Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Košiciach pre Košický kraj,
Vrátna 3, Košice

Číslo: P/0166/08/17

Dňa: 07.09.2017

ROZHODNUTIE
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, ako
príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 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 a podľa § 24 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, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
ukladá
účastníkovi konania: DEICHMANN-OBUV SK s.r.o., sídlo: ulica Logistického parku 1,
929 01 Dunajská Streda, IČO: 35898933, v zastúpení – M. Ch., kontrola vykonaná
v prevádzkarni: DEICHMANN – obuv, OC AUPARK, Námestie osloboditeľov 1, Košice, dňa
23.03.2017,
pre porušenie zákazu podľa § 4 ods. 2 písm. c) 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“), v zmysle ktorého predávajúci nesmie používať
nekalé obchodné praktiky v spotrebiteľských zmluvách, v nadväznosti na § 7 ods. 1 zákona,
z ktorého vyplýva zákaz nekalej obchodnej praktiky pred, počas aj po vykonaní obchodnej
transakcie a v spojení s § 8 ods. 1 písm. b) zákona, v zmysle ktorého sa obchodná praktika
považuje za klamlivú, ak zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie
o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože obsahuje nesprávne informácie a je
preto nepravdivá vo vzťahu k hlavným znakom produktu, ako je jeho účel použitia, keď
spotrebiteľ (pisateľ podania) bol nesprávne informovaný o účele použitia výrobku (pánska
vychádzková obuv Landrover, artiklové číslo 1313921 v hodnote 26,90 eur), čo spôsobilo, že
urobil rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, čím došlo k naplneniu
znakov klamlivého konania;

pokutu
vo výške 800,- eur slovom osemsto eur.
Pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia
priloženou poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica
číslo účtu: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS – 01660817.

Odôvodnenie:
Dňa 23.03.2017 bola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Košiciach pre Košický kraj vykonaná kontrola v prevádzkarni: DEICHMANN – obuv, OC
AUPARK, Námestie osloboditeľov 1, Košice. Vykonanou kontrolou, zameranou na
prešetrenie písomných podnetov spotrebiteľov evidovaných správnym orgánom pod č. 278/17
a 286/17 bolo zistené, že účastník konania nezabezpečil dodržanie zákazu podľa § 4 ods. 2
písm. c) zákona, v zmysle ktorého predávajúci nesmie používať nekalé obchodné praktiky
v spotrebiteľských zmluvách, v nadväznosti na § 7 ods. 1 zákona, z ktorého vyplýva zákaz
nekalej obchodnej praktiky pred, počas aj po vykonaní obchodnej transakcie a v spojení s § 8
ods. 1 písm. b) zákona, v zmysle ktorého sa obchodná praktika považuje za klamlivú, ak
zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii,
ktoré by inak neurobil, pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá vo vzťahu
k hlavným znakom produktu, ako je jeho účel použitia, keď spotrebiteľ (pisateľ podania) bol
nesprávne informovaný o účele použitia výrobku (pánska vychádzková obuv Landrover,
artiklové číslo 1313921 v hodnote 26,90 eur), čo spôsobilo, že urobil rozhodnutie o obchodnej
transakcii, ktoré by inak neurobil, čím došlo k naplneniu znakov klamlivého konania.
Za zistené nedostatky a tým aj za preukázané porušenie zákona citované vo výroku tohto
rozhodnutia zodpovedá účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona.
Z uvedeného dôvodu bolo voči účastníkovi konania na podnet správneho orgánu začaté správne
konanie o uložení pokuty podľa § 24 zákona, oznámené mu listom zo dňa 13.07.2017.
V zmysle § 33 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
mal účastník konania pred vydaním rozhodnutia možnosť vyjadriť sa ku kontrolou zistenému
skutkovému stavu, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania. Účastník konania toto svoje
procesné právo nevyužil a k dôvodu začatia správneho konania, uvedenému v oznámení
o začatí správneho konania, sa v lehote stanovenej správnym orgánom nevyjadril.
Dňa 20.04.2017 a 25.04.2017 bolo správnemu orgánu doručené vyjadrenie k inšpekčnému
záznamu, v ktorom účastník konania uviedol, že v súlade s triedením obuvi podľa normy STN
79 5601 kontrolovaná osoba zaradila predmetnú obuv LANDROVER ako obuv vychádzkovú,
keď vlastnosti obuvi sa najviac približujú vlastnostiam popísaným v norme STN 79 5760 pre
vychádzkovú obuv, ktorá je podľa platnej definície vzhľadom na konštrukciu a použitý materiál
prispôsobená noseniu v rôznych klimatických podmienkach. Zmyslom roztriedenia obuvi do
jednotlivých kategórií je definovať, pre akú činnosť a aké prostredie je obuv vhodná a podľa
toho stanoviť kvalitatívne požiadavky na jednotlivé materiály. Tieto normy sú bohužiaľ
zastarané a nezohľadňujú nové trendy v oblasti obľúbených outdoorových aktivít, keď samotný
pojem outdoorová či trekingová obuv nie je žiadnou normou definovaný. Preto predajcovia
používajú pre zdôraznenie vlastností tejto obuvi doplnkovo aj vyššie uvedené označenie,
pretože lepšie vystihuje jej účel, než keby použili iba označenie vychádzková obuv. Rovnako
tak aj výrobný spôsob obuvi (lepená, flexiblová) sa u konkrétnej metódy môže odlišovať

vzhľadom na použitý materiál. Preto sa pri priblížení kurzora k zvýrazneným údajom objaví
všeobecná informácia k tejto kategórii, avšak v texte pri konkrétnej obuvi sa predávajúci snaží
vyzdvihnúť vlastnosti, ktoré má popri zaradení obuvi podľa príslušnej normy konkrétny
typ/model obuvi navyše.
Správny orgán po preskúmaní všetkých podkladov pre rozhodnutie dospel k záveru, že za
protiprávne konanie uvedené vo výroku rozhodnutia účastník konania zodpovedá. Povinnosťou
predávajúceho, to znamená podnikateľa, ktorý spotrebiteľovi predáva výrobky alebo poskytuje
služby, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností tak, ako mu ich ukladá zákon. Za ich
nesplnenie zodpovedá predávajúci bez ohľadu na zavinenie, zodpovedá za výsledok.
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 Európskych
spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa. Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom 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 § 4 ods. 2 písm. c) zákona predávajúci nesmie používať nekalé obchodné praktiky
a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách.
V zmysle § 7 ods. 1 zákona sú nekalé obchodné praktiky zakázané, a to pred, počas aj po
vykonaní obchodnej transakcie.
Podľa § 7 ods. 4 zákona sa za nekalú obchodnú praktiku považuje najmä klamlivé konanie
a klamlivé opomenutie konania podľa § 8 a agresívna obchodná praktika podľa § 9.
Podľa § 8 ods. 1 zákona sa obchodná praktika považuje za klamlivú, ak zapríčiňuje alebo môže
zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil,
pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá, alebo akýmkoľvek spôsobom
uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa, a to aj ak je táto
informácia vecne správna vo vzťahu k
a) existencii produktu alebo k povahe produktu,
b) hlavným znakom produktu, ako sú jeho dostupnosť, výhody, riziká, vyhotovenie, zloženie,
príslušenstvo, servis zákazníkovi po predaji produktu a vybavovanie reklamácie, výrobný
postup a dátum výroby alebo dodávky, spôsob dodania, účel použitia, možnosti využitia,
množstvo, špecifikácia, jeho zemepisný alebo obchodný pôvod alebo očakávané výsledky
použitia, alebo výsledky a podstatné ukazovatele skúšok alebo kontrol vykonaných na produktu,
c) rozsahu záväzkov predávajúceho, motívom pre obchodnú praktiku a k charakteru procesu
predaja, akékoľvek vyhlásenie alebo symbol týkajúci sa priameho alebo nepriameho
sponzorstva alebo schválenia predávajúceho alebo produktu,
d) cene alebo k spôsobu výpočtu ceny alebo existencie osobitnej cenovej výhody,
e) potrebe servisu, náhradného dielu, výmeny alebo opravy,
f) osobe, vlastnosti a právu predávajúceho alebo jeho splnomocnenca, ako sú jeho totožnosť a
majetok, kvalifikácia, postavenie, uznanie, členstvo v organizáciách alebo jeho väzby
a vlastníctvo práv vyplývajúcich z priemyselného, obchodného alebo duševného vlastníctva
alebo jeho ocenenia a vyznamenania, alebo
g) právu spotrebiteľa vrátane práva na výmenu dodaného produktu alebo vrátenie peňazí podľa
osobitného predpisu alebo k rizikám, ktorým môže byť vystavený.

