontroly nepreukázali žiadne porušenie vyššie uvedenej povinnosti zo strany
kontrolovaných predávajúcich.

6. Žilinský kraj
V Žilinskom kraji bolo vykonaných 27 kontrol, v rámci ktorých boli zistené 4 porušenia
zákona. V 2 prípadoch sa jednalo o porušenie zákon o odpadoch a v 2 prípadoch bol zo strany
predávajúceho porušený zákon o ochrane spotrebiteľa.
Poskytovanie ľahkých plastových tašiek za úhradu
Kontrolou, vykonanou inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj bolo
zistené, že v 1 PJ predávajúci poskytuje veľmi ľahké plastové tašky aj v prípadoch, keď nie sú
poskytnuté ako primárny obal na potraviny a ani z hygienických dôvodov. Jednalo sa
o prevádzkareň „Predaj suvenírov“, Vrátňanská 287, Terchová.
Poskytovanie bezplatného obalového materiálu pri samoobslužnom/pultovom predaji
V kontrolovaných PJ pri samoobslužnom a pultovom predaji inšpektori preverili, či
predávajúci poskytuje spotrebiteľovi obalový materiál bezplatne v prípadoch, ak zákon takúto
povinnosť predávajúcemu stanovuje. Nedostatky zistené neboli.
Poskytovanie iných druhov tašiek
Ako vyplýva z výsledkov kontroly, v PJ Predaj suvenírov, Vrátňanská 287, Terchová
predávajúci neposkytoval spotrebiteľovi iný druh tašiek ako veľmi ľahké plastové tašky.
Rôzne zistenia
Úplnosť dokladu o kúpe
V prevádzkarni Drogéria – rozličný tovar, Sv. Martina 157/69, Terchová, bol spotrebiteľovi
vydaný doklad o kúpe, ktorý neobsahoval názov odpredaného výrobku.
V PJ Potraviny – rozličný tovar, Hollého 1, Ružomberok bol na kontrolný nákup zo strany
predávajúceho vydaný doklad o kúpe, ktorý neobsahoval obchodné meno predávajúceho
a adresu prevádzkarne.
V oboch prípadoch tak došlo k porušeniu zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý náležitosti
dokladu o kúpe taxatívne stanovuje.

7. Prešovský kraj
Inšpektorát SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj vykonal 31 kontrol u výrobcov
obalov, ktorí vystupujú ako predávajúci vo vzťahu k spotrebiteľovi. Inšpektori zistili 6
nedostatkov, ktoré sa týkali porušenia povinností, ustanovených zákonom o odpadoch.
Porušenia iných právnych predpisov zistené neboli.
Poskytovanie ľahkých plastových tašiek za úhradu

Celkom v 5 prípadoch bolo zistené bezplatné poskytnutie veľmi ľahkej plastovej tašky
v prípadoch, keď na jej bezplatné poskytnutie nie je zákonný nárok. Jednalo sa o nasledujúce
PJ: Kaufland – potraviny a priemyselný tovar, Popradská ulica 1777/71, Stará Ľubovňa;
Potraviny MILK AGRO PRJ-094, Popradská 8, Stará Ľubovňa; Potraviny MAKOS,
Radničné námestie č. 14, Bardejov; Záhradkárske potreby HATTECH, Čsl. Armády 1362/19,
Humenné a Farby laky INTERCOLOR, Pavlovičovo námestie 40, Brezovica.
Čo sa týka bezplatného poskytnutia ľahkej plastovej tašky, inšpektori SOI ho zistili v PJ
Železiarstvo UROB SI SÁM, Duklianskych hrdinov 1234, Vranov nad Topľou.
Poskytovanie bezplatného obalového materiálu pri samoobslužnom/pultovom predaji
Kontrolou neboli preukázané žiadne nedostatky.
Poskytovanie iných druhov tašiek
Pri plnení uvedenej povinnosti zo strany predávajúcich neboli zistené žiadne nedostatky.

