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číslo: P/0216/01/2018                                  dátum: 29.10.2018 

 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj ako 

príslušný orgán dozoru podľa § 3 ods. 4, § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. h) zákona č. 128/2002 Z. z. 

o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní, v znení neskorších predpisov 

 

r o z h o d o l  takto: 

 

účastníkovi konania:  S. C. services s.r.o., Námestie SNP 23, 811 01 Bratislava, 

   IČO: 45 985 154 

 

kontrola vykonaná dňa 22.06.2018 v prevádzkarni Fast food KUSKUS, Námestie SNP 482/23 

Bratislava 

 

pre porušenie povinnosti predávajúcim 

 

 umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov o hmotnosti 

predávaných výrobkov – pri výkone kontroly bolo inšpektormi Slovenskej obchodnej 

inšpekcie (ďalej len „SOI“) zistené, že spotrebiteľom nebolo umožnené prekontrolovať 

si dodržanie deklarovanej hmotnosti zakúpených výrobkov z dôvodu nezabezpečenia 

hmotnostného meradla s platným overením orgánu metrológie, keď v čase výkonu 

kontroly sa v kontrolovanej prevádzkarni nenachádzala žiadna váha, resp. žiadne úradne 

overené hmotnostné meradlo, čím došlo k porušeniu § 4 ods. 1 písm. a) zákona 

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, 

 

 zabezpečovať hygienické podmienky pri predaji výrobkov – pri výkone kontroly 

bolo zistené, že v prevádzkarni neboli zabezpečené hygienické podmienky pri predaji 

výrobkov, nakoľko pri kontrole nebolo inšpektorom SOI predložené rozhodnutie 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na predmetnú prevádzkareň (predmetné 

rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na prevádzkareň nebolo 

orgánu dozoru predložené ani na základe záväzného pokynu uloženého pri výkone 

kontroly dňa 22.06.2018 s termínom do 02.07.2018), čím došlo k porušeniu § 4 ods. 1 

písm. e) zákona 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, 

 

 pred uzavretím zmluvy alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky 

spotrebiteľa pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, spotrebiteľovi jasným 

a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt 

alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom – 

pri výkone kontroly bolo zistené, že predávajúci v kontrolovanej prevádzkarni žiadnym 

spôsobom nezabezpečil informáciu pre spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa na subjekt 

alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. 



o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, čím došlo k porušeniu § 10a ods. 1 písm. k) zákona 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, 

 

 zabezpečiť, aby ním predávané výrobky boli zreteľne označené údajmi 

o  množstve (hmotnosti) – pri výkone kontroly bolo zistené, že 44 druhov výrobkov 

(jedál) v priamej ponuke pre spotrebiteľa: 

1. Paradajový šalát á 4,00 €, 

2. Pitta á 0,70 €, 

3. Cícerový šalát á 4,00 €, 

4. Uhorkový šalát á 3,50 €, 

5. Fazuľový šalát á 3,50 €, 

6. Orientálny šalát á 4,50 €, 

7. Olivový šalát á 3,80 €, 

8. Balkánsky šalát á 4,00 €, 

9. Tabouleh šalát á 5,00 €, 

10. Kuskus veg. šalát á 6,50 €, 

11. Vyprážaný syr + hranolky, šalát á 6,00 €, 

12. Kuracie nugetky, hranolky / ryža á 5,50 €, 

13. Kurací rezeň hranolky / ryža á 5,60 €, 

14. Kurací steak hranolky / ryža á 6,90 €, 

15. Šiš tawuk, hranolky /ryža á 6,00 €, 

16. Šiš twister á 4,50 €, 

17. Kurací rezeň, hranolky / ryža á 4,00 €, 

18. Kufta Twister á 5,50 €, 

19. Hamburger á 4,50 €, 

20. Pide – syr, špenát, mäso, syr á 5,00 €, 

21. Plnená šatôčka á 3,50 €, 

22. Pizza malá á 5,50 €, 

23. Pizza veľká á 7,00 €, 

24. Baklažán tanier á 3,80 €, 

25. Humus tanier á 3,50 €, 

26. Falafel menu + hummus + šalát á 6,00 €, 

27. Pitta falafel á 3,80 €, 

28. Twister falafel á 4,00 €, 

29. Gyros menu + hummus á 6,50 €, 

30. Twister kurací á 3,50 €, 

31. Twister teľací á 4,30 €, 

32. Pitta kuracia á 3,00 €, 

33. Pitta teľacia á 4,00 €, 

34. Gyros tanier kurací, hranolky / ryža  + šalát á 5,50 €, 

35. Gyros tanier teľací, hranolky / ryža  + šalát á 6,00 €, 

36. Gyros tanier kurací + šalát  á 5,00 €, 

37. Gyros tanier teľací + šalát á 5,50 €, 

38. Kuskus mix box falafel á 4,00 €, 

39. Kuskus mix box kura á 4,50 €, 

40. Kuskus mix box teľacie á 5,00 €, 

41. Hranolky á 2,00 €, 

42. Denné obedové menu – Zeleninová polievka, Pečené kuracie stehno á 3,70 €, 



43. Denné obedové menu - Zeleninová polievka, Jahňacie na fazuľke á 3,70 €, 

44. Denné obedové menu – Zeleninová polievka, Kuracie na karí á 3,70 €, 

 

nebolo označených údajmi o množstve (hmotnosti), čím došlo k porušeniu § 12 ods. 2 

zákona 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, 

 

 umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi -  
v čase kontroly sa v kontrolovanej prevádzkarni nenachádzal reklamačný poriadok na 

viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi, čím došlo k porušeniu § 18 ods. 1 zákona 

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, 

 

 

u k l a d á  

 

podľa § 24 ods. 1 cit. zákona pokutu vo výške 700 ,- €,  

(slovom: sedemsto eur). 

 

Pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní od právoplatnosti tohto 

rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna 

pokladnica, Bratislava, č. ú. SK57 8180 0000 0070 0006 5068, KS-379, VS-02160118. 

 

          O d ô v o d n e n i e 
 

Dňa 22.06.2018 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len ,,SOI“) kontrolu 

v prevádzkarni Fast food KUSKUS, Námestie SNP 482/23 Bratislava, zameranú na 

dodržiavanie ustanovení zákona 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(ďalej 

len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), ktorej výsledok je popísaný v inšpekčnom zázname zo dňa 

22.06.2018.  

 

Pri výkone kontroly bolo zistené, že spotrebiteľom nebolo umožnené prekontrolovať si 

dodržanie deklarovanej hmotnosti zakúpených výrobkov z dôvodu nezabezpečenia 

hmotnostného meradla s platným overením orgánu metrológie, keď v čase výkonu kontroly sa 

v kontrolovanej prevádzkarni nenachádzala žiadna váha, resp. žiadne úradne overené 

hmotnostné meradlo. 

 

Pri výkone kontroly bolo tiež zistené, že v prevádzkarni neboli zabezpečené hygienické 

podmienky pri predaji výrobkov, nakoľko pri kontrole nebolo inšpektorom SOI predložené 

rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na predmetnú prevádzkareň 

(predmetné rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na prevádzkareň nebolo 

orgánu dozoru predložené ani na základe záväzného pokynu uloženého pri výkone kontroly dňa 

22.06.2018 s termínom do 02.07.2018). 

 

Pri výkone kontroly bolo ďalej zistené, že predávajúci v kontrolovanej prevádzkarni žiadnym 

spôsobom nezabezpečil informáciu pre spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa na subjekt 

alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o 

alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 



Pri výkone kontroly bolo tiež zistené, že 44 druhov výrobkov (jedál) v priamej ponuke pre 

spotrebiteľa: 

1. Paradajový šalát á 4,00 €, 

2. Pitta á 0,70 €, 

3. Cícerový šalát á 4,00 €, 

4. Uhorkový šalát á 3,50 €, 

5. Fazuľový šalát á 3,50 €, 

6. Orientálny šalát á 4,50 €, 

7. Olivový šalát á 3,80 €, 

8. Balkánsky šalát á 4,00 €, 

9. Tabouleh šalát á 5,00 €, 

10. Kuskus veg. šalát á 6,50 €, 

11. Vyprážaný syr + hranolky, šalát á 6,00 €, 

12. Kuracie nugetky, hranolky / ryža á 5,50 €, 

13. Kurací rezeň hranolky / ryža á 5,60 €, 

14. Kurací steak hranolky / ryža á 6,90 €, 

15. Šiš tawuk, hranolky /ryža á 6,00 €, 

16. Šiš twister á 4,50 €, 

17. Kurací rezeň, hranolky / ryža á 4,00 €, 

18. Kufta Twister á 5,50 €, 

19. Hamburger á 4,50 €, 

20. Pide – syr, špenát, mäso, syr á 5,00 €, 

21. Plnená šatôčka á 3,50 €, 

22. Pizza malá á 5,50 €, 

23. Pizza veľká á 7,00 €, 

24. Baklažán tanier á 3,80 €, 

25. Humus tanier á 3,50 €, 

26. Falafel menu + hummus + šalát á 6,00 €, 

27. Pitta falafel á 3,80 €, 

28. Twister falafel á 4,00 €, 

29. Gyros menu + hummus á 6,50 €, 

30. Twister kurací á 3,50 €, 

31. Twister teľací á 4,30 €, 

32. Pitta kuracia á 3,00 €, 

33. Pitta teľacia á 4,00 €, 

34. Gyros tanier kurací, hranolky / ryža  + šalát á 5,50 €, 

35. Gyros tanier teľací, hranolky / ryža  + šalát á 6,00 €, 

36. Gyros tanier kurací + šalát  á 5,00 €, 

37. Gyros tanier teľací + šalát á 5,50 €, 

38. Kuskus mix box falafel á 4,00 €, 

39. Kuskus mix box kura á 4,50 €, 

40. Kuskus mix box teľacie á 5,00 €, 

41. Hranolky á 2,00 €, 

42. Denné obedové menu – Zeleninová polievka, Pečené kuracie stehno á 3,70 €, 

43. Denné obedové menu - Zeleninová polievka, Jahňacie na fazuľke á 3,70 €, 

44. Denné obedové menu – Zeleninová polievka, Kuracie na karí á 3,70 €, 

 

nebolo označených údajmi o množstve (hmotnosti). 

 



Pri výkone kontroly bolo ďalej zistené, že v čase kontroly sa v kontrolovanej prevádzke 

nenachádzal reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. 

 

Uvedeným konaním došlo k porušeniu § 4 ods. 1 písm. a), § 4 ods. 1 písm. e), § 10a ods. 1 

písm. k), § 12 ods. 2 a § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, za ktoré ako predávajúci 

zodpovedá účastník konania. 

 

Na základe zisteného a preukázaného porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa bolo účastníkovi 

konania listom zo dňa 09.08.2018 zaslané oznámenie o začatí správneho konania do 

aktivovanej elektronickej schránky účastníka konania, ktoré bolo doručené v zmysle zákona č. 

305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) dňa 26.08.2018. 

 

V zmysle ust. § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších 

predpisov, bola účastníkovi konania poskytnutá možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia 

mohol vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 

 

K oznámeniu o začatí správneho konania sa účastník konania v stanovenej lehote sa nevyjadril, 

že zistený protiprávny skutkový stav nijakým spôsobom nespochybnil.  