Vykonanou kontrolou bolo porušenie zákazu vyplývajúceho z vyššie citovaného ustanovenia
zákona preukázané. Z podkladov pre rozhodnutie je zrejmé, že spotrebiteľ (pisateľ podnetu)
zakúpil u účastníka konania dňa 25.01.2017 pánsku vychádzkovú obuv Landrover, artiklové
číslo 1313921 á 26,90 eur. K výrobku bol spotrebiteľovi pri predaji priložený informačný leták,
v ktorom bolo v časti „Účelovosť obuvi“ zaškrtnuté políčko „vychádzková obuv celoročná“ (t.j.
obuv na nosenie po miestnych komunikáciách alebo aj v interiéri, vyznačuje sa klasickou
konštrukciou bez výraznejších módnych prvkov, je charakteristická veľkou pestrosťou strihov,
životnosť a pohodlnosť sú tu dôležitejšie než módnosť) a v časti „Výrobný spôsob obuvi“
zaškrtnuté políčko: „obuv lepená“. Z obsahu inšpekčného záznamu je pritom zrejmé, že
predmetná obuv Landrover, artiklové číslo 1313921, bola v čase kontroly dňa 18.04.2017,
a ako uviedol i spotrebiteľ (pisateľ podania) aj pred jeho zamýšľanou kúpou v kamennej
prevádzkarni predávajúceho, ponúkaná prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho
www.deichmann.com/SK/sk/shop/pani/pani-obuv/pani-obuv-trekingovaobuv.cat, a to ako
„Outdoorová obuv“. Zároveň bola na predmetnej internetovej stránke uvedená informácia:
„KVALITNÁ TREKINGOVÁ OBUV NA OUTDOOROVÝ ŠPORT, Treking je obľúbeným
outdoorovým športom, ktorý zahŕňa chôdzu náročným terénom... K tomu patrí hrubá, výrazne
profilovaná podošva, ktorá je prispôsobená na chôdzu po rôznom povrchu a náležia jej
vlastnosti ako odolnosť proti pošmyknutiu na hladkom povrchu...“ a „V kategórii outdoorovej
obuvi môžete kúpiť pohodlné topánky na dlhú trekingovú túru... U Deichmanna k nim patria
predovšetkým značky Landrover, Fila a Victory... Renomovaná outdoorová značka Landrover
ponúka profesionálne a špeciálne navrhnuté outdoorové a trekingové topánky, ktoré sú typické
svojou prvotriednou funkčnosťou a pohodlnosťou, ďalej pevnosťou i stabilitou, vznešenými
a odolnými materiálmi a ležérnym a nápadným dizajnom...“ Uvedeným konaním teda
predávajúci na svojej internetovej stránke nesprávne informoval spotrebiteľa (pisateľa podnetu)
o účele použitia predmetného výrobku, v dôsledku čoho spotrebiteľ (pisateľ podania) urobil
rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, čím došlo k naplneniu znakov
klamlivého konania. Účastníkom konania uvádzané skutočnosti správny orgán nemohol
vyhodnotiť ako okolnosti zbavujúce ho jeho objektívnej zodpovednosti za zistený protiprávny
stav. Z vyššie uvedených skutočností je zrejmé, že účastník konania informoval spotrebiteľa
o účele použitia predmetnej obuvi odlišne na svojej internetovej stránke a po zakúpení obuvi
spotrebiteľom, pričom v dôsledku nesprávneho informovania spotrebiteľa na svojej
internetovej stránke, t.j. o možnosti použitia obuvi na dlhú trekingovú túru, resp. o prispôsobení
obuvi na chôdzu po rôznom povrchu a náročný povrch, urobil spotrebiteľ rozhodnutie
o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil.
Na základe uvedených skutočností, keďže skutkový stav zistený v čase kontroly po porovnaní
so stavom vyžadovaným všeobecne záväznými právnymi predpismi bol vyhodnotený ako stav
protiprávny, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
V zmysle § 24 ods.1 zákona je správnemu orgánu uložená obligatórna povinnosť pristúpiť
k uloženiu sankcie predávajúcemu za porušenie povinnosti podľa citovaného zákona, ktoré
bolo v danom prípade preukázané. Pre konštatovanie, či k porušeniu zákona došlo, je
rozhodujúci skutkový stav zistený v čase kontroly.
Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 24 ods. 5 zákona prihliadnuté najmä na charakter
protiprávneho konania, závažnosť porušenia zákazu, spôsob a následky porušenia zákazu
vzhľadom na porušenie zákazu používať nekalé obchodné praktiky. Následkom protiprávneho
konania bolo porušenie práv spotrebiteľa chránených dotknutými ustanoveniami zákona
o ochrane spotrebiteľa.

Správny orgán pri ukladaní výšky pokuty prihliadal na nedodržanie zákazu použitia nekalej
obchodnej praktiky, ktorým bol znížený rozsah práv spotrebiteľa priznaný mu zákonom
o ochrane spotrebiteľa. Účastník konania pri svojej činnosti využíval nekalé obchodné praktiky,
ktoré zákon zakazuje a ktoré môžu negatívne vplývať na spotrebiteľa pri jeho rozhodovaní
o obchodnej transakcii. Správny orgán prihliadol na skutočnosť, že používanie nekalej
obchodnej praktiky pri konaní so spotrebiteľom je vážnym zásahom do práv spotrebiteľa
chránených zákonom. Takéto konanie je o to závažnejšie, že jeho dôsledkom je porušenie
ekonomického záujmu spotrebiteľa.
Správny orgán zároveň prihliadol k tomu, že účel sledovaný zákonom vyjadrený v ustanovení
§ 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého jedným z chránených práv spotrebiteľa je právo na informácie
a na ochranu jeho ekonomických záujmov vzhľadom na zistené nedostatky, v zákonom
požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol.
Pokuta, ktorú môže správny orgán v zmysle § 24 ods. 1 zákona uložiť predávajúcemu za
porušenie povinností ustanovených zákonom alebo právnymi aktmi Európskych spoločenstiev
v oblasti ochrany spotrebiteľa do výšky 66 400 eur, bola uložená na dolnej hranici zákonom
stanovenej sadzby. Výšku uloženej pokuty považuje správny orgán po posúdení všetkých
zákonom stanovených hľadísk a na základe správnej úvahy za primeranú a má za to, že uloženie
pokuty bude mať nielen sankčný, ale najmä preventívny účinok.
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní
odo dňa doručenia tohto rozhodnutia, prostredníctvom tunajšieho Inšpektorátu
Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Ústrednému
inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie 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 Košiciach pre Košický kraj,
Vrátna 3, Košice

Číslo: P/0174/08/17

Dňa: 24.08.2017

ROZHODNUTIE
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, ako
príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 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 a podľa § 24 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, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
ukladá
účastníkovi konania: HERKULES s.r.o., sídlo: Bankov 5, 040 01 Košice, IČO: 36602485,
kontrola vykonaná v prevádzkarni: Penzión *** Zlatý Jeleň, Bankov 7, Košice, dňa
21.04.2017,
pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 4 ods. 1 písm. b) 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“), v zmysle ktorého je
predávajúci povinný poskytovať služby v bežnej kvalite, keď v čase kontroly kontrolované
ubytovacie zariadenie nespĺňalo požiadavky stanovené Vyhláškou MH SR č. 277/2008 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do
kategórií a tried (ďalej len „vyhláška“), nakoľko v ubytovacom zariadení sa nenachádzalo
žiadne pohostinské odbytové stredisko, na recepcii chýbal centrálny trezor a v kontrolovanej
dvojlôžkovej izbe č. 2 chýbala stolička;
pokutu
vo výške 300,- eur slovom tristo eur.
Pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia
priloženou poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica
číslo účtu: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS – 01740817.

Odôvodnenie:
Dňa 21.04.2017 bola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Košiciach pre Košický kraj vykonaná kontrola v prevádzkarni: Penzión *** Zlatý Jeleň,
Bankov 7, Košice. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že účastník konania nezabezpečil
dodržanie povinností predávajúceho podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona, v zmysle ktorého je
predávajúci povinný poskytovať služby v bežnej kvalite, keď v čase kontroly kontrolované
ubytovacie zariadenie nespĺňalo požiadavky stanovené Vyhláškou MH SR č. 277/2008 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do
kategórií a tried (ďalej len „vyhláška“), nakoľko v ubytovacom zariadení sa nenachádzalo
žiadne pohostinské odbytové stredisko, na recepcii chýbal centrálny trezor a v kontrolovanej
dvojlôžkovej izbe č. 2 chýbala stolička.
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie zákona citované vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia, zodpovedá účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona.
Z uvedeného dôvodu bolo z podnetu správneho orgánu voči účastníkovi konania začaté
správne konanie oznámené mu listom zo dňa 18.07.2017, doručeným do vlastných rúk.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia,
prípadne navrhnúť jeho doplnenie. K dôvodom začatia správneho konania, uvedeným
v oznámení o začatí správneho konania, sa účastník konania v lehote stanovenej správnym
orgánom nevyjadril.
Dňa 26.04.2017 bolo správnemu orgánu doručené vyjadrenie, v ktorom účastník konania
uviedol, že kontroly, ktorá bola vykonaná neznámymi inšpektormi s nekompetentnou osobou,
sa osobne nezúčastnil. V prílohe zaslal kópiu zdravotného preukazu, kópiu Rozhodnutia
RÚVZ zo dňa 17.01.2008.
Správny orgán po preskúmaní všetkých podkladov pre rozhodnutie dospel k záveru, že za
kontrolou zistené porušenie zákona účastník konania v plnej miere zodpovedá. Povinnosťou
predávajúceho, to znamená podnikateľa, ktorý spotrebiteľovi predáva výrobky alebo poskytuje
služby, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností tak, ako mu ich ukladá zákon. Za ich
nesplnenie zodpovedá predávajúci objektívne, to znamená bez ohľadu na zavinenie,
zodpovedá za výsledok.
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 Európskych
spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa. Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom 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.
Podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona je predávajúci povinný predávať výrobky a poskytovať služby
v bežnej kvalite; ak kvalita nie je predpísaná, môže predávajúci predávať výrobky v nižšej ako
bežnej kvalite, len ak spotrebiteľa upozorní na všetky rozdiely.
Porušenie vyššie uvedenej zákonom stanovenej povinnosti bolo vykonanou kontrolou
spoľahlivo preukázané, keďže v čase kontroly kontrolované ubytovacie zariadenie, zaradené
do kategórie penzión a do triedy ***, nespĺňalo požiadavky stanovené vyhláškou, nakoľko
v ubytovacom zariadení sa nenachádzalo žiadne pohostinské odbytové stredisko, pričom