8. Košický kraj
Inšpektori Inšpektorátu SOI so sídlom v Košiciach pre Košický kraj vykonali celkom 23
kontrol, počas ktorých neboli zo strany predávajúcich zistené žiadne nedostatky.
Z vykonaných kontrol je zrejmé, že v žiadnom z kontrolných nákupov nedošlo k bezplatnému
poskytnutiu ľahkých plastových tašiek ani veľmi ľahkých plastových tašiek (okrem prípadov,
keď boli do kontrolného nákupu zakúpené potraviny, ktoré si vyžadovali balenie
z hygienických dôvodov).
Pokiaľ ide o samoobslužný a pultový predaj, v každom prípade, keď si to povaha výrobku
vyžadovala, bol spotrebiteľovi bezplatne poskytnutý obalový materiál. V prípade potravín sa
jednalo o veľmi ľahké plastové tašky, pre nepotravinových výrobkoch (klince) predávajúci
poskytol spotrebiteľovi papierový obal a poskytnutie veľmi ľahkej plastovej tašky podmienil
jej spoplatnením.
Všetky kontrolované PJ poskytovali spotrebiteľovi aj iné druhy tašiek, o cene ktorých
spotrebiteľa riadne informovali (formou cenovky, cenníka....).

Opatrenia:
Vo všetkých kontrolovaných PJ, v ktorých boli zistené nedostatky boli spísané inšpekčné
záznamy. Kontrolovaným subjektom boli v prípade zistených porušení záväzným pokynom
uložené opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
Zároveň boli inšpektorátmi SOI pripravené podklady pre začatie správnych konaní o uložení
postihu vo vzťahu k tým podnikateľským subjektom, u ktorých bolo preukázané porušenie
platných právnych predpisov v dozornej pôsobnosti SOI.

Záver :
Uskutočnená kontrolná akcia preukázala, že podnikateľské subjekty sú dobre informované
o povinnosti poskytovať ľahké plastové tašky a veľmi ľahké plastové tašky (s výnimkou
zákonom vymedzených prípadov) výlučne za úhradu.
K informovanosti podnikateľskej verejnosti prispeli aj informácie, zverejnené na webovom
sídle SOI, v ktorých boli podnikateľským subjektom opakovane vysvetlené povinnosti,
súvisiace
s účtovaním
ľahkých
a veľmi
ľahkých
plastových
tašiek
(https://www.soi.sk/sk/informacie-pre-verejnost/spoplatnovanie-lahkych-plastovych-tasiekinformacia.soi, https://www.soi.sk/sk/informacie-pre-verejnost/oznamenie-o-pripravovanejkontrolnej-akcii-3.soi).
Z výsledkov kontroly je zrejmé, že najmenej porušení povinností podľa zákona o odpadoch
zistili inšpektori v Košickom kraji, kde neboli identifikované žiadne porušenia zákona.
Naopak, najviac porušení zákona o odpadoch zo strany predávajúcich bolo zistené
v Banskobystrickom kraji – celkom 12 nedostatkov.
Pomerne prekvapujúce sú zistenia, súvisiace s porušením všeobecných povinností
predávajúceho, stanovených zákonom o ochrane spotrebiteľa. Zistené porušenia sa týkali
predovšetkým označovania výrobkov cenou (ľahké a veľmi ľahké plastové tašky v ponuke
pre spotrebiteľa neboli označené cenovkou a informácia o cene nebola spotrebiteľovi
sprístupnená ani iným vhodným spôsobom – napr. formou cenníka), predávajúci
neinformovali spotrebiteľa o možnosti alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov,
niektoré kontrolované prevádzkarne neboli riadne označené, spotrebiteľom nebol
sprístupnený reklamačný poriadok a pod.. Všetky zistené porušenia budú predmetom
ďalšieho konania zo strany príslušných inšpektorátov.
Pokiaľ ide o kontrolu spoplatňovania ľahkých a veľmi ľahkých plastových tašiek, táto bude
prebiehať aj priebežne (najmä na základe spotrebiteľských podnetov).
SOI však pripraví aj ďalšiu celoslovenskú kontrolnú akciu; jej termín bude stanovený
v nadväznosti na priebežné kontrolné zistenia.