 

Do vysvetlivky do inšpekčného záznamu zo dňa 22.06.2018 pri výkone kontroly prítomný p. A. 

uviedol, že doklady pošle.  

 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, ako 

príslušný orgán dozoru, preskúmal podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu 

a dospel k záveru, že protiprávny skutkový stav bol zo strany SOI spoľahlivo preukázaný. 

 

V zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný predávať 

výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť spotrebiteľovi 

prekontrolovať si správnosť týchto údajov.  

 

V zmysle § 4 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný 

zabezpečovať hygienické podmienky pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb. 

 

V zmysle § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný pred 

uzavretím zmluvy alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa pred tým, 

ako spotrebiteľ odošle objednávku, ak nie sú tieto informácie zjavné vzhľadom na povahu 

výrobku alebo služby, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu 

o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených 

osobitným predpisom. 

 

V zmysle § 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa, predávajúci musí zabezpečiť, aby ním 

predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo 

dodávateľovi, o miere alebo o množstve, o spôsobe použitia a údržby výrobku a o 

nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, o podmienkach 

uchovávania a skladovania výrobku, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou alebo 

informáciami podľa osobitných predpisov. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru 

alebo spotrebiteľa oznámiť alebo zdokumentovať údaje o výrobku, ak ho nemožno označiť.  

 



V zmysle § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný spotrebiteľa riadne 

informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu 

uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom 

mieste dostupnom spotrebiteľovi.  

 

Účastník konania, ako predávajúci, v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa vyššie 

opísaným konaním preukázateľne porušil povinnosti ustanovené zákonom. 

 

Inšpektori SOI vykonávajú v obchodných prevádzkach kontroly za účelom zistenia, či 

predávajúci, dodávatelia, výrobcovia, resp. dovozcovia dodržiavajú povinnosti a zákazy, 

vyplývajúce im zo zákona o ochrane spotrebiteľa alebo právne záväzných aktov Európskej únie 

v oblasti ochrany spotrebiteľa. Rozhodujúcim pre konštatovanie, či bol zákon dodržaný alebo 

porušený, je stav zistený v čase kontroly. Za porušenie povinností ustanovených zákonom 

o ochrane spotrebiteľa má orgán dozoru v zmysle § 24 ods. 1 cit. zákona povinnosť 

zodpovednému subjektu uložiť pokutu až do výšky 66 400 eur.  

 

Na základe zisteného skutkového stavu orgán dozoru dospel k záveru, že konaním účastníka 

konania neboli splnené zákonom stanovené podmienky a došlo k porušeniu ustanovení 

uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Zodpovednosť účastníka konania bola 

spoľahlivo preukázaná. Pri hodnotení dôkazov správny orgán vychádzal najmä zo skutkového 

stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného v inšpekčnom zázname z kontroly zo dňa 

22.06.2018. 

 

Pri určovaní výšky pokuty orgán dozoru v súlade s ustanovením § 24 ods. 5 zákona o ochrane 

spotrebiteľa prihliadol na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, 

spôsob a následky porušenia povinnosti. Pri zohľadnení uvedených kritérií orgán dozoru vzal 

v úvahu, že účastník konania ako predávajúci je povinný pri predaji výrobkov postupovať tak, 

aby pri svojej podnikateľskej činnosti dodržiaval všetky povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú 

z príslušných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa. Jednou z týchto povinností je aj 

povinnosť umožniť spotrebiteľom prekontrolovať si správnosť údajov o hmotnosti 

predávaných výrobkov. Naplnenie tejto povinnosti vyžaduje vybavenie prevádzky meradlom 

s platným overením, čo v danom prípade nebolo dodržané. Čo sa týka ponúkaných výrobkov 

účastníka konania, neuvedenie údaju na aké množstvo (hmotnosť) výrobku sa cena vzťahuje, 

ako aj nezabezpečenie hmotnostného meradla s platným overením orgánu metrológie, 

znemožňuje spotrebiteľovi riadne (t.j. overeným meradlom) prekontrolovať si správnosť svojej 

objednávky, správnosť hmotnosti predávaných výrobkov. Taktiež je spotrebiteľovi sťažené, 

resp. znemožnené uplatnenie si reklamácie na dodržanie hmotnosti, výrobkov vo vzťahu k ich 

účtovanej cene. 

Nezabezpečením hygienických podmienok pri predaji výrobkov bol znížený rozsah práv 

spotrebiteľa priznaný mu zákonom o ochrane spotrebiteľa. Účelom zákona o ochrane 

spotrebiteľa je ochrana života, zdravia a majetku spotrebiteľa, pričom nezabezpečením 

hygienických podmienok pri predaji výrobkov tak účastník konania ohrozil jeden z prioritných 

záujmov spotrebiteľa.  

V zmysle § 10a zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný spotrebiteľa informovať 

o taxatívne vymedzených skutočnostiach, tak aby mal spotrebiteľ už v čase rozhodovania sa 

o ponuke výrobku čo najúplnejšie informácie. Uvedená povinnosť nebola zo strany účastníka 

konania zabezpečená, nakoľko v kontrolovanej prevádzke účastník konania žiadnym spôsobom 

nezabezpečil informáciu pre spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho 

riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení 

spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/391/


Reklamačný poriadok je dôležitým dokumentom informujúcim spotrebiteľa o podstatných 

skutočnostiach týkajúcich sa reklamačného konania, pričom pri jeho nezabezpečení hrozí 

nedodržanie niektorej z podmienok reklamácie.  

Z hľadiska následkov protiprávneho konania orgán dozoru zohľadnil, že neuvedením 

informácie pre spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov 

v prípadoch ustanovených osobitným zákonom, môže byť spotrebiteľovi neprimerane sťažené, 

resp. znemožnené obrátiť sa príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, nakoľko 

priemerný spotrebiteľ nedisponujúci odbornými znalosťami o uvedenej možnosti nemusí ani 

vedieť, resp. nie je informovaný o tom, do pôsobnosti ktorého subjektu alternatívneho riešenia 

sporov predávajúci patrí. Pri nezabezpečení reklamačného poriadku na viditeľnom mieste 

dostupnom spotrebiteľovi dochádza k oslabeniu pozície spotrebiteľa pri uplatňovaní práv 

vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady a hrozí nedodržanie niektorej z 

podmienok reklamácie 

Vyššie uvedenými konaniami teda nebol v plnej miere zabezpečený resp. dosiahnutý účel 

zákona vyjadrený v § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého každý spotrebiteľ okrem 

iného má právo na informácie a na ochranu ekonomických záujmov, ktoré boli uvedeným 

konaním účastníka konania ohrozené, resp. porušené. Z hľadiska posudzovania miery 

zavinenia orgán dozoru pri určovaní výšky pokuty za zistený protiprávny skutkový stav vzal 

v úvahu, že účastník konania, ako predávajúci, je povinný dodržiavať všetky zákonom 

stanovené podmienky predaja výrobkov, za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne, tzn. 

bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. Po zvážení a vyhodnotení 

uvedených skutočností považuje orgán dozoru postih uložený na základe správnej úvahy vo 

výške stanovenej vo výroku tohto rozhodnutia za primeraný. Z uvedených dôvodov bolo 

rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie:  
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa 

doručenia, prostredníctvom Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, 

Ústrednému Inšpektorátu  SOI so sídlom v Bratislave. V prípade, že uložená pokuta nebude 

v stanovenej lehote zaplatená ani podané odvolanie, bude jej plnenie vymáhané v zmysle 

zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slovenská obchodná inšpekcia 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre 

Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 B r a t i s l a v a  2 7  

 
číslo: P/0277/01/2018                                  dátum: 26.10.2018 

 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj ako 

príslušný orgán dozoru podľa § 3 ods. 4, § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. h) zákona č. 128/2002 Z. z. 

o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní, v znení neskorších predpisov 

 

r o z h o d o l  takto: 

 

účastníkovi konania:  Marcel Magát FRIEND CAFFÉ, Hlavná 131/138, 90090 Dubová 

   IČO: 30148294, 

 

kontrola vykonaná dňa 27.07.2018 v prevádzkarni PIZZA PADRINO, Hlavná 60, 90090 

Dubová 

 

pre porušenie povinnosti predávajúcim 

 

 umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov o hmotnosti 

predávaných výrobkov – pri výkone kontroly bolo inšpektormi Slovenskej obchodnej 

inšpekcie (ďalej len „SOI“) zistené, že spotrebiteľom nebolo umožnené prekontrolovať 

si dodržanie deklarovanej hmotnosti zakúpených výrobkov z dôvodu nezabezpečenia 

hmotnostného meradla s platným overením orgánu metrológie, keď v čase výkonu 

kontroly sa v kontrolovanej prevádzkarni nachádzal 1ks digitálnej váhy METTLER 

TOLEDO, výrobné číslo: S/N 2004209-2RV, TSQ 128/94-062 s neplatným overením 

z roku 2007, čím došlo k porušeniu § 4 ods. 1 písm. a) zákona 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, 

 

 zabezpečiť, aby ním predávané výrobky boli zreteľne označené údajmi 

o  množstve (hmotnosti), resp. miere (objeme) – pri výkone kontroly bolo 

inšpektormi SOI zistené, že päť druhov výrobkov (nápojov) v priamej ponuke pre 

spotrebiteľa (1/ Káva á 1,20€; 2/ Káva latte á 1,60 €, 3/ Káva capucino á 1,60 €, 4/ čaj 

porc. á 1,20 €, 5/ čaj čerstvý á 2,00 €) nebolo označených údajmi o miere (objeme), 

resp. množstve (gramáži), čím došlo k porušeniu § 12 ods. 2 zákona 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, 

 

u k l a d á  

 

podľa § 24 ods. 1 cit. zákona pokutu vo výške 200,- €,  

(slovom: dvesto eur). 

 



Pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní od právoplatnosti tohto 

rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna 

pokladnica, Bratislava, č. ú. SK57 8180 0000 0070 0006 5068, KS-379, VS-02770118. 

 

          O d ô v o d n e n i e 
 

Dňa 27.07.2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len 

„SOI“) so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj kontrolu v prevádzkarni PIZZA 

PADRINO, Hlavná 60, 90090 Dubová zameranú na dodržiavanie ustanovení zákona 

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 (ďalej len „zákon o ochrane 

spotrebiteľa“), ktorej výsledok je popísaný v inšpekčnom zázname zo dňa 27.07.2018. 

 

Pri výkone kontroly bolo zistené, že spotrebiteľom nebolo umožnené prekontrolovať si 

dodržanie deklarovanej hmotnosti zakúpených výrobkov z dôvodu nezabezpečenia 

hmotnostného meradla s platným overením orgánu metrológie, keď v čase výkonu kontroly sa 

v kontrolovanej prevádzkarni nachádzal 1ks digitálnej váhy METTLER TOLEDO, výrobné 

číslo: S/N 2004209-2RV, TSQ 128/94-062 s neplatným overením z roku 2007. 

 

Pri výkone kontroly bolo tiež zistené, že päť druhov výrobkov (nápojov) v priamej ponuke pre 

spotrebiteľa (1/ Káva á 1,20€; 2/ Káva latte á 1,60 €, 3/ Káva capucino á 1,60 €, 4/ čaj porc. 