v zmysle vyhlášky je vyžadované jedno pohostinské odbytové stredisko – reštaurácia, zároveň
na recepcii chýbal centrálny trezor a v kontrolovanej dvojlôžkovej izbe č. 2 chýbala stolička.
Účastník konania skutkové zistenia žiadnym spôsobom nespochybnil a keďže sa k dôvodom
začatia správneho konania, uvedeným v oznámení o začatí správneho konania nevyjadril,
podkladom pre rozhodnutie bol skutkový stav zistený v čase kontroly.
Na základe uvedených skutočností, keďže skutkový stav zistený v čase kontroly po porovnaní
so stavom, ktorý je vyžadovaný všeobecne záväznými právnymi predpismi bol spoľahlivo
vyhodnotený ako stav protiprávny, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia.
V zmysle § 24 ods. 1 zákona vyplýva správnemu orgánu obligatórna povinnosť pristúpiť
k uloženiu sankcie predávajúcemu za porušenie povinností podľa citovaného zákona, ktoré
v danom prípade bolo preukázané. Pre konštatovanie, či k porušeniu povinnosti ustanovenej
zákonom došlo je rozhodujúci skutkový stav zistený v čase kontroly.
Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 24 ods. 5 zákona prihliadnuté najmä na charakter
protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia
povinnosti vzhľadom na nesplnenie povinnosti predávajúceho poskytovať služby v bežnej
kvalite. Následkom porušenia tejto povinnosti došlo k porušeniu práv spotrebiteľa, chránených
dotknutými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa.
Správny orgán pri určovaní výšky pokuty prihliadol na skutočnosť, že následkom
protiprávneho konania spočívajúceho v porušení povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona
mohlo byť ohrozenie majetku spotrebiteľa poskytovaním služieb nezodpovedajúcim štandardu
ustanovenému všeobecne záväzným právnym predpisom. Povinnosťou predávajúceho bolo
zabezpečiť poskytnutie služieb ubytovacieho zariadenia v požiadavkách ustanovených
vyhláškou pre príslušnú kategóriu a triedu, čo preukázateľne splnené nebolo. Správny orgán
zohľadnil aj skutočnosť, že v zmysle § 7 ods. 2 vyhlášky, sú požiadavky na vybavenie, druh,
rozsah a úroveň poskytovaných služieb v jednotlivých kategóriách a triedach minimálne.
V danom prípade teda neboli zabezpečené ani uvedené minimálne požiadavky.
Správny orgán zároveň prihliadol k tomu, že účel sledovaný zákonom vyjadrený v ustanovení
§ 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého chránenými právami spotrebiteľa sú práve ochrana jeho
ekonomických záujmov a právo na informácie, vzhľadom na zistené nedostatky, v zákonom
požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol.
Pokuta, ktorú môže správny orgán v zmysle § 24 ods. 1 zákona uložiť predávajúcemu za
porušenie povinností ustanovených zákonom alebo právnymi aktmi Európskych spoločenstiev
v oblasti ochrany spotrebiteľa do výšky 66 400 eur, bola uložená na dolnej hranici zákonom
stanovenej sadzby. Výšku uloženej pokuty považuje správny orgán, po posúdení všetkých
zákonom stanovených hľadísk a na základe správnej úvahy, za primeranú a má za to, že
uloženie pokuty bude mať nielen sankčný, ale najmä preventívny účinok.
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15
dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia, prostredníctvom tunajšieho Inšpektorátu
Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Ústrednému
inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie 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 Košiciach pre Košický kraj,
Vrátna 3, Košice

Číslo: P/0178/08/17

Dňa: 24.08.2017

ROZHODNUTIE
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, ako
príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 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 a podľa § 24 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, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
ukladá
účastníkovi konania: M.F.S., spol. s r.o., Kráľovský Chlmec, sídlo: Hlavná 712, 077 01
Kráľovský Chlmec, IČO: 36173878, kontrola vykonaná v prevádzkarni: Penzión Italia***,
Hlavná 712, Kráľovský Chlmec, dňa 26.04.2017,
pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 4 ods. 1 písm. b) 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“), v zmysle ktorého je
predávajúci povinný poskytovať služby v bežnej kvalite, keď v čase kontroly kontrolované
ubytovacie zariadenie nespĺňalo požiadavky stanovené Vyhláškou MH SR č. 277/2008 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do
kategórií a tried (ďalej len „vyhláška“), nakoľko v kontrolovanej dvojlôžkovej izbe č. 4 chýbal
telefón so spojením mimo penziónu cez centrálu, v hygienickom zariadení chýbalo osvetlenie
nad umývadlom, v kontrolovanej dvojlôžkovej izbe č. 13 chýbal telefón so spojením mimo
penziónu cez centrálu a kôš na odpadky, v kontrolovanej dvojlôžkovej izbe č. 18 chýbal
telefón so spojením mimo penziónu cez centrálu, kôš na odpadky a v hygienickom zariadení
chýbalo osvetlenie nad umývadlom;
pokutu
vo výške 400,- eur slovom štyristo eur.

Pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia
priloženou poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica
číslo účtu: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS – 01780817.
Odôvodnenie:
Dňa 26.04.2017 bola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Košiciach pre Košický kraj vykonaná kontrola v prevádzkarni: Penzión Italia***, Hlavná
712, Kráľovský Chlmec. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že účastník konania nezabezpečil
dodržanie povinnosti predávajúceho podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona, v zmysle ktorého je
predávajúci povinný poskytovať služby v bežnej kvalite, keď v čase kontroly kontrolované
ubytovacie zariadenie nespĺňalo požiadavky stanovené Vyhláškou MH SR č. 277/2008 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do
kategórií a tried (ďalej len „vyhláška“), nakoľko v kontrolovanej dvojlôžkovej izbe č. 4 chýbal
telefón so spojením mimo penziónu cez centrálu, v hygienickom zariadení chýbalo osvetlenie
nad umývadlom, v kontrolovanej dvojlôžkovej izbe č. 13 chýbal telefón so spojením mimo
penziónu cez centrálu a kôš na odpadky, v kontrolovanej dvojlôžkovej izbe č. 18 chýbal
telefón so spojením mimo penziónu cez centrálu, kôš na odpadky a v hygienickom zariadení
chýbalo osvetlenie nad umývadlom.
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie zákona citované vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia, zodpovedá účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona.
Z uvedeného dôvodu bolo z podnetu správneho orgánu voči účastníkovi konania začaté
správne konanie oznámené mu listom zo dňa 18.07.2016, doručeným do vlastných rúk.
Po opätovnom preskúmaní podkladov pre rozhodnutie, vzhľadom na nedostatočne
zadokumentovaný skutkový stav, správny orgán prehodnotil a upravil kontrolou zistené
porušenie povinnosti predávajúceho, vyplývajúcej z § 4 ods. 1 písm. b) zákona tak, ako je
uvedené vo výroku rozhodnutia.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia,
prípadne navrhnúť jeho doplnenie. K dôvodom začatia správneho konania, uvedeným
v oznámení o začatí správneho konania, sa účastník konania v lehote stanovenej správnym
orgánom nevyjadril.
Správny orgán po preskúmaní všetkých podkladov pre rozhodnutie dospel k záveru, že za
kontrolou zistené porušenie zákona účastník konania v plnej miere zodpovedá. Povinnosťou
predávajúceho, to znamená podnikateľa, ktorý spotrebiteľovi predáva výrobky alebo poskytuje
služby, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností tak, ako mu ich ukladá zákon. Za ich
nesplnenie zodpovedá predávajúci objektívne, to znamená bez ohľadu na zavinenie,
zodpovedá za výsledok.
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 Európskych
spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa. Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom 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.

Podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona je predávajúci povinný predávať výrobky a poskytovať služby
v bežnej kvalite; ak kvalita nie je predpísaná, môže predávajúci predávať výrobky v nižšej ako
bežnej kvalite, len ak spotrebiteľa upozorní na všetky rozdiely.
Porušenie vyššie uvedenej zákonom stanovenej povinnosti bolo vykonanou kontrolou
spoľahlivo preukázané, keďže v čase kontroly kontrolované ubytovacie zariadenie, zaradené
do kategórie penzión a do triedy ***, nespĺňalo požiadavky stanovené vyhláškou, nakoľko
v kontrolovanej dvojlôžkovej izbe č. 4 chýbal telefón so spojením mimo penziónu cez centrálu,
v hygienickom zariadení chýbalo osvetlenie nad umývadlom, v kontrolovanej dvojlôžkovej
izbe č. 13 chýbal telefón so spojením mimo penziónu cez centrálu a kôš na odpadky,
v kontrolovanej dvojlôžkovej izbe č. 18 chýbal telefón so spojením mimo penziónu cez
centrálu, kôš na odpadky a v hygienickom zariadení chýbalo osvetlenie nad umývadlom.
Účastník konania skutkové zistenia nespochybnil žiadnym spôsobom a keďže sa k dôvodom
začatia správneho konania, uvedeným v oznámení o začatí správneho konania nevyjadril,
podkladom pre rozhodnutie bol skutkový stav zistený v čase kontroly.
Na základe uvedených skutočností, keďže skutkový stav zistený v čase kontroly po porovnaní
so stavom, ktorý je vyžadovaný všeobecne záväznými právnymi predpismi bol spoľahlivo
vyhodnotený ako stav protiprávny, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia.
V zmysle § 24 ods. 1 zákona vyplýva správnemu orgánu obligatórna povinnosť pristúpiť
k uloženiu sankcie predávajúcemu za porušenie povinností podľa citovaného zákona, ktoré
v danom prípade bolo preukázané. Pre konštatovanie, či k porušeniu povinnosti ustanovenej
zákonom došlo je rozhodujúci skutkový stav zistený v čase kontroly.
Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 24 ods. 5 zákona prihliadnuté najmä na charakter
protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia
povinnosti vzhľadom na nesplnenie povinnosti predávajúceho poskytovať služby v bežnej
kvalite. Následkom porušenia tejto povinnosti došlo k porušeniu práv spotrebiteľa, chránených
dotknutými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa.
Správny orgán pri určovaní výšky pokuty prihliadol na skutočnosť, že následkom
protiprávneho konania spočívajúceho v porušení povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona
mohlo byť ohrozenie majetku spotrebiteľa poskytovaním služieb nezodpovedajúcim štandardu
ustanovenému všeobecne záväzným právnym predpisom. Povinnosťou predávajúceho bolo
zabezpečiť poskytnutie služieb ubytovacieho zariadenia v požiadavkách ustanovených
vyhláškou pre príslušnú kategóriu a triedu, čo preukázateľne splnené nebolo. Správny orgán
zohľadnil aj skutočnosť, že v zmysle § 7 ods. 2 vyhlášky, sú požiadavky na vybavenie, druh,
rozsah a úroveň poskytovaných služieb v jednotlivých kategóriách a triedach minimálne.
V danom prípade teda neboli zabezpečené ani uvedené minimálne požiadavky.
Správny orgán zároveň prihliadol k tomu, že účel sledovaný zákonom vyjadrený v ustanovení
§ 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého chránenými právami spotrebiteľa sú práve ochrana jeho
ekonomických záujmov a právo na informácie, vzhľadom na zistené nedostatky, v zákonom
požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol.
Pokuta, ktorú môže správny orgán v zmysle § 24 ods. 1 zákona uložiť predávajúcemu za
porušenie povinností ustanovených zákonom alebo právnymi aktmi Európskych spoločenstiev
v oblasti ochrany spotrebiteľa do výšky 66 400 eur, bola uložená na dolnej hranici zákonom
stanovenej sadzby. Výšku uloženej pokuty považuje správny orgán, po posúdení všetkých
zákonom stanovených hľadísk a na základe správnej úvahy, za primeranú a má za to, že
uloženie pokuty bude mať nielen sankčný, ale najmä preventívny účinok.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15
dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia, prostredníctvom tunajšieho Inšpektorátu
Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Ústrednému
inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie 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 Košiciach pre Košický kraj,
Vrátna 3, Košice

Číslo: P/0179/08/17

Dňa: 24.08.2017

ROZHODNUTIE
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, ako
príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 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 a podľa § 24 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, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
ukladá
účastníkovi konania: chrysso s. r. o., sídlo: Haburská 49/F, 821 01 Bratislava , IČO:
44459751, kontrola vykonaná v prevádzkarni: Boutique hotel chrysso ****, Zvonárska 3,
Košice, dňa 26.04.2017,
pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 4 ods. 1 písm. b) 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“), v zmysle ktorého je
predávajúci povinný poskytovať služby v bežnej kvalite, keď v čase kontroly kontrolované
ubytovacie zariadenie nespĺňalo požiadavky stanovené Vyhláškou MH SR č. 277/2008 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do
kategórií a tried (ďalej len „vyhláška“), nakoľko v ubytovacom zariadení sa nenachádzalo
žiadne pohostinské odbytové stredisko, v kontrolovanej dvojlôžkovej izbe č. 2 chýbala stolová
lampa;
pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 10a ods. 1 písm. k) zákona, v zmysle
ktorého je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy spotrebiteľovi jasným
a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt
alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č.
391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov), keď účastník konania žiadnym spôsobom neoznámil spotrebiteľom
informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov;
pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 18 ods. 1 zákona, v zmysle ktorého je
predávajúci povinný riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie
vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, pričom reklamačný poriadok musí byť
na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi, keď v čase kontroly sa v prevádzke
nenachádzal reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi;

pokutu
vo výške 500,- eur slovom päťsto eur.
Pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia
priloženou poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica
číslo účtu: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS – 01790817.
Odôvodnenie:
Dňa 26.04.2017 bola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Košiciach pre Košický kraj vykonaná kontrola v prevádzkarni: Boutique hotel chrysso ****,
Zvonárska 3, Košice. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že účastník konania nezabezpečil
dodržanie povinností predávajúceho:
- podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona, v zmysle ktorého je predávajúci povinný poskytovať služby
v bežnej kvalite, keď v čase kontroly kontrolované ubytovacie zariadenie nespĺňalo
požiadavky stanovené Vyhláškou MH SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné
znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried (ďalej len „vyhláška“),
nakoľko v ubytovacom zariadení sa nenachádzalo žiadne pohostinské odbytové stredisko,
v kontrolovanej dvojlôžkovej izbe č. 2 chýbala stolová lampa;
- podľa § 10a ods. 1 písm. k) zákona, v zmysle ktorého je predávajúci povinný pred uzavretím
zmluvy spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti
obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným
predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov), keď účastník konania žiadnym spôsobom neoznámil
spotrebiteľom informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov;
- podľa § 18 ods. 1 zákona, v zmysle ktorého je predávajúci povinný riadne informovať
spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno
reklamáciu uplatniť, pričom reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom
spotrebiteľovi, keď v čase kontroly sa v prevádzke nenachádzal reklamačný poriadok na
viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie zákona citované vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia, zodpovedá účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona.
Z uvedeného dôvodu bolo z podnetu správneho orgánu voči účastníkovi konania začaté
správne konanie oznámené mu listom zo dňa 19.07.2017, doručeným do vlastných rúk.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia,
prípadne navrhnúť jeho doplnenie. K dôvodom začatia správneho konania, uvedeným
v oznámení o začatí správneho konania, sa účastník konania v lehote stanovenej správnym
orgánom nevyjadril.

Správny orgán po preskúmaní všetkých podkladov pre rozhodnutie dospel k záveru, že za
kontrolou zistené porušenie zákona účastník konania v plnej miere zodpovedá. Povinnosťou
predávajúceho, to znamená podnikateľa, ktorý spotrebiteľovi predáva výrobky alebo poskytuje
služby, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností tak, ako mu ich ukladá zákon. Za ich
nesplnenie zodpovedá predávajúci objektívne, to znamená bez ohľadu na zavinenie,
zodpovedá za výsledok.
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 Európskych
spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa. Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom 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.
Podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona je predávajúci povinný predávať výrobky a poskytovať služby
v bežnej kvalite; ak kvalita nie je predpísaná, môže predávajúci predávať výrobky v nižšej ako
bežnej kvalite, len ak spotrebiteľa upozorní na všetky rozdiely.
Podľa § 10a ods. 1 písm. k) zákona predávajúci je 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
(zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov).
Podľa § 18 ods. 1 zákona 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.
Porušenie vyššie uvedenej zákonom stanovenej povinnosti bolo vykonanou kontrolou
spoľahlivo preukázané, keďže v čase kontroly kontrolované ubytovacie zariadenie, zaradené
do kategórie boutique hotel a do triedy ****, nespĺňalo požiadavky stanovené vyhláškou,
nakoľko v ubytovacom zariadení sa nenachádzalo žiadne pohostinské odbytové stredisko,
pričom v zmysle vyhlášky sú požadované 1 reštaurácia a 1 pohostinské odbytové stredisko
s dennou prevádzkou, zároveň v kontrolovanej dvojlôžkovej izbe č. 2 chýbala stolová lampa.
Vykonanou kontrolou bolo rovnako zistené, že účastník konania v prevádzkarni žiadnym
spôsobom neoznámil spotrebiteľom informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho
riešenia sporov a v prevádzkarni sa nenachádzal reklamačný poriadok na viditeľnom mieste
dostupnom spotrebiteľovi. Účastník konania skutkové zistenia žiadnym spôsobom
nespochybnil a keďže sa k dôvodom začatia správneho konania, uvedeným v oznámení
o začatí správneho konania nevyjadril, podkladom pre rozhodnutie bol skutkový stav zistený
v čase kontroly.
Na základe uvedených skutočností, keďže skutkový stav zistený v čase kontroly po porovnaní
so stavom, ktorý je vyžadovaný všeobecne záväznými právnymi predpismi bol spoľahlivo
vyhodnotený ako stav protiprávny, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia.

V zmysle § 24 ods. 1 zákona vyplýva správnemu orgánu obligatórna povinnosť pristúpiť
k uloženiu sankcie predávajúcemu za porušenie povinností podľa citovaného zákona, ktoré
v danom prípade bolo preukázané. Pre konštatovanie, či k porušeniu povinnosti ustanovenej
zákonom došlo je rozhodujúci skutkový stav zistený v čase kontroly.
Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 24 ods. 5 zákona prihliadnuté najmä na charakter
protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinností, spôsob a následky porušenia
povinností vzhľadom na nesplnenie povinnosti predávajúceho poskytovať služby v bežnej
kvalite a vzhľadom na neposkytnutie informácie spotrebiteľovi o možnosti obrátiť sa na
subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch stanovených osobitným predpisom a
vzhľadom na neumiestnenie reklamačného poriadku na viditeľnom mieste dostupnom
spotrebiteľovi. Následkom porušenia tejto povinnosti došlo k porušeniu práv spotrebiteľa,
chránených dotknutými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa.
Správny orgán pri určovaní výšky pokuty prihliadol na skutočnosť, že následkom
protiprávneho konania spočívajúceho v porušení povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona
mohlo byť ohrozenie majetku spotrebiteľa poskytovaním služieb nezodpovedajúcim štandardu
ustanovenému všeobecne záväzným právnym predpisom. Povinnosťou predávajúceho bolo
zabezpečiť poskytnutie služieb ubytovacieho zariadenia v požiadavkách ustanovených
vyhláškou pre príslušnú kategóriu a triedu, čo preukázateľne splnené nebolo. Správny orgán
zohľadnil aj skutočnosť, že v zmysle § 7 ods. 2 vyhlášky, sú požiadavky na vybavenie, druh,
rozsah a úroveň poskytovaných služieb v jednotlivých kategóriách a triedach minimálne.
V danom prípade teda neboli zabezpečené ani uvedené minimálne požiadavky.
V zmysle zákona musí byť spotrebiteľ pred uzavretím zmluvy informovaný o zákonom
taxatívne vymedzených skutočnostiach, vrátane jasnej a zrozumiteľnej informácie o možnosti
obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v zmysle osobitného predpisu, ktorým je
zákon o alternatívnom riešení sporov. Konaním účastníka konania došlo k zásahu do práv
spotrebiteľa, a to vo vzťahu k rozsahu informovania spotrebiteľov pred uzatvorením zmluvy.
Účelom a zmyslom poskytnutia tejto informácie je oboznámiť spotrebiteľa o možnom postupe
v prípade sporu s predávajúcim a to obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý
bude vykonávať nezávislé, nestranné, transparentné, účinné, rýchle a spravodlivé postupy
riešenia spotrebiteľských sporov.
Správny orgán zohľadnil tiež to, že na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi nebol
umiestnený reklamačný poriadok. Ten je pre spotrebiteľa dôležitý, nakoľko prostredníctvom
neho je informovaný o podmienkach a o spôsobe reklamácie a tiež kde možno reklamáciu
uplatniť. Pri nezabezpečení reklamačného poriadku, ako aj neposkytnutí informácií
o predávajúcom spotrebiteľovi hrozí nedodržanie niektorej z podmienok reklamácie, a tým aj
možná neúspešnosť pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady výrobkov či
služieb.
Správny orgán zároveň prihliadol k tomu, že účel sledovaný zákonom vyjadrený v ustanovení
§ 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého chránenými právami spotrebiteľa sú práve ochrana jeho
ekonomických záujmov a právo na informácie, vzhľadom na zistené nedostatky, v zákonom
požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol.
Pokuta, ktorú môže správny orgán v zmysle § 24 ods. 1 zákona uložiť predávajúcemu za
porušenie povinností ustanovených zákonom alebo právnymi aktmi Európskych spoločenstiev
v oblasti ochrany spotrebiteľa do výšky 66 400 eur, bola uložená na dolnej hranici zákonom
stanovenej sadzby. Výšku uloženej pokuty považuje správny orgán, po posúdení všetkých
zákonom stanovených hľadísk a na základe správnej úvahy, za primeranú a má za to, že
uloženie pokuty bude mať nielen sankčný, ale najmä preventívny účinok.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15
dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia, prostredníctvom tunajšieho Inšpektorátu
Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Ústrednému
inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie 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 Košiciach pre Košický kraj,
Vrátna 3, Košice