á 1,20 €, 5/ čaj čerstvý á 2,00 €) nebolo označených údajmi o miere (objeme), resp. množstve 

(gramáži). 

 

Uvedeným konaním došlo k porušeniu § 4 ods. 1 písm. a) a § 12 ods. 2 zákona o ochrane 

spotrebiteľa, za ktoré ako predávajúci zodpovedá účastník konania. 

 

Na základe zisteného a preukázaného porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa bolo účastníkovi 

konania listom zo dňa 12.09.2018 zaslané oznámenie o začatí správneho konania, doručené dňa 

18.09.2018.  

 

V zmysle ust. § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších 

predpisov, bola účastníkovi konania poskytnutá možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia 

mohol vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 

 

K oznámeniu o začatí správneho konania sa účastník konania v stanovenej lehote nevyjadril. 

Do vysvetlivky do inšpekčného záznamu zo dňa 27.07.2018 pri výkone kontroly prítomný F. 

uviedol, že boli informovaní o nedostatkoch, ktoré sa u nich nachádzali. Závady ihneď 

odstránia. Budú zmenené a doplnené gramáže.  

 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, ako 

príslušný orgán dozoru, preskúmal podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu 

a dospel k záveru, že protiprávny skutkový stav bol zo strany SOI spoľahlivo preukázaný. 

 

Ku skutočnostiam uvádzaným do vysvetlivky do inšpekčného záznamu zo dňa 18.04.2018 pri 

výkone kontroly prítomným F., orgán dozoru uvádza, že odstránenie nedostatkov následne po 

vykonanej kontrole je povinnosťou účastníka konania, ktorú mu ukladá ustanovenie § 7 ods. 3 

zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. V zmysle uvedeného 

zákonného ustanovenia je kontrolovaná osoba povinná v určenej lehote odstrániť zistené 



nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžité nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a 

podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote správu. Táto skutočnosť však nie je 

relevantným podkladom pre zbavenie sa objektívnej zodpovednosti účastníka konania za 

protiprávny skutkový stav zistený v čase kontroly. 

 

V zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný predávať 

výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť spotrebiteľovi 

prekontrolovať si správnosť týchto údajov.  

 

V zmysle § 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa, predávajúci musí zabezpečiť, aby ním 

predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo 

dodávateľovi, o miere alebo o množstve, o spôsobe použitia a údržby výrobku a o 

nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, o podmienkach 

uchovávania a skladovania výrobku, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou alebo 

informáciami podľa osobitných predpisov. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru 

alebo spotrebiteľa oznámiť alebo zdokumentovať údaje o výrobku, ak ho nemožno označiť.  

 

Účastník konania, ako predávajúci, v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa vyššie 

opísaným konaním preukázateľne porušil povinnosti ustanovené zákonom. 

 

Inšpektori SOI vykonávajú v obchodných prevádzkach kontroly za účelom zistenia, či 

predávajúci, dodávatelia, výrobcovia, resp. dovozcovia dodržiavajú povinnosti a zákazy, 

vyplývajúce im zo zákona o ochrane spotrebiteľa alebo právne záväzných aktov Európskej únie 

v oblasti ochrany spotrebiteľa. Rozhodujúcim pre konštatovanie, či bol zákon dodržaný alebo 

porušený, je stav zistený v čase kontroly. Za porušenie povinností ustanovených zákonom 

o ochrane spotrebiteľa má orgán dozoru v zmysle § 24 ods. 1 cit. zákona povinnosť 

zodpovednému subjektu uložiť pokutu až do výšky 66 400 eur.  

 

Na základe zisteného skutkového stavu orgán dozoru dospel k záveru, že konaním účastníka 

konania neboli splnené zákonom stanovené podmienky a došlo k porušeniu ustanovení 

uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Zodpovednosť účastníka konania bola 

spoľahlivo preukázaná. Pri hodnotení dôkazov správny orgán vychádzal najmä zo skutkového 

stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného v inšpekčnom zázname z kontroly zo dňa 

27.07.2018. 

 

Pri určovaní výšky pokuty orgán dozoru v súlade s ustanovením § 24 ods. 5 zákona o ochrane 

spotrebiteľa prihliadol na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, 

spôsob a následky porušenia povinnosti. Pri zohľadnení uvedených kritérií orgán dozoru vzal 

v úvahu, že účastník konania ako predávajúci je povinný pri predaji výrobkov postupovať tak, 

aby pri svojej podnikateľskej činnosti dodržiaval všetky povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú 

z príslušných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa. Jednou z týchto povinností je aj 

povinnosť umožniť spotrebiteľom prekontrolovať si správnosť údajov o hmotnosti 

predávaných výrobkov. Naplnenie tejto povinnosti vyžaduje vybavenie prevádzky meradlom 

s platným overením, čo v danom prípade nebolo dodržané. Čo sa týka ponúkaných výrobkov 

účastníka konania, neuvedenie údaju na aké množstvo (hmotnosť), resp. mieru (objem) výrobku 

sa cena vzťahuje, ako aj nezabezpečenie hmotnostného meradla s platným overením orgánu 

metrológie, znemožňuje spotrebiteľovi riadne (t.j. overeným meradlom) prekontrolovať si 

správnosť svojej objednávky, správnosť hmotnosti predávaných výrobkov. Taktiež je 

spotrebiteľovi sťažené, resp. znemožnené uplatnenie si reklamácie na dodržanie hmotnosti, 

výrobkov vo vzťahu k ich účtovanej cene. Nezabezpečením hmotnostného meradla s platným 



overením orgánu metrológie a nesplnením zákonom požadovaných informačných povinností 

bol znížený rozsah práv spotrebiteľa priznaný mu zákonom o ochrane spotrebiteľa. Vyššie 

uvedenými konaniami teda nebol v plnej miere zabezpečený resp. dosiahnutý účel zákona 

vyjadrený v § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého každý spotrebiteľ okrem iného 

má právo na informácie a na ochranu ekonomických záujmov, ktoré boli uvedeným konaním 

účastníka konania ohrozené, resp. porušené. Z hľadiska posudzovania miery zavinenia orgán 

dozoru pri určovaní výšky pokuty za zistený protiprávny skutkový stav vzal v úvahu, že 

účastník konania, ako predávajúci, je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené 

podmienky predaja výrobkov, za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne, tzn. bez ohľadu 

na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie.  

 

Po zvážení a vyhodnotení uvedených skutočností považuje orgán dozoru postih uložený na 

základe správnej úvahy vo výške stanovenej vo výroku tohto rozhodnutia za primeraný. 

Z uvedených dôvodov bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie:  
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa 

doručenia, prostredníctvom Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, 

Ústrednému Inšpektorátu  SOI so sídlom v Bratislave. V prípade, že uložená pokuta nebude 

v stanovenej lehote zaplatená ani podané odvolanie, bude jej plnenie vymáhané v zmysle 

zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slovenská obchodná inšpekcia 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre 

Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 B r a t i s l a v a  2 7  

 
číslo: P/0280/01/2018                                  dátum: 26.10.2018 

 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj ako 

príslušný orgán dozoru podľa § 3 ods. 4, § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. h) zákona č. 128/2002 Z. z. 

o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní, v znení neskorších predpisov 

 

r o z h o d o l  takto: 

 

účastníkovi konania: VS VITALITY STUDIO s.r.o., Moravská 7, 831 03 Bratislava - mestská 

časť Nové Mesto, IČO: 51 188 686, 

 

kontrola vykonaná dňa 26.07.2018 v prevádzkarni BAR 25, Mikulášska 25, 811 01 Bratislava 

 

pre porušenie povinnosti predávajúcim 

 

 zabezpečiť, aby ním predávané výrobky boli zreteľne označené údajmi 

o  množstve (hmotnosti), resp. miere (objeme) – pri výkone kontroly bolo 

inšpektormi Slovenskej obchodnej inšpekcie zistené, že deväť druhov výrobkov 

v priamej ponuke pre spotrebiteľa (Espresso, Cappuccino, Latté, Ľadová káva, 

Viedenská káva, Írska káva, Bezkofeinová káva, Čierny čaj a Ovocný čaj) nebolo 

označených údajmi o množstve (hmotnosti), resp. miere (objeme) čím došlo k porušeniu 

§ 12 ods. 2 zákona 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, 

 

u k l a d á  

 

podľa § 24 ods. 1 cit. zákona pokutu vo výške 150 ,- €,  

(slovom: stopäťdesiat eur). 

 

Pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní od právoplatnosti tohto 

rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna 

pokladnica, Bratislava, č. ú. SK57 8180 0000 0070 0006 5068, KS-379, VS-02800118. 

 

          O d ô v o d n e n i e 
 

Dňa 26.07.2018 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len ,,SOI“) kontrolu 

v prevádzkarni BAR 25, Mikulášska 25, 811 01 Bratislava, zameranú na dodržiavanie 

ustanovení zákona 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 (ďalej len „zákon 

o ochrane spotrebiteľa“), ktorej výsledok je popísaný v inšpekčnom zázname zo dňa 

26.07.2018.  

 



Pri výkone kontroly bolo zistené, že deväť druhov výrobkov v priamej ponuke pre spotrebiteľa 

(Espresso, Cappuccino, Latté, Ľadová káva, Viedenská káva, Írska káva, Bezkofeinová káva, 

Čierny čaj a Ovocný čaj) nebolo označených údajmi o množstve (hmotnosti), resp. miere 

(objeme). 

 

Uvedeným konaním došlo k porušeniu § 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa, za ktoré ako 

predávajúci zodpovedá účastník konania. 

 

Na základe zisteného a preukázaného porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa bolo účastníkovi 

konania listom zo dňa 18.09.2018 zaslané oznámenie o začatí správneho konania do 

aktivovanej elektronickej schránky účastníka konania, ktoré bolo doručené v zmysle zákona 

č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) dňa 20.09.2018. 

V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

bola účastníkovi konania poskytnutá možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohol 

vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 

 

Dňa 01.10.2018 bol orgánu dozoru doručený list označený ako Vyjadrenie k Oznámeniu 

o začatí správneho konania zo dňa 18.9.2018 (ďalej len „vyjadrenie“), v ktorom účastník 

konania uviedol, že po poučení zo strany SOI o všetkých podmienkach, ktoré je potrebné 

dodržiavať pri prevádzkovaní tejto prevádzky – baru, účastník konania dospel k záveru, že je 

nad jeho finančné možnosti vykonávať túto podnikateľskú činnosť, v tejto lokalite a pri 

návštevnosti, ktorá v tejto lokalite je. Preto sa po prepočítaní finančných nákladov rozhodol 

prevádzku zatvoriť, čo aj vykonal s účinnosťou ku dňu 31.08.2018. Z toho vyplýva, že 

akýkoľvek postup zo strany SOI v rámci správneho konania, ktorý by mal preventívny 

charakter, nie je potrebný, pretože spoločnosť po kontrole zo strany SOI v tomto podnikaní 

nepokračuje.  

 

Do vysvetlivky do inšpekčného záznamu zo dňa 26.07.2018 pri výkone kontroly prítomný p. V. 

uviedol, že nemá čo dodať. 

 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, ako 

príslušný orgán dozoru, preskúmal podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu 

a dospel k záveru, že protiprávny skutkový stav bol zo strany SOI spoľahlivo preukázaný. 

Ku skutočnostiam uvádzaným vo vyjadrení orgán dozoru uvádza, že účastník konania zistený 

protiprávny skutkový stav nespochybnil. Účastník konania ako predávajúci je povinný 

dodržiavať všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú z príslušných právnych predpisov na ochranu 

spotrebiteľa, a to predovšetkým zo zákona o ochrane spotrebiteľa. Skutočnosť, že účastník 

konania sa rozhodol predmetnú prevádzkareň z finančných dôvodov zavrieť nie je dôvodom, 

ktorý by účastníka konania zbavoval zodpovednosti za nedostatok zistený v čase kontroly - 

v čase keď predmetná prevádzkareň bola pre spotrebiteľov otvorená. Teda účastník konania bol 

povinný splniť si všetky zákonom stanovené povinnosti.  

 

V zmysle § 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa, predávajúci musí zabezpečiť, aby ním 

predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo 

dodávateľovi, o miere alebo o množstve, o spôsobe použitia a údržby výrobku a o 

nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, o podmienkach 

uchovávania a skladovania výrobku, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou alebo 

informáciami podľa osobitných predpisov. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru 

alebo spotrebiteľa oznámiť alebo zdokumentovať údaje o výrobku, ak ho nemožno označiť.  



Účastník konania, ako predávajúci, v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa vyššie 

opísaným konaním preukázateľne porušil povinnosti ustanovené zákonom. 

 

Inšpektori SOI vykonávajú v obchodných prevádzkach kontroly za účelom zistenia, či 

predávajúci, dodávatelia, výrobcovia, resp. dovozcovia dodržiavajú povinnosti a zákazy, 

vyplývajúce im zo zákona o ochrane spotrebiteľa alebo právne záväzných aktov Európskej únie 

v oblasti ochrany spotrebiteľa. Rozhodujúcim pre konštatovanie, či bol zákon dodržaný alebo 

porušený, je stav zistený v čase kontroly. Za porušenie povinností ustanovených zákonom 

o ochrane spotrebiteľa má orgán dozoru v zmysle § 24 ods. 1 cit. zákona povinnosť 

zodpovednému subjektu uložiť pokutu až do výšky 66 400 eur.  

 

Na základe zisteného skutkového stavu orgán dozoru dospel k záveru, že konaním účastníka 

konania neboli splnené zákonom stanovené podmienky a došlo k porušeniu ustanovení 

uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Zodpovednosť účastníka konania bola 

spoľahlivo preukázaná. Pri hodnotení dôkazov správny orgán vychádzal najmä zo skutkového 

stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného v inšpekčnom zázname z kontroly zo dňa 

26.07.2018 a z vyjadrenia. 

 

Pri určovaní výšky pokuty orgán dozoru v súlade s ustanovením § 24 ods. 5 zákona o ochrane 

spotrebiteľa prihliadol na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, 

spôsob a následky porušenia povinnosti. Pri zohľadnení uvedených kritérií orgán dozoru vzal 

v úvahu, že účastník konania ako predávajúci je povinný pri predaji výrobkov postupovať tak, 

aby pri svojej podnikateľskej činnosti dodržiaval všetky povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú 

z príslušných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa. Jednou z týchto povinností je aj 

povinnosť zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o množstve 

(hmotnosti), resp. miere (objeme). Neuvedenie údaju, na aké množstvo (hmotnosť), resp. mieru 

(objem) výrobku sa cena vzťahuje, znemožňuje spotrebiteľovi overiť si správnosť svojej 

objednávky a taktiež je spotrebiteľovi sťažené, resp. znemožnené uplatnenie si reklamácie na 

dodržanie hmotnosti výrobkov vo vzťahu k ich účtovanej cene. Nesplnením zákonom 

požadovaných informačných povinností bol znížený rozsah práv spotrebiteľa priznaný mu 

zákonom o ochrane spotrebiteľa. Vyššie uvedeným konaním teda nebol v plnej miere 

zabezpečený resp. dosiahnutý účel zákona vyjadrený v § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa 

ktorého každý spotrebiteľ okrem iného má právo na informácie a na ochranu ekonomických 

záujmov, ktoré boli uvedeným konaním účastníka konania porušené. Z hľadiska posudzovania 

miery zavinenia orgán dozoru pri určovaní výšky pokuty za zistený protiprávny skutkový stav 

vzal v úvahu, že účastník konania, ako predávajúci, je povinný dodržiavať všetky zákonom 

stanovené podmienky predaja výrobkov, za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne, tzn. 

bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie.  

Po zvážení a vyhodnotení uvedených skutočností považuje orgán dozoru postih uložený na 

základe správnej úvahy vo výške stanovenej vo výroku tohto rozhodnutia za primeraný. 

Z uvedených dôvodov bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie:  
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa 

doručenia, prostredníctvom Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, 

Ústrednému Inšpektorátu  SOI so sídlom v Bratislave. V prípade, že uložená pokuta nebude 

v stanovenej lehote zaplatená ani podané odvolanie, bude jej plnenie vymáhané v zmysle 

zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.  

 

 



Slovenská obchodná inšpekcia 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre 

Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 B r a t i s l a v a  2 7  

 

číslo: P/0312/01/2017                                   dátum: 31.10.2018 

 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, ako 

príslušný orgán dozoru, podľa § 3 ods. 4, § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. h) zákona č. 128/2002 Z. z. 

o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní, v znení neskorších predpisov, 

 

r o z h o d o l  takto: 

 

účastníkovi konania:  TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, 

  IČO: 31 321 828, 

   

kontrola vykonaná dňa 12.10.2017 v prevádzkarni Hypermarket Tesco Pezinok, Myslenická 

2/B, Pezinok, 

 

pre porušenie zákazu používania nekalých obchodných praktík  

 

 pri výkone kontroly a na základe predložených dokladov bolo zistené, že dňa 

24.09.2017 sa na prevádzke Hypermarket Tesco Pezinok, Myslenická 2/B, Pezinok, 

na regálových etiketách k výrobkom značky Rexona nachádzala informácia, v zmysle 

ktorej mal spotrebiteľ pri nákupe dvoch výrobkov danej značky dostať darček zadarmo. 

Uvedené vyplývalo aj z výpisu zo systému tvoriaceho prílohu č. 1 k inšpekčnému 

záznamu, kde pre výrobok Rexona deo cotton 150ml s časovým vymedzením od 

20.09.2017 do 03.10.2017 bolo pod položkou Promo mechanika uvedené:  

„1P – linksave with free products“. Z predmetného podnetu vyplýva, že napriek 

skutočnosti, že spotrebiteľ si dňa 24.09.2017 zakúpil výrobky REX WOM SHIELD 

40ml á 1,99 € a REXONA STICK 50 ml á 1,99 € (doklad o kúpe č. 23 zo dňa 

24.09.2017, DKP: 5002020301140971) mu darček – potítko odovzdaný nebol. Uvedené 

vyplýva aj z listu zo dňa 02.10.2017 adresovaného p. M. tvoriaceho prílohu č. 2 k 

inšpekčnému záznamu, z ktorého vyplýva, že v danom prípade neboli dodržané 

zmluvné podmienky zo strany dodávateľa, ktorý nevedel zaobstarať dostatok 

darčekového tovaru, čo spôsobilo sklamanie jeho zákazníkov. Deklarovaním  špeciálnej 

akcie spočívajúcej v možnosti získania darčeka za nákup výrobkov, pričom 

v skutočnosti predmetný darček nebol spotrebiteľovi odovzdaný, predávajúci konal 

v rozpore s odbornou starostlivosťou, ktorá môže podstatne narušiť ekonomické 

správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k produktu, čím došlo k porušeniu 

§ 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na ustanovenia § 7 ods. 1 a ods. 2 písm. a) a b) zákona 

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

 

u k l a d á  

 

podľa § 24 ods. 1 cit. zákona pokutu vo výške 500,- €,  

(slovom: päťsto eur). 

 



Pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní od právoplatnosti tohto 

rozhodnutia poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, 

Bratislava, č. ú. SK57 8180 0000 0070 0006 5068, KS-379, VS-03120117. 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Dňa 12.10.2017 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) kontrolu 

v prevádzkarni Hypermarket Tesco Pezinok, Myslenická 2/B, Pezinok, zameranú 

na dodržiavanie zákona 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 a na prešetrenie 

podnetu spotrebiteľa (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), evidovaného pod č. 930/2017, 

ktorej výsledok je popísaný v inšpekčnom zázname z kontroly zo dňa 12.10.2017.   

 

Pri výkone kontroly a na základe predložených dokladov bolo zistené, že dňa 24.09.2017 sa na 

prevádzke Hypermarket Tesco Pezinok, Myslenická 2/B, Pezinok, na regálových etiketách 

k výrobkom značky Rexona nachádzala informácia, v zmysle ktorej mal spotrebiteľ pri nákupe 

dvoch výrobkov danej značky dostať darček zadarmo. Uvedené vyplývalo aj z výpisu 

zo systému tvoriaceho prílohu č. 1 k inšpekčnému záznamu, kde pre výrobok Rexona deo 

cotton 150ml s časovým vymedzením od 20.09.2017 do 03.10.2017 bolo pod položkou Promo 

mechanika uvedené: „1P – linksave with free products“. Z predmetného podnetu vyplýva, 

že napriek skutočnosti, že spotrebiteľ si dňa 24.09.2017 zakúpil výrobky REX WOM SHIELD 

40ml á 1,99 € a REXONA STICK 50 ml á 1,99 € (doklad o kúpe č. 23 zo dňa 24.09.2017, DKP: 

5002020301140971) mu darček – potítko odovzdaný nebol. Uvedené vyplýva aj z listu zo dňa 

02.10.2017 adresovaného p. M. tvoriaceho prílohu č. 2 k inšpekčnému záznamu, z ktorého 

vyplýva, že v danom prípade neboli dodržané zmluvné podmienky zo strany dodávateľa, ktorý 

nevedel zaobstarať dostatok darčekového tovaru, čo spôsobilo sklamanie jeho zákazníkov. 

Deklarovaním  špeciálnej akcie spočívajúcej v možnosti získania darčeka za nákup výrobkov, 

pričom v skutočnosti predmetný darček nebol spotrebiteľovi odovzdaný, predávajúci konal 

v rozpore s odbornou starostlivosťou, ktorá môže podstatne narušiť ekonomické správanie 

priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k produktu. 

 

Uvedeným konaním došlo k porušeniu § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na § 7 ods. 1 a ods. 2 

písm. a) a b) zákona o ochrane spotrebiteľa, za ktoré ako predávajúci zodpovedá účastník 

konania. 

 

Na základe zisteného a preukázaného porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa bolo účastníkovi 

konania listom zo dňa 24.09.2018 zaslané oznámenie o začatí správneho konania (ďalej len 

„oznámenie“) do aktivovanej elektronickej schránky účastníka konania, ktoré bolo doručené 

v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej 

moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) dňa 27.09.2018. 

 

V zmysle ust. § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších 

predpisov, bola účastníkovi konania poskytnutá možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia 

mohol vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 

 

K oznámeniu o začatí správneho konania sa účastník konania v stanovenej lehote nevyjadril. 