Číslo: P/0183/08/17

Dňa: 25.08.2017

ROZHODNUTIE
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, ako
príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 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 a podľa § 24 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, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
ukladá
účastníkovi konania: Tenox s.r.o., sídlo: Dopravná 12, Košice 040 01, IČO: 36 606 138,
kontrola vykonaná v prevádzkarni: Kvetinárstvo Šafran, Hlavná 1, Košice, dňa 03.05.2017,
pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 16 ods. 1 písm. d) 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“), v zmysle ktorého je predávajúci
povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku, v ktorom je uvedený názov výrobku, keď
účastník konania vydal spotrebiteľom (inšpektorom SOI) doklad o kúpe výrobkov zakúpených
vo vykonanom kontrolnom nákupe, účtovanom v celkovej hodnote 11,70 eur, v ktorom neboli
uvedené názvy odpredaných výrobkov, nakoľko odpredaná soška anjelik YALA bola uvedená
ako „DARCEKOVY PREDMET“ a odpredaná sviečka HOME&STYLE bola uvedená ako
„SVIECKA“
pokutu
vo výške 300,- eur slovom tristo eur.
Pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia
priloženou poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica
číslo účtu: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS – 01830817.

Odôvodnenie:
Dňa 03.05.2017 bola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Košiciach pre Košický kraj vykonaná kontrola v prevádzkarni: Kvetinárstvo Šafran, Hlavná
1, Košice. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že účastník konania nezabezpečil dodržanie
povinností predávajúceho podľa § 16 ods. 1 písm. d) zákona, v zmysle ktorého je predávajúci
povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku, v ktorom je uvedený názov výrobku, keď
účastník konania vydal spotrebiteľom (inšpektorom SOI) doklad o kúpe výrobkov zakúpených
vo vykonanom kontrolnom nákupe (1 ks soška anjelik YALA á 5,90 €, 1 ks sviečka
HOME&STYLE á 5,80 €), účtovanom v celkovej hodnote 11,70 eur, v ktorom neboli uvedené
názvy odpredaných výrobkov, nakoľko odpredaná soška anjelik YALA bola uvedená ako
„DARCEKOVY PREDMET“ a odpredaná sviečka HOME&STYLE bola uvedená ako
„SVIECKA“.
Za zistené nedostatky a tým aj za preukázané porušenie zákona citované vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia zodpovedá účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona.
Z uvedeného dôvodu bolo z podnetu správneho orgánu voči účastníkovi konania začaté správne
konanie, oznámené listom zo dňa 25.07.2017, doručeným do vlastných rúk.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia,
prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Účastník konania toto svoje procesné právo nevyužil a ku
kontrolou zistenému skutkovému stavu sa nevyjadril.
Správny orgán po preskúmaní všetkých podkladov pre rozhodnutie dospel k záveru, že za
nedostatky uvedené vo výroku rozhodnutia účastník konania v plnom rozsahu zodpovedá.
Povinnosťou predávajúceho, ktorým je v zmysle § 2 písm. b) zákona osoba, ktorá pri uzatváraní
a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo
povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet, je zabezpečiť splnenie všetkých
povinností tak, ako mu ich ukladá zákon. Za ich nesplnenie zodpovedá predávajúci objektívne,
teda bez ohľadu na zavinenie, zodpovedá za výsledok.
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 Európskych
spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa.
Podľa § 16 ods.1 zákona predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku
alebo o poskytnutí služby, v ktorom je uvedené
a) obchodné meno a sídlo predávajúceho, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby,
b) adresa prevádzkarne,
c) dátum predaja,
d) názov a množstvo výrobku alebo druh služby,
e) cena jednotlivého výrobku alebo služby a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil.
Vykonanou kontrolou bolo porušenie vyššie uvedených zákonom stanovených povinností
predávajúceho spoľahlivo preukázané, keďže účastník konania v čase kontroly vydal
spotrebiteľom (inšpektorom SOI) doklad o kúpe výrobkov zakúpených vo vykonanom
kontrolnom nákupe, účtovanom v celkovej hodnote 11,70 eur, v ktorom neboli uvedené názvy

odpredaných výrobkov, nakoľko odpredaná soška anjelik YALA bola uvedená ako
„DARCEKOVY PREDMET“ a odpredaná sviečka HOME&STYLE bola uvedená ako
„SVIECKA“. Účastník konania skutkový stav žiadnym spôsobom nespochybnil a keďže sa
k dôvodom začatia správneho konania, uvedeným v oznámení o začatí správneho konania
nevyjadril, podkladom pre rozhodnutie bol skutkový stav zistený v čase kontroly.
Na základe vyššie uvedených skutočností, keďže skutkový stav zistený v čase kontroly
porovnaný so stavom, ktorý je vyžadovaný všeobecne záväznými právnymi predpismi bol
spoľahlivo vyhodnotený ako stav protiprávny, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku
tohto rozhodnutia.
V zmysle § 24 ods. 1 zákona je správnemu orgánu uložená obligatórna povinnosť pristúpiť
k uloženiu sankcie predávajúcemu za porušenie povinností podľa citovaného zákona, ktoré
v danom prípade bolo preukázané. Pre konštatovanie, či k porušeniu povinnosti ustanovenej
zákonom došlo je rozhodujúci skutkový stav zistený v čase kontroly.
Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 24 ods. 5 zákona prihliadnuté najmä na charakter
protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia
povinnosti vzhľadom na nesplnenie povinnosti predávajúceho vydať spotrebiteľovi doklad
o kúpe výrobku, v ktorom je uvedený názov výrobku. Následkom protiprávneho konania bolo
porušenie práv spotrebiteľa chránených dotknutými ustanoveniami zákona o ochrane
spotrebiteľa.
Pri určení výšky pokuty bola zohľadnená dôležitosť uvádzania všetkých zákonom stanovených
náležitostí v doklade o kúpe výrobku, keďže tento doklad má nesporný význam pri uplatnení
práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady konkrétneho výrobku, pričom jeho neúplnosť (v
danom prípade absencia údaja o názve odpredaných výrobkov) môže sťažiť, ba dokonca aj
zmariť spotrebiteľovi prípadné budúce uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady výrobkov.
Doklad o kúpe výrobku totiž predstavuje jeden z najdôležitejších dôkazov o právnych vzťahoch
medzi predávajúcim a spotrebiteľom (kupujúcim), ktoré vyplývajú z prevažne anonymne
uzatváraných kúpnych zmlúv. Neuvedením názvu výrobku na vydanom doklade o kúpe nie je
spotrebiteľovi zrejmé, čo bolo skutočne predmetom kúpy. Pre určenie názvu výrobku je pritom
rozhodujúce pomenovanie výrobku,
ktoré ho jednoznačne odlišuje a umožňuje ho
identifikovať aj pri prípadnej reklamácii výrobku. Správny orgán rovnako zohľadnil
skutočnosť, že porušenie vyššie uvedenej povinnosti bolo zistené už pri predchádzajúcej
kontrole vykonanej dňa 31.03.2017.
Správny orgán pri rozhodovaní vo veci vzal do úvahy tiež skutočnosť, že účel sledovaný
zákonom, vyjadrený v ustanovení § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého každý spotrebiteľ okrem
iného má právo na informácie a na ochranu svojich ekonomických záujmov vzhľadom na
zistené nedostatky, v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol.
Pokuta, ktorú môže v zmysle § 24 ods. 1 zákon správny orgán uložiť do výšky 66 400 eur, bola
uložená na dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby. Výšku uloženej pokuty považuje
správny orgán s prihliadnutím na všetky zákonom stanovené hľadiská a na základe správnej
úvahy za primeranú a má za to, že uloženie pokuty v tejto výške bude mať nielen sankčný ale
najmä preventívny účinok.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní
odo dňa doručenia tohto rozhodnutia, prostredníctvom tunajšieho Inšpektorátu
Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Ústrednému
inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie 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 Košiciach pre Košický kraj,
Vrátna 3, Košice

Číslo: P/0206/08/17

Dňa: 24.08.2017

ROZHODNUTIE
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, ako
príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 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 a podľa § 24 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, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
ukladá
účastníkovi konania: NAVTRADE spol. s r.o., sídlo: Ružínska 7, 040 11 Košice-mestská
časť Západ, IČO: 50 174 037, kontrola vykonaná v prevádzkarni: MIX MARKET, Mlynská
9, Košice, dňa 19.05.2017,
pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 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 (ďalej len „zákon“), v zmysle ktorého je predávajúci
povinný pred uzavretím zmluvy spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť
informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch
ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), keď účastník konania
žiadnym spôsobom neoznámil spotrebiteľom informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt
alternatívneho riešenia sporov;
pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 13 zákona, v zmysle ktorého je predávajúci
povinný uvádzať písomne poskytované informácie podľa § 10a až 12 zákona v kodifikovanej
podobe štátneho jazyka, keď v čase kontroly sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali 2 druhy
výrobkov (panvica PATELNIA 24 cm, panvica PATELNIA 28 cm), v celkovej hodnote 92,00
eur, u ktorých boli zistené nedostatky v plnení informačných povinností, a to uvádzanie
písomne poskytovanej informácie o vlastnostiach predávaného výrobku a o nebezpečenstve,
ktoré vyplýva z nesprávneho použitia výrobkov len v cudzom jazyku, nie v kodifikovanej
podobe štátneho jazyka;

pokutu
vo výške 300,- eur slovom tristo eur.
Pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia
priloženou poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica
číslo účtu: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS – 02060817.
Odôvodnenie:
Dňa 19.05.2017 bola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Košiciach pre Košický kraj vykonaná kontrola v prevádzkarni: MIX MARKET, Mlynská 9,
Košice. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že účastník konania nezabezpečil dodržanie
povinností predávajúceho:
- podľa § 10a ods. 1 písm. k) zákona, v zmysle ktorého je predávajúci povinný pred uzavretím
zmluvy spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti
obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným
predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov), keď účastník konania žiadnym spôsobom neoznámil
spotrebiteľom informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov;
- podľa § 13 zákona, v zmysle ktorého je predávajúci povinný uvádzať písomne poskytované
informácie podľa § 10a až 12 zákona v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, keď v čase
kontroly sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali 2 druhy výrobkov, v celkovej hodnote 92,00
eur, u ktorých boli zistené nedostatky v plnení informačných povinností, a to uvádzanie
písomne poskytovanej informácie o vlastnostiach predávaného výrobku a o nebezpečenstve,
ktoré vyplýva z nesprávneho použitia výrobkov len v cudzom jazyku, nie v kodifikovanej
podobe štátneho jazyka S uvedenými nedostatkami sa v čase kontroly v ponuke na predaj
nachádzali tieto druhy výrobkov: 1 ks panvica PATELNIA 24 cm á 12,00 €, výrobok bol
označený informáciami o vlastnostiach výrobku v cudzom jazyku takto: „Najwyžszej jakości
patelnia z warstwa nieprzywierajaca, wykonana z odlewu aluminium, rozprowadza cieplo
równomiernie i može być stosowana na wszystkich rodzajach kuchenek. Doskonaly wybór do
domu!“, informácie neboli uvedené v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, výrobok bol
označený upozorneniami v cudzom jazyku takto: „UWAGA! Aby wydlužyč žywotność patelni,
naleźy: - nie uźywać metalowych sztućców, oraz nie myć metalowymi zmywakami, aby nie
naruszyć powierzchni patelni, - nie naraźać patelni na gwaltowne zmiany temperatury, - do
mieszania potraw uźywac drewnianych lopatek, lyźek.“, informácie neboli uvedené
v kodifikovanej podobe štátneho jazyka; 5 ks panvica PATELNIA 28 cm á 16,00 €, výrobok
bol informáciami o vlastnostiach výrobku v cudzom jazyku takto: „Najwyžszej jakości patelnia
z warstwa nieprzywierajaca, wykonana z odlewu aluminium, rozprowadza cieplo
równomiernie i može być stosowana na wszystkich rodzajach kuchenek. Doskonaly wybór do
domu!“, informácie neboli uvedené v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, výrobok bol
označený upozorneniami v cudzom jazyku takto: „UWAGA! Aby wydlužyč žywotność patelni,
naleźy: - nie uźywać metalowych sztućców, oraz nie myć metalowymi zmywakami, aby nie
naruszyć powierzchni patelni, - nie naraźać patelni na gwaltowne zmiany temperatury, - do
mieszania potraw uźywac drewnianych lopatek, lyźek.“, informácie neboli uvedené
v kodifikovanej podobe štátneho jazyka.
Za zistené nedostatky a tým aj za preukázané porušenie zákona citované vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia zodpovedá účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona.

Z uvedeného dôvodu bolo z podnetu správneho orgánu voči účastníkovi konania začaté správne
konanie, oznámené listom zo dňa 02.08.2017, doručeným do vlastných rúk.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia,
prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Účastník konania toto svoje procesné právo využil a ku
kontrolou zistenému skutkovému stavu sa vyjadril. Dňa 16.08.2017 bolo správnemu orgánu
doručené vyjadrenie, v ktorom účastník konania uviedol, že na zápise z kontroly sa uvádza, že
nebol preložený text v poľskom jazyku do slovenského jazyka, avšak v tomto texte sa po
preložení do slovenského jazyka píše: Najlepšia panvica na trhu – jednoznačne sa jedná
o marketingový ťah a podporu predaja, nesúvisí to s vlastnosťou výrobku; výrobok vhodný na
všetky typy sporákov – čiže nie je dôvod presne špecifikovať nejaký nevhodný a sú tam taktiež
odporúčania na predĺženie používania avšak žiadna informácia o nebezpečenstve, ktoré
vyplýva z nesprávneho používania. Práve naopak, ako dosiahnuť čo najdlhšie využívanie
výrobku. Žiada o zastavenie správneho konania.
Správny orgán po preskúmaní všetkých podkladov pre rozhodnutie dospel k záveru, že za
nedostatky uvedené vo výroku rozhodnutia účastník konania v plnom rozsahu zodpovedá.
Povinnosťou predávajúceho, ktorým je v zmysle § 2 písm. b) zákona osoba, ktorá pri uzatváraní
a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo
povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet, je zabezpečiť splnenie všetkých
povinností tak, ako mu ich ukladá zákon. Za ich nesplnenie zodpovedá predávajúci objektívne,
teda bez ohľadu na zavinenie, zodpovedá za výsledok.
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 Európskych
spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa.
Podľa § 10a ods. 1 písm. k) zákona predávajúci je 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 (zákon
č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov).
Podľa § 13 zákona, ak sa informácie uvedené v § 10a až 12 poskytujú písomne, musia byť v
kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Možnosť súbežného používania iných označení, najmä
grafických symbolov a piktogramov, ako aj iných jazykov, nie je týmto dotknutá. Fyzikálne a
technické veličiny musia byť vyjadrené v zákonných meracích jednotkách.
Vykonanou kontrolou bolo porušenie vyššie uvedených zákonom stanovených povinností
predávajúceho spoľahlivo preukázané, keďže v čase kontroly sa v ponuke pre spotrebiteľa
nachádzali 2 druhy výrobkov, v celkovej hodnote 92,00 eur, u ktorých boli zistené nedostatky
v plnení informačných povinností, a to uvádzanie písomne poskytovanej informácie
o vlastnostiach predávaného výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z nesprávneho
použitia výrobkov len v cudzom (poľskom) jazyku, nie v kodifikovanej podobe štátneho jazyka
a spotrebiteľom nebola zároveň poskytnutá informácia o možnosti obrátiť sa na subjekt
alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom, t. j. zákonom
č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov. Z obsahu inšpekčného záznamu žiadnym spôsobom nevyplýva, že by sa
v čase kontroly v prevádzkarni nachádzal preklad uvedených informácií v akejkoľvek forme.
Správny orgán nemohol vyhovieť žiadosti účastníka konania o zastavenie správneho konania.
V cudzom jazyku uvedené informácie: „Najwyžszej jakości patelnia z warstwa
nieprzywierajaca, wykonana z odlewu aluminium, rozprowadza cieplo równomiernie i može
być stosowana na wszystkich rodzajach kuchenek. Doskonaly wybór do domu!“ možno preložiť
ako: „Panvica najvyššej akosti s nepriľnavou vrstvou, vyrobenou z hliníka, rozvádza teplo
rovnomerne a môže byť použitá na všetkých druhoch typoch sporákov. Dokonalá voľba pre
domácnosť!“. Z uvedeného je jednoznačne zrejmé, že sa jedná o informácie o vlastnostiach
predávaného výrobku. Taktiež v cudzom jazyku uvedené informácie: „UWAGA! Aby wydlužyč
žywotność patelni, naleźy: - nie uźywać metalowych sztućców, oraz nie myć metalowymi
zmywakami, aby nie naruszyć powierzchni patelni, - nie naraźać patelni na gwaltowne zmiany
temperatury, - do mieszania potraw uźywac drewnianych lopatek, lyźek.“ možno preložiť ako:
„POZOR! Aby ste predĺžili životnosť panvice, mali by ste: - nepoužívať kovové príbory
a neumývať kovovými drôtenkami, aby ste nenarušili povrch panvice, - nevystavovať panvicu
silným zmenám teplôt, - na miešanie jedál používať drevené špachtle, lyžice.“. Z uvedeného je
zrejmé, že ide o informácie o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z nesprávneho použitia výrobkov.
Na základe vyššie uvedených skutočností, keďže skutkový stav zistený v čase kontroly
porovnaný so stavom, ktorý je vyžadovaný všeobecne záväznými právnymi predpismi bol
spoľahlivo vyhodnotený ako stav protiprávny, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku
tohto rozhodnutia.
V zmysle § 24 ods. 1 zákona je správnemu orgánu uložená obligatórna povinnosť pristúpiť
k uloženiu sankcie predávajúcemu za porušenie povinností podľa citovaného zákona, ktoré
v danom prípade bolo preukázané. Pre konštatovanie, či k porušeniu povinnosti ustanovenej
zákonom došlo je rozhodujúci skutkový stav zistený v čase kontroly.
Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 24 ods. 5 zákona prihliadnuté najmä na charakter
protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinností, spôsob a následky porušenia
povinností vzhľadom na neposkytnutie informácie spotrebiteľovi o možnosti obrátiť sa na
subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch stanovených osobitným predpisom (zákon
č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov) a vzhľadom na to, že
účastník konania uvádzal písomne poskytované informácie o vlastnostiach predávaného
výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z nesprávneho použitia len v cudzom jazyku u 2
druhov výrobkov. Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práv spotrebiteľa
chránených dotknutými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa.
Správny orgán pri určovaní výšky pokuty prihliadol na skutočnosť, že v zmysle zákona musí
byť spotrebiteľ pred uzavretím zmluvy informovaný o zákonom taxatívne vymedzených
skutočnostiach, vrátane jasnej a zrozumiteľnej informácie o možnosti obrátiť sa na subjekt
alternatívneho riešenia sporov v zmysle osobitného predpisu, ktorým je zákon o alternatívnom
riešení sporov. Konaním účastníka konania došlo k zásahu do práv spotrebiteľa, a to vo vzťahu
k rozsahu informovania spotrebiteľov pred uzatvorením zmluvy. Účelom a zmyslom
poskytnutia tejto informácie je oboznámiť spotrebiteľa o možnom postupe v prípade sporu
s predávajúcim a to obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý bude vykonávať
nezávislé, nestranné, transparentné, účinné, rýchle a spravodlivé postupy riešenia
spotrebiteľských sporov.
V zmysle zákona je predávajúci povinný zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne
označený všetkými zákonom predpísanými údajmi a aby boli tieto informácie uvádzané
v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Pri ich absencii v kodifikovanej podobe štátneho