Do vysvetlivky do inšpekčného záznamu z kontroly zo dňa 12.10.2017 pri výkone kontroly 

prítomný p. R. uviedol, že nevyjadruje stanovisko za kontrolovaný subjekt, inšpekčný záznam 

preberá a zabezpečí jeho doručenie centrálnej kancelárii, ktorá vyjadrí stanovisko a podá 

prípadné námietky v zákonom stanovenej lehote určenej v tomto inšpekčnom zázname. 



 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, ako 

príslušný orgán dozoru, preskúmal podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu 

a dospel k záveru, že protiprávny skutkový stav bol zo strany SOI spoľahlivo preukázaný. 

 

Účastník konania zistený protiprávny skutkový stav žiadnym spôsobom nespochybnil.  

 

V zmysle § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci nesmie používať nekalé 

obchodné praktiky. 

 

Zákonnú definíciu pojmu obchodnej praktiky upravuje § 2 písm. p) zákona o ochrane 

spotrebiteľa, podľa ktorého je ňou konanie, opomenutie konania, spôsob správania alebo 

vyjadrovania, obchodná komunikácia vrátane reklamy a marketingu predávajúceho, priamo 

spojené s propagáciou, ponukou, predajom a dodaním výrobku spotrebiteľovi. 

 

V zmysle § 7 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa sú nekalé obchodné praktiky zakázané, a to 

pred, počas aj po vykonaní obchodnej transakcie.  

 

V zmysle § 7 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa obchodná praktika sa považuje za nekalú, 

ak 

a) je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti, 

b) podstatne narušuje alebo môže podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného 

spotrebiteľa vo vzťahu k produktu, ku ktorému sa dostane alebo ktorému je adresovaná, alebo 

priemerného člena skupiny, ak je obchodná praktika orientovaná na určitú skupinu 

spotrebiteľov.  

 

Účastník konania, ako predávajúci, v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa vyššie 

opísaným konaním preukázateľne porušil povinnosti ustanovené zákonom. 

 

Inšpektori SOI vykonávajú v obchodných prevádzkach kontroly za účelom zistenia,                               

či predávajúci, dodávatelia, výrobcovia, resp. dovozcovia dodržiavajú povinnosti a zákazy, 

vyplývajúce im zo zákona o ochrane spotrebiteľa alebo právne záväzných aktov Európskej únie 

v oblasti ochrany spotrebiteľa. Rozhodujúcim pre konštatovanie, či bol zákon dodržaný alebo 

porušený, je stav zistený v čase kontroly. Za porušenie povinností ustanovených zákonom 

o ochrane spotrebiteľa má orgán dozoru v zmysle § 24 ods. 1 cit. zákona povinnosť 

zodpovednému subjektu uložiť pokutu až do výšky 66 400 eur.  

 

Na základe zisteného skutkového stavu orgán dozoru dospel k záveru, že konaním účastníka 

konania neboli splnené zákonom stanovené podmienky a došlo k porušeniu ustanovenia zákona 

o ochrane spotrebiteľa uvedeného vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Zodpovednosť 

účastníka konania bola spoľahlivo preukázaná. Pri hodnotení  dôkazov správny orgán 

vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného v inšpekčnom 

zázname z kontroly zo dňa 12.10.2017 a z listu označeného ako Odpoveď na zákaznícku 

pripomienku zo dňa 02.10.2017 adresovaného spotrebiteľovi p. M, ktorý tvorí prílohu č. 2 

k inšpekčnému záznamu z kontroly zo dňa 12.10.2017. 

 

Pri určovaní výšky pokuty orgán dozoru v súlade s ustanovením § 24 ods. 5 zákona o ochrane 

spotrebiteľa prihliadol najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia 

povinnosti, spôsob a následky porušenia povinnosti. Pri zohľadnení uvedených kritérií orgán 

dozoru vzal v úvahu, že použitím nekalej obchodnej praktiky, ktorá je zakázaná, boli porušené 



práva spotrebiteľa priznané mu zákonom o ochrane spotrebiteľa. Požiadavka ochrany 

spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany v spotrebiteľských zmluvných vzťahoch je 

prevtelená do zákazu používania nekalých obchodných praktík, ktoré účastník konania svojim 

konaním porušil. Porušenie zákazu nekalých obchodných praktík, v dôsledku ktorého môže 

spotrebiteľ urobiť rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, hodnotí správny 

orgán ako závažné vzhľadom na možnosť privodenia ujmy spotrebiteľovi. Deklarovaním 

špeciálnej akcie spočívajúcej v možnosti získania darčeka za nákup výrobkov, pričom 

v skutočnosti predmetný darček nebol spotrebiteľovi odovzdaný, predávajúci konal v rozpore 

s odbornou starostlivosťou, ktorá môže podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného 

spotrebiteľa vo vzťahu k produktu. Následkom nedodržania odbornej starostlivosti zo strany 

predávajúceho došlo ku zhoršeniu postavenia a právnej ochrany spotrebiteľa. Orgán dozoru 

však v prospech účastníka konania zohľadnil skutočnosť, že predmetný darček (potítko) 

k výrobkom značky Rexona bol pre spotrebiteľa uložený na pulte služieb zákazníkom v čase 

kontroly dňa 12.10.2017 (uvedené vyplýva z inšpekčného záznamu z kontroly zo dňa 

12.10.2017 str. 3). 

Orgán dozoru zohľadnil, že účel sledovaný zákonom o ochrane spotrebiteľa, vyjadrený 

v ustanovení § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, v zmysle ktorého má každý spotrebiteľ 

právo na informácie a ochranu ekonomických záujmov, tak v zákonom požadovanej miere 

a úrovni dosiahnutý nebol. Z hľadiska posudzovania miery zavinenia orgán dozoru pri určovaní 

výšky pokuty za zistený protiprávny skutkový stav vzal v úvahu, že účastník konania ako 

predávajúci, je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky predaja výrobkov 

a poskytovania služieb, za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne, tzn. bez ohľadu 

na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie.  

Po zvážení a vyhodnotení uvedených skutočností považuje orgán dozoru postih uložený 

na základe správnej úvahy vo výške stanovenej vo výroku tohto rozhodnutia za primeraný. 

Z uvedených dôvodov bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie:  

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa 

doručenia, prostredníctvom Inšpektorátu SOI so sídlom Bratislave pre Bratislavský kraj, 

Ústrednému Inšpektorátu  SOI so sídlom v Bratislave. V prípade, že uložená pokuta nebude 

v stanovenej lehote zaplatená ani podané odvolanie, bude jej plnenie vymáhané v zmysle 

zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slovenská obchodná inšpekcia 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre 

Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 B r a t i s l a v a  2 7  

 

číslo: P/0354/01/2018                                   dátum: 26.10.2018 

  

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, ako 

príslušný orgán dozoru, podľa § 3 ods. 4, § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. h) zákona č. 128/2002 Z. z. 

o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní v znení neskorších predpisov, 

 

r o z h o d o l  takto: 

 

účastníkovi konania:  Marta Nemčíková, Sklabinska 10, 83106 Bratislava-Rača, 

 IČO: 37155202, 

 

kontrola vykonaná dňa 22.08.2018 v prevádzkarni Bufet s rýchlym občerstvením Gazdovský 

dvor, Areál Zlaté piesky, Bratislava 

 

pre porušenie povinnosti predávajúcim 

 

 vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobkov – pri výkone kontroly bolo zistené, že na 

vykonaný kontrolný nákup – 1porcia Halušky bryndzové (bryndza + slanina) 350 g 

á 4,00 €/porcia a 0,3 l Orig. Kofola á 0,3 l/0,80 €, v celkovej hodnote 4,80  € nebol vydaný 

doklad o kúpe výrobkov, čím došlo k porušeniu § 16 ods. 1 zákona 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, 

 

u  k  l  a d  á 

 

podľa § 24 ods. 1 cit. zákona pokutu vo výške 700 ,- €,  

(slovom: sedemsto eur). 

 

Pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní od právoplatnosti tohto 

rozhodnutia poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet vedený v Štátnej 

pokladnici, Bratislava, č. ú. SK57 8180 0000 0070 0006 5068, KS-379, VS-03540118. 

 

O  d  ô  v  o d  n  e  n  i  e 
 

Dňa 22.08.2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len 

„SOI“) so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj (ďalej aj „orgán dozoru“) kontrolu 

v prevádzkarni Bufet s rýchlym občerstvením Gazdovský dvor, Areál Zlaté piesky, Bratislava 

zameranú na dodržiavanie ustanovení zákona 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 (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), ktorej výsledok je popísaný 

v inšpekčnom zázname zo dňa 22.08.2018. 

 



Pri výkone kontroly bolo zistené, že na vykonaný kontrolný nákup – 1porcia Halušky 

bryndzové (bryndza + slanina) 350 g á 4,00 €/porcia a 0,3 l Orig. kofola á 0,3 l/0,80 €, v celkovej 

hodnote 4,80  € nebol vydaný doklad o kúpe výrobkov. 

Uvedeným konaním došlo k porušeniu § 16 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, za ktoré ako 

predávajúci zodpovedá účastník konania. 

 

Na základe zisteného a preukázaného porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa bolo účastníkovi 

konania listom zo dňa 18.09.2018 zaslané oznámenie o začatí správneho konania, doručené dňa 

26.09.2018.  

 

V zmysle ust. § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších 

predpisov, bola účastníkovi konania poskytnutá možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia 

mohol vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 

 

K oznámeniu o začatí správneho konania sa účastník konania vyjadril listom označeným ako 

Oznámenie o začatí správneho konania – vydrenie (ďalej len „vyjadrenie“), v ktorom uviedol, 

že pri obsluhovaní zákazníka vydávajú pokladničný blok, avšak pri zrýchlenom obsluhovaní 

nebol podaný uvedenému zákazníkovi (kontrole), obsluhujúci chcel zrýchlene obslúžiť ďalších 

zákazníkov a predísť tak nespokojnosti pri dlhšom čakaní. Táto chyba sa už ďalej neopakovala 

a nebude opakovať.  

 

Do vysvetlivky do inšpekčného záznamu zo dňa 22.08.2018 pri výkone kontroly prítomná p. M. 

uviedla, že so záznamom súhlasí a dodáva, že pracovník nevydal doklad v návale práce, chcel 

rýchlo obslúžiť ďalšieho zákazníka.  

 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, ako 

príslušný orgán dozoru, preskúmal podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu 

a dospel k záveru, že protiprávny skutkový stav bol zo strany SOI spoľahlivo preukázaný. 

 

Ku skutočnostiam uvádzaným vo vyjadrení a vo vysvetlivke do inšpekčného záznamu zo dňa 

22.08.2018 orgán dozoru uvádza, že účastník konania ako predávajúci zodpovedá za 

dodržiavanie povinností stanovených zákonom o ochrane spotrebiteľa objektívne, teda bez 

ohľadu na množstvo zákazníkov a záujmu obslúžiť ich čo v najkratšom čase. Účastník konania 

ako predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku. Predpokladom 

naplnenia tejto povinnosti je jeho vydanie z pokladničného systému a fyzické odovzdanie 

zákazníkovi, ku ktorému v danom prípade nedošlo. Subjektívne príčiny vzniku vytýkaného 

nedostatku nie sú dôvodom zbavujúcim účastníka konania zodpovednosti za porušenie 

uvedenej povinnosti. 