jazyka, je porušené právo spotrebiteľa na riadne a úplné informácie o výrobku. Taktiež je
nezanedbateľná skutočnosť, že uvedením údajov o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z ich
nesprávneho použitia len v cudzom jazyku by mohlo dôjsť k poškodeniu majetku spotrebiteľa
nevhodným používaním výrobku. Pri určení výšky pokuty bolo rovnako prihliadnuté na povahu
výrobkov so zistenými nedostatkami, na počet a celkovú hodnotu dotknutých výrobkov, ako aj
charakter v cudzom jazyku uvedených informácií.
Správny orgán pri rozhodovaní vo veci vzal do úvahy tiež skutočnosť, že účel sledovaný
zákonom, vyjadrený v ustanovení § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého každý spotrebiteľ okrem
iného má právo na informácie a na ochranu svojich ekonomických záujmov vzhľadom na
zistené nedostatky, v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol.
Pokuta, ktorú môže v zmysle § 24 ods. 1 zákon správny orgán uložiť do výšky 66 400 eur, bola
uložená na dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby. Výšku uloženej pokuty považuje
správny orgán s prihliadnutím na všetky zákonom stanovené hľadiská a na základe správnej
úvahy za primeranú a má za to, že uloženie pokuty v tejto výške bude mať nielen sankčný ale
najmä preventívny účinok.
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní
odo dňa doručenia tohto rozhodnutia, prostredníctvom tunajšieho Inšpektorátu
Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Ústrednému
inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie 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 Košiciach pre Košický kraj,
Vrátna 3, Košice

Číslo: P/0221/08/17

Dňa: 07.09.2017

ROZHODNUTIE
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, ako
príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 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 a podľa § 24 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, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
ukladá
účastníkovi konania: Mária Farkašová – ZOLMAR, miesto podnikania: Mierova 288/7,
048 01 Rožňava, IČO: 33004285, kontrola vozidla FM TAXI Dacia Sandro RV-364 BR, dňa
26.05.2017,
pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 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 (ďalej len „zákon“), v zmysle ktorého je predávajúci
povinný vydať spotrebiteľovi doklad o poskytnutí služby, keď v čase kontroly účastník konania
nevydal spotrebiteľom (inšpektorom SOI) doklad o poskytnutí služby zakúpenej vo
vykonanom kontrolnom nákupe (jazda na trase: stanovisko taxíkov, Košická ulica, Rožňava –
nemocnica, Špitálska ulica, Rožňava), účtovanom v hodnote 1,40 eur;

pokutu
vo výške 500,- eur slovom päťsto eur.
Pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia
priloženou poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica
číslo účtu: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS – 02210817.

Odôvodnenie:
Dňa 26.05.2017 bola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Košiciach pre Košický kraj vykonaná kontrola vozidla FM TAXI Dacia Sandero –
RV-364 BR. Vykonanou kontrolou, zameranou na prešetrenie písomného podania spotrebiteľa,
evidovaného správnym orgánom pod č. 445/17 bolo zistené, že účastník konania nezabezpečil
dodržanie povinnosti predávajúceho podľa § 16 ods. 1 zákona, v zmysle ktorého je predávajúci
povinný vydať spotrebiteľovi doklad o poskytnutí služby, keď v čase kontroly účastník konania
nevydal spotrebiteľom (inšpektorom SOI) doklad o poskytnutí služby zakúpenej vo
vykonanom kontrolnom nákupe (jazda na trase: stanovisko taxíkov, Košická ulica, Rožňava –
nemocnica, Špitálska ulica, Rožňava), účtovanom v hodnote 1,40 eur.
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie zákona citované vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia, zodpovedá účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona.
Z uvedeného dôvodu bolo z podnetu správneho orgánu voči účastníkovi konania začaté správne
konanie oznámené mu listom zo dňa 08.08.2017, doručovaným do vlastných rúk.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia,
prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Účastník konania toto svoje procesné právo nevyužil a k
dôvodu začatia správneho konania, uvedenému v oznámení o začatí správneho konania, sa
v lehote stanovenej správnym orgánom nevyjadril.
V čase kontroly prítomný zamestnanec účastníka konania vo vysvetlivke k obsahu inšpekčného
záznamu uviedol, že po dokončení prepravy zo stanovišťa do nemocnice zabudol dať bloček
z taxametra, keďže ho vyrušil iný zákazník a mal aj pretočený papierik na taxametri.
Správny orgán po preskúmaní všetkých podkladov pre rozhodnutie dospel k záveru, že za
protiprávne konanie uvedené vo výroku rozhodnutia účastník konania zodpovedá. Povinnosťou
predávajúceho, to znamená osoby, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v
rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoby konajúcej v jej
mene alebo na jej účet, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností tak, ako mu ich ukladá
zákon. Za ich nesplnenie zodpovedá predávajúci objektívne, t.j. bez ohľadu na zavinenie,
zodpovedá za výsledok.
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 Európskych
spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa. Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom 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.
Podľa § 16 ods. 1 zákona predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku
alebo o poskytnutí služby, v ktorom je uvedené: a) obchodné meno a sídlo predávajúceho,
prípadne miesto podnikania fyzickej osoby, b) adresa prevádzkarne, c) dátum predaja, d) názov
a množstvo výrobku alebo druh služby, e) cena jednotlivého výrobku alebo služby a celková
cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil.

Porušenie vyššie uvedenej povinnosti bolo vykonanou kontrolou spoľahlivo preukázané, keďže
v čase kontroly účastník konania nevydal inšpektorom SOI, vystupujúcim v postavení
spotrebiteľov, doklad o poskytnutí služby zakúpenej vo vykonanom kontrolnom nákupe (jazda
na trase: stanovište taxíkov, Košická ulica, Rožňava – nemocnica, Špitálska ulica, Rožňava),
účtovanom v hodnote 1,40 eur. Doklad o poskytnutí služby nebol vydaný v žiadnej forme, t.j.
ani vo forme náhradného dokladu – paragónu. Zamestnancom účastníka konania uvádzané
skutočnosti správny orgán nemohol vyhodnotiť ako okolnosti zbavujúce ho jeho objektívnej
zodpovednosti za zistený protiprávny stav, a to vzhľadom na ich výlučne subjektívny charakter.
Keďže sa účastník konania k dôvodom začatia správneho konania nevyjadril, podkladom pre
rozhodnutie bol skutkový stav zistený v čase kontroly.
Na základe uvedených skutočností, keďže skutkový stav zistený v čase kontroly po porovnaní
so stavom, ktorý je vyžadovaný všeobecne záväznými právnymi predpismi, bol spoľahlivo
vyhodnotený ako stav protiprávny, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia.
V zmysle § 24 ods. 1 zákona vyplýva správnemu orgánu obligatórna povinnosť pristúpiť
k uloženiu sankcie predávajúcemu za porušenie povinností podľa citovaného zákona, ktoré
v danom prípade bolo preukázané. Pre konštatovanie, či k porušeniu povinnosti ustanovenej
zákonom došlo, je rozhodujúci skutkový stav zistený v čase kontroly.
Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 24 ods. 5 zákona prihliadnuté najmä na charakter
protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia
povinnosti vzhľadom na nedodržanie povinnosti predávajúceho vydať spotrebiteľovi doklad
o poskytnutí služby. Následkom porušenia tejto povinnosti došlo k porušeniu práv spotrebiteľa,
chránených dotknutými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa.
Pri určení výšky pokuty bol zohľadnený význam a dôležitosť vydávania dokladu o poskytnutí
služby, keďže tento má nesporný význam pri kontrole obsahu a hodnoty nákupu a pri uplatnení
práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady konkrétnej služby, pričom jeho absencia môže
sťažiť, ba dokonca aj zmariť spotrebiteľovi prípadné budúce uplatnenie práv zo zodpovednosti
za vady služieb. Doklad o poskytnutí služby totiž predstavuje jeden z najdôležitejších dôkazov
o právnych vzťahoch medzi predávajúcim a spotrebiteľom (kupujúcim), ktoré vyplývajú
z prevažne anonymne uzatváraných kúpnych zmlúv. Správny orgán zohľadnil pri určovaní
výšky pokuty aj skutočnosť, že na porušenie predmetnej povinnosti poukázal spotrebiteľ vo
svojom podaní.
Správny orgán zároveň prihliadol k tomu, že účel sledovaný zákonom, vyjadrený v ustanovení
§ 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého chránenými právami spotrebiteľa sú práve ochrana jeho
ekonomických záujmov a právo na informácie, vzhľadom na zistené nedostatky, v zákonom
požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol.
Pokuta, ktorú môže v zmysle § 24 ods. 1 zákon správny orgán uložiť do výšky 66 400 eur, bola
uložená na dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby. Výšku uloženej pokuty považuje
správny orgán po posúdení všetkých zákonom stanovených hľadísk a na základe správnej
úvahy za primeranú a má za to, že uloženie pokuty bude mať nielen sankčný, ale najmä
preventívny účinok.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní
odo dňa doručenia tohto rozhodnutia, prostredníctvom tunajšieho Inšpektorátu
Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Ústrednému
inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie 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 Košiciach pre Košický kraj,
Vrátna 3, Košice