 

V zmysle § 16 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci je povinný vydať 

spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby, v ktorom je uvedené obchodné 

meno a sídlo predávajúceho, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby, adresa prevádzkarne, 

dátum predaja, názov a množstvo výrobku alebo druh služby, cena jednotlivého výrobku alebo 

služby a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil. 

 

Účastník konania, ako predávajúci, v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa vyššie 

opísaným konaním preukázateľne porušil povinnosti ustanovené zákonom. 

 

Inšpektori SOI vykonávajú v obchodných prevádzkach kontroly za účelom zistenia, či 

predávajúci, dodávatelia, výrobcovia, resp. dovozcovia dodržiavajú povinnosti a zákazy, 



vyplývajúce im zo zákona o ochrane spotrebiteľa alebo právne záväzných aktov Európskej únie 

v oblasti ochrany spotrebiteľa. Rozhodujúcim pre konštatovanie, či bol zákon dodržaný alebo 

porušený, je stav zistený v čase kontroly. Za porušenie povinností ustanovených zákonom 

o ochrane spotrebiteľa má orgán dozoru v zmysle § 24 ods. 1 cit. zákona povinnosť 

zodpovednému subjektu uložiť pokutu až do výšky 66.400 €. Na základe zisteného skutkového 

stavu orgán dozoru dospel k záveru, že konaním účastníka konania neboli splnené zákonom 

stanovené podmienky a došlo k porušeniu ustanovenia uvedeného vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. Zodpovednosť účastníka konania bola spoľahlivo preukázaná. Pri hodnotení 

dôkazov správny orgán vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a 

zaznamenaného v inšpekčnom zázname zo dňa 22.08.2018 a z vyjadrenia.  

 

Pri určovaní výšky pokuty orgán dozoru v súlade s ustanovením § 24 ods. 5 zákona o ochrane 

spotrebiteľa prihliadol najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia 

povinnosti, spôsob a následky porušenia povinnosti. Pri zohľadnení uvedených kritérií orgán 

dozoru vzal v úvahu, že doklad o kúpe výrobku je potvrdením existencie záväzkového vzťahu 

medzi predávajúcim a kupujúcim - spotrebiteľom. Je relevantným dokladom, ktorý má zásadný 

význam pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady. Jeho nevydanie je spôsobilé sťažiť 

spotrebiteľovi uplatnenie reklamácie na prípadné vady predaného výrobku, resp. kontrolu 

správnosti jeho účtovania. Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práv spotrebiteľa 

chránených dotknutými zákonnými ustanoveniami. Účel sledovaný zákonom o ochrane 

spotrebiteľa, vyjadrený v ustanovení § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, v zmysle ktorého 

má každý spotrebiteľ právo na ochranu jeho ekonomických záujmov tak v zákonom 

požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol. Z hľadiska posudzovania miery zavinenia orgán 

dozoru pri určovaní výšky pokuty za zistené protiprávne konanie vzal v úvahu, že účastník 

konania, ako predávajúci, je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky predaja 

výrobkov, za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne, tzn. bez ohľadu na akékoľvek 

okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. Po zvážení a vyhodnotení uvedených skutočností 

považuje orgán dozoru postih uložený na základe správnej úvahy vo výške stanovenej vo 

výroku tohto rozhodnutia za primeraný. Z uvedených dôvodov bolo rozhodnuté tak, ako je 

uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie:  

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa 

doručenia, prostredníctvom Inšpektorátu SOI so sídlom Bratislave pre Bratislavský kraj, 

Ústrednému Inšpektorátu  SOI so sídlom v Bratislave. V prípade, že uložená pokuta nebude 

v stanovenej lehote zaplatená ani podané odvolanie, bude jej plnenie vymáhané v zmysle 

zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slovenská obchodná inšpekcia 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave  

pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box č. 5, 820 07 Bratislava 27 
 

číslo: P/0357/01/2018          dátum: 31.10.2018 

 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, ako 

príslušný správny orgán, podľa § 3 ods. 4, § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. h) zákona č. 128/2002 Z. z. 

o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní, v znení neskorších predpisov, 

 

r o z  h o d o  l  takto: 

 

účastníkovi konania:  Adriana Včelková - P.O.Z., 90872 Závod 875, IČO: 40643107 

 

kontrola vykonaná dňa 23.08.2018 v prevádzkarni Potraviny Včielka – ovocie, zelenina, 

Hlavná 514, Veľké Leváre 

 

pre porušenie povinnosti predávajúcim 

 

 umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi – 

pri výkone kontroly bolo inšpektormi Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) 

zistené, že v čase kontroly sa v kontrolovanej prevádzkarni nenachádzal reklamačný 

poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi, čím došlo k porušeniu § 18 

ods. 1 zákona 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, 

 

u k l a d á  

 

podľa § 24 ods. 1 cit. zákona pokutu vo výške 300 ,- €, (slovom: tristo eur). 

 

Pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní od právoplatnosti tohto 

rozhodnutia poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, 

Bratislava, č. ú. SK57 8180 0000 0070 0006 5068, KS-379, VS-03570118. 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Dňa 23.08.2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len 

„SOI“) so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj (ďalej aj „orgán dozoru“) kontrolu 

v prevádzkarni Potraviny Včielka – ovocie, zelenina, Hlavná 514 Veľké Leváre zameranú na 

dodržiavanie ustanovení zákona 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 (ďalej 

len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), ktorej výsledok je popísaný v inšpekčnom zázname zo dňa 

23.08.2018. 

 

Pri výkone kontroly bolo zistené, že v čase kontroly sa v kontrolovanej prevádzkarni 

nenachádzal reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. 

 



Uvedeným konaním došlo k porušeniu § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, za ktoré ako 

predávajúci zodpovedá účastník konania. 

 

Na základe zisteného a preukázaného porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa bolo účastníkovi 

konania listom zo dňa 18.09.2018 zaslané oznámenie o začatí správneho konania, doručené dňa 

24.09.2018.  

 

V zmysle ust. § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších 

predpisov, bola účastníkovi konania poskytnutá možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia 

mohol vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 

 

K oznámeniu o začatí správneho konania sa účastník konania v stanovenej lehote nevyjadril. 

Do vysvetlivky do inšpekčného záznamu zo dňa 23.08.2018 pri výkone kontroly prítomná p. A. 

uviedla, že s obsahom inšpekčného záznamu súhlasí a reklamačný poriadok zabezpečí.  

 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, ako 

príslušný orgán dozoru, preskúmal podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu 

a dospel k záveru, že protiprávny skutkový stav bol zo strany SOI spoľahlivo preukázaný. 

 

Ku skutočnosti uvádzanej do vysvetlivky do inšpekčného záznamu zo dňa 23.08.2018 pri 

výkone kontroly prítomnou p. A. orgán dozoru uvádza, že odstránenie nedostatkov následne po 

vykonanej kontrole je povinnosťou účastníka konania, ktorú mu ukladá ustanovenie § 7 ods. 3 

zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. V zmysle uvedeného 

zákonného ustanovenia je kontrolovaná osoba povinná v určenej lehote odstrániť zistené 

nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžité nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a 

podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote správu. Táto skutočnosť však nie je 

relevantným podkladom pre zbavenie sa objektívnej zodpovednosti účastníka konania za 

protiprávny skutkový stav zistený v čase kontroly. 

 

V zmysle § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný spotrebiteľa riadne 

informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu 

uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom 

mieste dostupnom spotrebiteľovi.  

 

Účastník konania, ako predávajúci, v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa vyššie 

opísaným konaním preukázateľne porušil povinnosti ustanovené zákonom. 

Inšpektori SOI vykonávajú v obchodných prevádzkach kontroly za účelom zistenia, či 

predávajúci, dodávatelia, výrobcovia, resp. dovozcovia dodržiavajú povinnosti a zákazy, 

vyplývajúce im zo zákona o ochrane spotrebiteľa alebo právne záväzných aktov Európskej únie 

v oblasti ochrany spotrebiteľa. Rozhodujúcim pre konštatovanie, či bol zákon dodržaný alebo 

porušený, je stav zistený v čase kontroly. Za porušenie povinností ustanovených zákonom 

o ochrane spotrebiteľa má orgán dozoru v zmysle § 24 ods. 1 cit. zákona povinnosť 

zodpovednému subjektu uložiť pokutu až do výšky 66 400 eur.  

 

Na základe zisteného skutkového stavu orgán dozoru dospel k záveru, že konaním účastníka 

konania neboli splnené zákonom stanovené podmienky a došlo k porušeniu ustanovenia 

uvedeného vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Zodpovednosť účastníka konania bola 

spoľahlivo preukázaná. Pri hodnotení dôkazov správny orgán vychádzal najmä zo skutkového 

stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného v inšpekčnom zázname zo dňa 23.08.2018. 



Pri určovaní výšky pokuty orgán dozoru v súlade s ustanovením § 24 ods. 5 zákona o ochrane 

spotrebiteľa prihliadol najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia 

povinnosti, spôsob a následky porušenia povinnosti.  

 

Pri zohľadnení uvedených kritérií orgán dozoru vzal v úvahu, že účastník konania ako 

predávajúci je povinný pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb postupovať tak, aby pri 

svojej podnikateľskej činnosti dodržiaval všetky povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú 

z príslušných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa. Jednou z týchto povinností je aj 

povinnosť umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi, 

ktorá v danom prípade nebola naplnená. Pri nezabezpečení reklamačného poriadku na 

viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi dochádza k oslabeniu pozície spotrebiteľa pri 

uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady a hrozí nedodržanie 

niektorej z podmienok reklamácie. Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práv 

spotrebiteľa chránených dotknutými zákonnými ustanoveniami. Účel sledovaný zákonom 

o ochrane spotrebiteľa, vyjadrený v ustanovení § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, 

v zmysle ktorého má každý spotrebiteľ právo na informácie v zákonom požadovanej miere 

a úrovni dosiahnutý nebol. Z hľadiska posudzovania miery zavinenia orgán dozoru pri určovaní 

výšky pokuty za zistené protiprávne konanie vzal v úvahu, že účastník konania, ako 

predávajúci, je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky predaja výrobkov, 

resp. poskytovania služieb, za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne, tzn. bez ohľadu na 

akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie.  

Po zvážení a vyhodnotení uvedených skutočností považuje orgán dozoru postih uložený na 

základe správnej úvahy vo výške stanovenej vo výroku tohto rozhodnutia za primeraný. 

Z uvedených dôvodov bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie:  
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa 

doručenia, prostredníctvom Inšpektorátu SOI so sídlom Bratislave pre Bratislavský kraj, 

Ústrednému Inšpektorátu  SOI so sídlom v Bratislave. V prípade, že uložená pokuta nebude 

v stanovenej lehote zaplatená ani podané odvolanie, bude jej plnenie vymáhané v zmysle 

zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slovenská obchodná inšpekcia 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre 

Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 B r a t i s l a v a  2 7  

 
číslo: D/0174/01/2018                                  dátum: 31.10.2018 

 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj ako 

príslušný dozorný orgán v zmysle § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane 

spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku 

alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 4 ods. 1 zákona  č. 

128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, v znení 

neskorších predpisov, v súlade s § 46 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení 

neskorších predpisov, 

 

r o z h o d o l  takto: 

 

účastníkovi konania: Kadernícke potreby, s.r.o., Klincová 37, Bratislava - mestská časť 

Ružinov 821 08, IČO: 50 111 884, 

 

kontrola vykonaná dňa 06.04.2018 na Inšpektoráte Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Bratislave pre Bratislavský kraj za prítomnosti konateľa spoločnosti – p. J.,  

 

pre porušenie povinnosti predávajúcim 

 vrátiť spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa 

doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na 

základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a 

poštovné a iných nákladov a poplatkov – pri výkone kontroly a na základe 

predložených dokladov bolo zistené, že účastník konania ako predávajúci nevrátil 

spotrebiteľke p. T., ktorá odstúpila od zmluvy písomne, prostredníctvom vzorového 

formuláru na odstúpenie od zmluvy podľa č. 102/2014 Z.z zo dňa 22.01.2018 

(v odstúpení je zrejmé nesprávne uvedenie roku 2017) v zákonom stanovenej lehote do 

14 dní odo dňa prevzatia tovaru Babyliss trojkulma tit.-turm 22/19/22mm v hodnote 

39,00 € (objednávka č. 19582 zo dňa 08.01.2018 zo stránky www.kadernickepotreby.sk, 

Faktúra č. FV180069 s dátumom vyhotovenia 09.01.2018 zahŕňajúca položky: Babyliss 

trojkulma tit.-turm 22/19/22mm v hodnote 39,00 €, Poštovné (obj. do 60 EUR s DPH 

4,00 € ), všetky platby, ktoré od nej prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, 

najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. 

Z formuláru na odstúpenie od zmluvy vyplýva, že tovar bol spotrebiteľke doručený dňa 

10.01.2018, pričom odstúpenie od zmluvy spolu s výrobkom podľa predloženého 

podacieho lístku zaslala predávajúcemu dňa 23.01.2018, pričom predávajúci vrátil 

spotrebiteľke len pomernú časť finančných prostriedkov vo výške 23,00 € dňa 

07.02.2018 (doklad – dobropis č. FV180295). Uvedeným konaním došlo k porušeniu 

§ 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo 

poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej 

mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 

 

 



u k l a d á  

 

podľa § 15 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) cit. zákona pokutu vo výške 500,- €, 

(slovom: päťsto eur). 

 

Pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní od právoplatnosti tohto 

rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna 

pokladnica, Bratislava, č. ú. SK57 8180 0000 0070 0006 5068, KS-379, VS-01740118. 

 

          O d ô v o d n e n i e 
 

Dňa 06.04.2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len 

„SOI“) so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj kontrolu vykonanú v priestoroch 

Slovenskej obchodnej inšpekcie, Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, 

na ktorý sa dostavil konateľ spoločnosti Kadernícke potreby, s.r.o., Klincova 37, Bratislava – 

mestská časť Ružinov, IČO: 55 111 884, (ďalej len „účastník konania“) p. J. zameranú na 

prešetrenie podnetu spotrebiteľky p. T., evidovaného pod č. 204/2018, na dodržiavanie zákona 

č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe 

zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov 

predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a na 

dodržiavanie zákona 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, ktorej výsledok je 

popísaný v inšpekčnom zázname zo dňa 06.04.2018. 

 

Pri výkone kontroly a na základe predložených dokladov bolo zistené, že účastník konania ako 

predávajúci nevrátil spotrebiteľke p. T., ktorá odstúpila od zmluvy písomne, prostredníctvom 

vzorového formuláru na odstúpenie od zmluvy podľa č. 102/2014 Z.z zo dňa 22.01.2018 

(v odstúpení je zrejmé nesprávne uvedenie roku 2017) v zákonom stanovenej lehote do 14 dní 

odo dňa prevzatia tovaru Babyliss trojkulma tit.-turm 22/19/22mm v hodnote 39,00 € 

(objednávka č. 19582 zo dňa 08.01.2018 zo stránky www.kadernickepotreby.sk, Faktúra č. 

FV180069 s dátumom vyhotovenia 09.01.2018 zahŕňajúca položky: Babyliss trojkulma tit.-

turm 22/19/22mm v hodnote 39,00 €, Poštovné (obj. do 60 EUR s DPH 4,00 € ), všetky platby, 

ktoré od nej prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, najneskôr v lehote 14 dní odo 

dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Z formuláru na odstúpenie od zmluvy 

vyplýva, že tovar bol spotrebiteľke doručený dňa 10.01.2018, pričom odstúpenie od zmluvy 

spolu s výrobkom podľa predloženého podacieho lístku zaslala predávajúcemu dňa 23.01.2018, 

pričom predávajúci vrátil spotrebiteľke len pomernú časť finančných prostriedkov vo výške 

23,00 € dňa 07.02.2018 (doklad – dobropis č. FV180295). 

 

Uvedeným konaním došlo k porušeniu § 9 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji 

tovaru na diaľku, za ktoré zodpovedá účastník konania.  

 

Na základe zisteného a preukázaného porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji 

tovaru na diaľku bolo účastníkovi konania listom zo dňa 19.09.2018 zaslané oznámenie o začatí 

správneho konania do aktivovanej elektronickej schránky účastníka konania, ktoré bolo 

doručené v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 

verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) dňa 

21.09.2018. 



V zmysle ust. § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších 

predpisov, bola účastníkovi konania poskytnutá možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia 

mohol vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 

 

Keďže účastník správneho konania svoje procesné právo v zmysle § 33 ods. 2 zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v stanovenej lehote nevyužil, podkladom pre vydanie 

rozhodnutia bol kontrolou spoľahlivo zistený skutkový stav. 

 

Vo vysvetlivke do inšpekčného záznamu z kontroly zo dňa 06.04.2018 osoba prítomná 

pri výkone kontroly – konateľ p. J. uviedol, že k inšpekčnému záznamu sa momentálne nemôže 

vyjadriť a záznam dá na posúdenie právnikovi. 

 

K uvedenému vyjadreniu orgán dozoru uvádza, že účastník konania žiadnym právne 

relevantným spôsobom nepreukázal splnenie svojej zákonnej povinnosti vyplývajúcej 

z ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z., a to vrátiť spotrebiteľovi bez zbytočného 

odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia (31.01.2018) oznámenia o odstúpení 

od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, 

vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Orgánu dozoru 

bol zo strany účastníka konania predložený iba doklad preukazujúci, že účastník konania zaslal 

dňa 07.02.2018 na účet spotrebiteľky finančné prostriedky len vo výške 23,00 € (doklad 

o preukázaní vrátenej sumy 23,- € - Obraty z Internetbankingu z účtu účastníka konania č. SK 

vedeného v Slovenskej sporiteľni s dátumom zaúčtovania 07.02.2018 a dobropis k vrátenému 

tovaru č. FV180295 zo dňa 07.02.2018 na sumu 23,- €). Táto suma zaslaná na účet spotrebiteľa 

však predstavuje iba pomernú časť ceny zaplatenej za tovar samotným spotrebiteľom, nakoľko 

hodnota ním zakúpeného výrobku, ktorý bol predmetom odstúpenia od zmluvy, bola 43,00 € 

(Babyliss trojkulma tit.-turm 22/19/22mm v hodnote 39,00 €, Poštovné (obj. do 60 EUR s DPH 

4,00 €, faktúra č. FV180069 s dátumom vyhotovenia 09.01.2018). Z uvedeného vyplýva, že zo 

strany účastníka konania preukázateľne došlo k porušeniu § 9 ods. 1 zákona o ochrane 

spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku. V prípade, ak predávajúci zistí, že hodnota tovaru, 

ktorý kupujúci vrátil predávajúcemu pri odstúpení od zmluvy, sa znížila nad rámec 

zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru alebo že tovar, ktorý mu 

spotrebiteľ vrátil pri odstúpení od zmluvy je poškodený zavinením spotrebiteľa, je predávajúci 

oprávnený domáhať sa zodpovednosti za vzniknutú škodu na súde. Na podporu uvedenej 

argumentácie orgán dozoru odkazuje na dôvodovú správu k zákonu č. 102/2014 Z. z., ktorá vo 

vzťahu k predmetnému ustanoveniu konštatuje, že ak predávajúci zistí, že tovar, ktorý mu vrátil 

spotrebiteľ po odstúpení od zmluvy, je poškodený zavinením spotrebiteľa, môže sa domáhať 

zodpovednosti za vzniknutú škodu na súde. Táto skutočnosť však nemá vplyv na povinnosť 

predávajúceho vrátiť spotrebiteľovi všetky uhradené platby podľa § 9 ods. 1. Jednostranné 

započítanie pohľadávky predávajúceho na náhradu škody voči pohľadávke spotrebiteľa 

na vrátenie všetkých platieb podľa § 9 ods. 1 je vylúčené. Neprípustnosť jednostranného 

započítania v danom prípade je ďalej odôvodnená s poukazom na potrebu ochrany spotrebiteľa 

ako slabšej zmluvnej strany v predmetnom zmluvnom vzťahu. Jednostranné započítanie 

v danom prípade by vytváralo priestor pre využitie svojvôle predávajúceho stanoviť si výšku 

spôsobnej škody, ktorú by si bez potreby ďalšieho preukazovania (v porovnaní so súdnym 

konaním) jednoducho ponechal z platieb, ktoré spotrebiteľ na nákup u predávajúceho 

vynaložil. 

 

V zmysle § 9 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, predávajúci 

je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia 

o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe 



zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných 

nákladov a poplatkov. 

 

Inšpektori SOI vykonávajú v obchodných prevádzkach kontroly za účelom zistenia, 

či predávajúci dodržiavajú povinnosti vyplývajúce im zo zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane 

spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku 

alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Rozhodujúcim pre konštatovanie, či bol 

zákon dodržaný alebo porušený, je stav zistený v čase vykonaného šetrenia predmetného 

podnetu. Porušenie zákona má orgán dozoru, vzhľadom na platnú dikciu cit. zákona v zmysle 

§ 15 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) sankcionovať pokutou od 300 do 16 500 eur.  

 

Inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj ako príslušný správny orgán 

preskúmal podkladový materiál v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny skutkový 

stav bol v danom prípade spoľahlivo preukázaný. Pri hodnotení dôkazov správny orgán 

vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného v inšpekčnom 

zázname z kontroly zo dňa 06.04.2018 a z predložených dokladov. 

 

V zmysle § 15 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku orgán dozoru 

pri určení výšky pokuty prihliadol najmä na závažnosť zisteného protiprávneho konania 

a následky protiprávneho konania. V prípade nevrátenia všetkých platieb v zákonom 

stanovenej lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy tak dochádza 

k neoprávnenému zadržiavaniu finančných prostriedkov spotrebiteľa, ktoré spotrebiteľ 

vynaložil na kúpu tovaru a tým aj k zásahu do jeho ekonomických záujmov. Z hľadiska 

spôsobu porušenia a času trvania protiprávneho konania orgán dozoru prihliadol na skutočnosť, 

že predávajúci čiastočné platby vo výške 23,00 € vrátil spotrebiteľovi v 14-dňovej lehote odo 

dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy (31.01.2018). Orgánu dozoru však nebol 

predložený doklad preukazujúci vrátenie zvyšnej časti platieb, ktoré spotrebiteľ uhradil, t.j. 

v danom prípade ide o sumu 20,00 € v zákonnej lehote. Z hľadiska posudzovania miery 

zavinenia orgán dozoru pri určovaní výšky pokuty prihliadol na skutočnosť, že účastník 

konania ako predávajúci, je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky predaja 

výrobkov na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku, za dodržiavanie ktorých zodpovedá 

objektívne, tzn. bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré zistené porušenie povinnosti 

spôsobili. Po zvážení a vyhodnotení uvedených skutočností považuje orgán dozoru postih 

uložený na základe správnej úvahy vo výške stanovenej vo výroku tohto rozhodnutia, za 

primeraný. Z uvedených dôvodov bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto 

rozhodnutia. 