Číslo: P/0239/08/17

Dňa: 11.09.2017

ROZHODNUTIE
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, ako
príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 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 a podľa § 24 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, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
ukladá
účastníkovi konania: Ing. Melánia Kováčová, miesto podnikania: Letná 72, 052 01
Spišská Nová Ves, IČO: 33982392, kontrola vykonaná v prevádzkarni: ELEGANCIA módne
odevy textil, Letná 72, Spišská Nová Ves, dňa 30.05.2017,
pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 14 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“), v zmysle ktorého je predávajúci povinný
spotrebiteľa informovať o cene predávaného výrobku a zreteľne označiť výrobok cenou alebo
informáciu o cene inak vhodne sprístupniť, keď v čase kontroly sa v ponuke na predaj
nachádzalo 21 druhov výrobkov (4 druhy dámske tričko Andrea Martiny, dámske tričko
SILVER DORNA, dámske tričko CLIMBER, dámske tričko SMASH!, dámsky sveter GREEN
POINT, 3 druhy dámska sukňa Andrea Martiny, 6 druhov dámske sako Andrea Martiny,
dámska bunda Andrea Martiny, dámske sako HE-Ó, dámske nohavice Andrea Martiny, dámske
šaty Andrea Martiny), ktoré neboli zreteľne označené cenou a informácia o ich cene nebola ani
inak vhodne sprístupnená;

pokutu
vo výške 250,- eur slovom dvestopäťdesiat eur.

Pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia
priloženou poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica
číslo účtu: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS – 02390817.

Odôvodnenie:
Dňa 30.05.2017 bola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Košiciach pre Košický kraj vykonaná kontrola v prevádzkarni: ELEGANCIA módne odevy
textil, Letná 72, Spišská Nová Ves. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že účastník konania
nezabezpečil splnenie povinnosti predávajúceho:
- podľa § 14 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“),
v zmysle ktorého je predávajúci povinný spotrebiteľa informovať o cene predávaného výrobku
a zreteľne označiť výrobok cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť, keď v čase
kontroly sa v ponuke na predaj nachádzalo 21 druhov výrobkov, ktoré neboli zreteľne označené
cenou a informácia o ich cene nebola ani inak vhodne sprístupnená. S uvedeným nedostatkom
sa v čase kontroly v ponuke na predaj nachádzali tieto druhy výrobkov: 1 ks dámske tričko
Andrea Martiny T-4009, 3 ks dámske tričko Silver Dorna, 1 ks dámske tričko Andrea Martiny
T-0614, 1 ks dámske tričko Climber, 2 ks dámske tričko Andrea Martiny T-2816, 1 ks dámske
tričko Andrea Martiny T-0516, 1 ks dámske tričko SMASH!, 1 ks dámsky sveter Green Point,
1 ks dámska sukňa Andrea Martiny SO-2015, 2 ks dámske sako Andrea Martiny K-1915, 1 ks
dámske sako Andrea Martiny K-0716, 2 ks dámske sako Andrea Martiny K-2113, 2 ks dámska
sukňa Andrea Martiny S-2813, 3 ks dámske sako Andrea Martiny K-1615, 3 ks dámska sukňa
Andrea Martiny S-2116, 1 ks dámska bunda Andrea Martiny K-1816, 2 ks dámske sako HE-Ó,
1 ks dámske nohavice Andrea Martiny N-1017, 1 ks dámske sako Andrea Martiny K-0617, 2
ks dámske sako Andrea Martiny K-0316, 2 ks dámske šaty Andrea Martiny ŠL-2215.
Za zistené nedostatky a tým aj za preukázané porušenie zákona citované vo výroku tohto
rozhodnutia zodpovedá účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona.
Z uvedeného dôvodu bolo z podnetu správneho orgánu voči účastníkovi konania začaté správne
konanie o uložení pokuty podľa § 24 zákona o ochrane spotrebiteľa, oznámené mu listom zo
dňa 18.08.2017.
V zmysle § 33 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
mal účastník konania pred vydaním rozhodnutia možnosť vyjadriť sa k podkladu pre
rozhodnutie i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania. K dôvodom
začatia správneho konania sa účastník konania v lehote stanovenej správnym orgánom
nevyjadril.
V čase kontroly prítomná kontrolovaná osoba (účastník konania) kontrolné zistenia
nespochybnila, vo vysvetlivke k inšpekčnému záznamu uviedla, že už počas kontroly začala
nedostatky odstraňovať.
Správny orgán po preskúmaní všetkých podkladov pre rozhodnutie dospel k záveru, že účastník
konania zistený protiprávny stav v plnom rozsahu zodpovedá. Povinnosťou predávajúceho, to
znamená osoby, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu
svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoby konajúcej v jej mene alebo na jej
účet, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností, ktoré mu zákon ukladá. Za ich nesplnenie

zodpovedá účastník konania ako predávajúci a to objektívne, bez ohľadu na zavinenie,
zodpovedá za výsledok.
V zmysle § 14 zákona predávajúci je povinný informovať spotrebiteľa o cene predávaného
výrobku alebo poskytovanej služby a zreteľne označiť výrobok alebo službu cenou alebo
informáciu o cene inak vhodne sprístupniť. Ak je podmienkou na kúpu výrobku alebo
poskytnutie služby kúpa iného výrobku alebo poskytnutie inej služby, predávajúci je povinný
informovať spotrebiteľa o cene tohto iného výrobku alebo o cene tejto inej služby spolu s cenou
za predávaný výrobok alebo poskytovanú službu.
Vykonanou kontrolou bolo nedodržanie zákonom stanovenej povinnosti predávajúceho
vyplývajúcej z citovaného zákonného ustanovenia jednoznačne preukázané, keďže v čase
kontroly sa v ponuke na predaj nachádzalo 21 druhov textilných výrobkov, o cene ktorých
nebol spotrebiteľ žiadnym spôsobom informovaný. Z obsahu inšpekčného záznamu je zrejmé,
že v rámci kontroly bolo z hľadiska označenia cenou prekontrolovaných celkovo 70 druhov
výrobkov, pričom spotrebiteľ bol o cenách výrobkov informovaný formou cenoviek
umiestnených na visačkách výrobkov. Vyššie špecifikovaných 21 druhov výrobkov však
nebolo označených cenou žiadnym spôsobom. Účastník konania uvedené kontrolné zistenia
žiadnym spôsobom nenamietal a k dôvodom začatia správneho konania uvedeným v oznámení
o začatí správneho konania sa v lehote stanovenej správnym orgánom a ani ku dňu vydania
tohto rozhodnutia nevyjadril. Správny orgán síce pozitívne vníma snahu účastníka konania
o promptné uskutočnenie nápravy a odstránenie kontrolou zistených nedostatkov, zdôrazňuje
však , že uvedené je povinnosťou kontrolovanej osoby vyplývajúcou z ustanovenia § 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 citovaného
zákonného ustanovenia je kontrolovaná osoba povinná v určenej lehote odstrániť zistené
nedostatky, ich príčiny, alebo vykonať okamžite nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie
a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote správu inšpektorátu. Dodatočné
uskutočnenie nápravy a odstránenie nedostatkov až po ich konštatovaní inšpektormi SOI,
vzhľadom na vyššie uvedené, nemožno hodnotiť ako okolnosť zbavujúcu účastníka konania
zodpovednosti za protiprávny stav zistený v čase kontroly. Na základe uvedených skutočností,
keďže skutkový stav zistený kontrolou po porovnaní so stavom vyžadovaným všeobecne
záväznými právnymi predpismi bol vyhodnotený ako stav protiprávny, bolo rozhodnuté tak,
ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
V zmysle § 24 ods. 1 zákona je správnemu orgánu uložená obligatórna povinnosť pristúpiť
k uloženiu sankcie predávajúcemu za porušenie povinností podľa citovaného zákona, ktoré
v danom prípade bolo preukázané. Pre konštatovanie či k porušeniu povinnosti ustanovenej
zákonom došlo je rozhodujúci skutkový stav zistený v čase kontroly.
Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 24 ods. 5 zákona prihliadnuté najmä na charakter
protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia
povinnosti vzhľadom na nedodržanie povinnosti predávajúceho informovať spotrebiteľa o cene
21 druhov výrobkov nachádzajúcich sa v čase kontroly v ponuke na predaj.
Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práv spotrebiteľa chránených dotknutými
ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa. Pri určení výšky pokuty bol zohľadnený význam
a dôležitosť informácie o cene pre spotrebiteľa, nakoľko táto je jednou z najpodstatnejších
skutočností, ktoré spotrebiteľ zvažuje pri rozhodovaní sa o kúpe výrobku a ktorá môže
ovplyvniť jeho ekonomické správanie. Spotrebiteľ vzhľadom na uvedené musí byť

informovaný o cene výrobku , ktorú v prípade kúpy zaplatí, čo v prípade vyššie
špecifikovaných 21 druhov výrobkov nachádzajúcich sa v čase kontroly v ponuke na predaj,
zabezpečené nebolo. Správny orgán pri určovaní výšky pokuty prihliadol taktiež na
skutočnosť, že účel sledovaný zákonom vyjadrený v § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého má každý
spotrebiteľ okrem iného právo na informácie a na ochranu svojich ekonomických záujmov
nebol v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý.
Pokuta, ktorú môže v zmysle § 24 ods. 1 zákon správny orgán uložiť do výšky 66 400 eur, bola
po posúdení všetkých zákonom stanovených hľadísk, ako aj na základe správnej úvahy uložená
na dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby. Výšku uloženej pokuty považuje správny orgán
za primeranú a má za to, že uloženie pokuty bude mať nielen sankčný ale najmä preventívny
účinok.
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní
odo dňa doručenia tohto rozhodnutia, prostredníctvom tunajšieho Inšpektorátu
Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Ústrednému
inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie 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.