Správny orgán má za to, že pokuta uložená na základe správnej úvahy vo vyššie uvedenej výške 

je vzhľadom na jej represívno-výchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené 

medze a hľadiská pokutou primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému 

protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona.  

 

Poučenie:  
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa 

doručenia, prostredníctvom Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, 

Ústrednému Inšpektorátu  SOI so sídlom v Bratislave. V prípade, že uložená pokuta nebude 

v stanovenej lehote zaplatená ani podané odvolanie, bude jej plnenie vymáhané v zmysle 

zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.  

 

 



Slovenská obchodná inšpekcia 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre 

Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 B r a t i s l a v a  2 7  

 

číslo: P/0291/01/2018                                   dátum: 29.10.2018 

 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, ako 

príslušný orgán dozoru, podľa § 3 ods. 4, § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. h) zákona č. 128/2002 Z. z. 

o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, v znení neskorších 

predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov, 

 

r o z h o d o l  takto: 

 

 

účastníkovi konania:  MEDUSA GROUP, s. r. o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava,  

  IČO: 45 301 883, 

 

kontrola vykonaná dňa 08.08.2018 v prevádzkarni Barrock, Sedlárska 1, Bratislava, 

 

pre porušenie povinnosti predávajúcim 

 

 predávať výrobky v správnej miere – pri výkone kontroly bolo zistené, že predávajúci 

nedodržal deklarovanú mieru alkoholického nápoja zakúpeného do kontrolného nákupu 

1×500 ml pivo Edelweis á 3,49 €/0,5 l, nakoľko premeraním bola zistená nedodržaná miera 

predaného alkoholického nápoja, keď v skutočnosti bolo podaných len 472 ml pivo Edelweis 

á 3,49 €/0,5 l, pričom predávajúci uvedený nápoj účtoval v sume 3,49 €, čím došlo 

k  celkovému predraženiu nákupu v neprospech spotrebiteľa o sumu 0,20 € a k porušeniu 

§ 4 ods. 1 písm. a) zákona 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, 

 

 umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť deklarovanej hmotnosti 

zakúpených výrobkov – pri výkone kontroly bolo zistené, že spotrebiteľom nebolo 

umožnené prekontrolovať si dodržanie deklarovanej hmotnosti zakúpených výrobkov 

z dôvodu nezabezpečenia hmotnostného meradla s platným overením orgánu metrológie, keď 

v čase výkonu kontroly sa v kontrolovanej prevádzkarni nachádzala 1 ks digitálna kuchynská 

váha Aviator 5000, model A51P15L, SN: B529183371 bez platného úradného overenia, čím 

došlo k porušeniu § 4 ods. 1 písm. a) zákona 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, 

 

 

u  k  l  a d  á 

 

 

podľa § 24 ods. 1 cit. zákona pokutu vo výške 350 ,- €  

(slovom: tristopäťdesiat eur). 

 



Pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní od právoplatnosti tohto 

rozhodnutia poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, 

Bratislava, č. ú. SK57 8180 0000 0070 0006 5068, KS-379, VS-02910118. 

 

 

O  d  ô  v  o d  n  e  n  i  e 
 

 

Dňa 08.08.2018 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) kontrolu 

v prevádzkarni Barrock, Sedlárska 1, Bratislava, zameranú na dodržiavanie zákona 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 (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a na 

prešetrenie podnetu spotrebiteľa, evidovaného pod č. 499/2018, ktorej výsledok je popísaný 

v inšpekčnom zázname z kontroly zo dňa 08.08.2018. 

 

Pri výkone kontroly bolo zistené, že predávajúci nedodržal deklarovanú mieru alkoholického 

nápoja zakúpeného do kontrolného nákupu 1×500 ml pivo Edelweis á 3,49 €/0,5 l, nakoľko 

premeraním bola zistená nedodržaná miera predaného alkoholického nápoja, keď v skutočnosti 

bolo podaných len 472 ml pivo Edelweis á 3,49 €/0,5 l, pričom predávajúci uvedený nápoj účtoval 

v sume 3,49 €, čím došlo k celkovému predraženiu nákupu v neprospech spotrebiteľa o sumu 

0,20 €. 

 

Pri výkone kontroly bolo tiež zistené, že spotrebiteľom nebolo umožnené prekontrolovať si 

dodržanie deklarovanej hmotnosti zakúpených výrobkov z dôvodu nezabezpečenia 

hmotnostného meradla s platným overením orgánu metrológie, keď v čase výkonu kontroly sa 

v kontrolovanej prevádzkarni nachádzala 1 ks digitálna kuchynská váha Aviator 5000, model 

A51P15L, SN: B529183371 bez platného úradného overenia. 

 

Uvedeným konaním došlo k porušeniu § 4 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa, 

za ktoré ako predávajúci zodpovedá účastník konania. 

 

Na základe zisteného a preukázaného porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa bolo účastníkovi 

konania listom zo dňa 07.09.2018 zaslané oznámenie o začatí správneho konania 

do aktivovanej elektronickej schránky účastníka konania, ktoré bolo doručené v zmysle zákona 

č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) dňa 17.09.2018. 

 

V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

bola účastníkovi konania poskytnutá možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohol 

vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 

 

K oznámeniu o začatí správneho konania o uložení pokuty sa účastník konania v lehote 

stanovenej orgánom dozoru nevyjadril a zistený protiprávny skutkový stav žiadnym 

relevantným spôsobom nespochybnil.  

 

Vo vysvetlivke do inšpekčného záznamu z kontroly zo dňa 08.08.2018 osoba prítomná 

pri výkone kontroly – p. L. zistený protiprávny skutkový stav nespochybnila, pričom len 

uviedla, že o výsledku kontroly bude informovať vedenie spoločnosti.  

 



Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, ako 

príslušný orgán dozoru, preskúmal podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu 

a dospel k záveru, že protiprávny skutkový stav bol zo strany SOI spoľahlivo preukázaný. 

 

V zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný predávať 

výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť spotrebiteľovi 

prekontrolovať si správnosť týchto údajov.  

 

Účastník konania, ako predávajúci, v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa vyššie 

opísaným konaním preukázateľne porušil povinnosti ustanovené zákonom. 

 

Inšpektori SOI vykonávajú v obchodných prevádzkach kontroly za účelom zistenia, 

či predávajúci, dodávatelia, výrobcovia, resp. dovozcovia dodržiavajú povinnosti a zákazy, 

vyplývajúce im zo zákona o ochrane spotrebiteľa alebo právnych aktov Európskej únie v oblasti 

ochrany spotrebiteľa. Rozhodujúcim pre konštatovanie, či bol zákon dodržaný alebo porušený, 

je stav zistený v čase kontroly. Za porušenie povinností ustanovených zákonom o ochrane 

spotrebiteľa má orgán dozoru v zmysle § 24 ods. 1 cit. zákona povinnosť zodpovednému 

subjektu uložiť pokutu až do výšky 66 400,00 eur.  

 

Na základe zisteného skutkového stavu orgán dozoru dospel k záveru, že konaním účastníka 

konania neboli splnené zákonom stanovené podmienky a došlo k porušeniu ustanovení 

uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Zodpovednosť účastníka konania bola 

spoľahlivo preukázaná. Pri hodnotení dôkazov správny orgán vychádzal najmä zo skutkového 

stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného v inšpekčnom zázname z kontroly zo dňa 

08.08.2018. 

 

Pri určovaní výšky pokuty orgán dozoru v súlade s ustanovením § 24 ods. 5 zákona o ochrane 

spotrebiteľa prihliadol na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, 

spôsob a následky porušenia povinnosti. Pri zohľadnení uvedených kritérií orgán dozoru vzal 

v úvahu, že účastník konania ako predávajúci je povinný pri predaji výrobkov postupovať tak, 

aby pri svojej podnikateľskej činnosti dodržiaval všetky povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú 

z príslušných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa. Jednou z týchto povinností je aj 

povinnosť predávať výrobky v správnej miere. Nedodržaním deklarovanej miery objednaného 

výrobku došlo k predraženiu nákupu v neprospech spotrebiteľa o sumu 0,20 €. Uvedeným 

konaním mohla byť spotrebiteľovi spôsobená majetková ujma, čím môže dôjsť k mareniu účelu 

zákona vyjadreného v § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, kde jedným z chránených práv 

spotrebiteľa je práve ochrana jeho ekonomických záujmov. Súčasne na druhej strane došlo 

k neoprávnenému prospechu zo strany predávajúceho. Predávajúci je taktiež povinný umožniť 

spotrebiteľom prekontrolovať si správnosť údajov o hmotnosti predávaných výrobkov. 

Naplnenie tejto povinnosti vyžaduje vybavenie prevádzky meradlom s platným overením 

orgánu metrológie, čo v danom prípade nebolo dodržané. Z hľadiska následkov zisteného 

protiprávneho konania vzal orgán dozoru v úvahu, že v prípade nezabezpečenia hmotnostného 

meradla s platným overením príslušným orgánom metrológie je spotrebiteľovi znemožnené 

prekontrolovať si dodržanie deklarovanej hmotnosti zakúpených výrobkov, resp. sťažené 

uplatnenie reklamácie na dodržanie hmotnosti výrobkov vo vzťahu k účtovanej cene. 

Protiprávnym konaním účastníka konania tak bol znížený rozsah práv spotrebiteľa priznaný mu 

zákonom o ochrane spotrebiteľa. V § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa je deklarované 

právo spotrebiteľa na informácie a na ochranu ekonomických záujmov, ktoré bolo vyššie 

uvedeným konaním účastníka konania porušené. Z hľadiska posudzovania miery zavinenia 

vzal orgán dozoru pri určovaní výšky pokuty v úvahu, že účastník konania je povinný 



dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky predaja výrobkov, resp. poskytovania 

služieb, za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne, tzn. bez ohľadu na akékoľvek 

okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. Po zvážení a vyhodnotení uvedených skutočností 

považuje orgán dozoru postih uložený na základe správnej úvahy vo výške stanovenej vo 

výroku tohto rozhodnutia za primeraný. Z uvedených dôvodov bolo rozhodnuté tak, ako je 

uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie:  

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa 

doručenia, prostredníctvom Inšpektorátu SOI so sídlom Bratislave pre Bratislavský kraj, 

Ústrednému Inšpektorátu  SOI so sídlom v Bratislave. V prípade, že uložená pokuta nebude 

v stanovenej lehote zaplatená ani podané odvolanie, bude jej plnenie vymáhané v zmysle 

zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.  


