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      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, 

 

     u k l a d á  

účastníkovi konania: MONTES COMPANY s.r.o., sídlo: Lesná 2034/6, 034 01 

Ružomberok, IČO: 50 385 003, kontrola vykonaná v prevádzkarni: RP PYROTECHNIK 

ambulantný predaj zábavnej pyrotechniky (OD Kaufland), Napájadlá 1/D, Košice, dňa 

27.12.2018, 

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 12 ods. 2 zákona, v zmysle ktorého 

predávajúci musí zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený informáciami 

podľa osobitného predpisu, keď v čase kontroly sa v ponuke na predaj nachádzal 1 druh 

pyrotechnického výrobku (6ks Fontána SILVER á 9,00 €) v  hodnote 54,00 eur, u ktorého boli 

zistené nedostatky v plnení informačných povinností, a to neoznačenie výrobku údajmi 

v zmysle osobitného predpisu (Nariadenia vlády SR č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní 

pyrotechnických výrobkov na trhu); 

pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 13 zákona, v zmysle ktorého je predávajúci 

povinný uvádzať písomne poskytované informácie podľa § 12 ods. 2 zákona v kodifikovanej 

podobe štátneho jazyka, keď v čase kontroly sa v ponuke na predaj nachádzali 2 druhy 

pyrotechnických výrobkov (15ks Bručoun DP1B kat. F1 pozemný vír á 1,00€, 20ks Ruční 

prskavky VP16A kat. F1 16cm á 0,80€) v celkovej hodnote 31,00 eur, ku ktorým bol priložený 

písomný návod na použitie len v cudzom jazyku, nie v kodifikovanej podobe štátneho jazyka.    

 

 



                                                                     p o k u t u 

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 – 04730818. 
 

 

         O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 27.12.2018 bola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Košiciach pre Košický kraj vykonaná kontrola v prevádzkarni: RP PYROTECHNIK 

ambulantný predaj zábavnej pyrotechniky (OD Kaufland), Napájadlá 1/D, Košice. Vykonanou 

kontrolou bolo zistené, že účastník konania nezabezpečil dodržanie povinností predávajúceho: 

- podľa § 12 ods. 2 zákona, v zmysle ktorého predávajúci musí zabezpečiť, aby ním predávaný 

výrobok bol zreteľne označený informáciami podľa osobitného predpisu, keď v čase kontroly 

sa v ponuke na predaj nachádzal 1 druh pyrotechnického výrobku, v hodnote 54,00 eur, 

u ktorého boli zistené nedostatky v plnení informačných povinností, a to neoznačenie výrobku 

údajmi v zmysle osobitného predpisu (Nariadenia vlády SR č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní 

pyrotechnických výrobkov na trhu). S uvedeným nedostatkom sa v čase kontroly na predaj 

nachádzal tento druh výrobku:  

▪ Fontána SILVER označená na cenovke vulkán á 9,00 €, kontrolovaných 6 ks,  pyrotechnický 

výrobok bol označený ochrannou známkou výrobcu KLÁSEK®, chýbalo označenie v zmysle 

osobitného predpisu - sídlo výrobcu, miesto jeho podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné 

zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania, chýbalo registračné číslo 

a výrobné číslo, šarža alebo sériové číslo, chýbala kategória pyrotechnického výrobku, chýbalo 

vekové obmedzenie, chýbal návod na použitie pyrotechnického výrobku, chýbala čistá 

hmotnosť výbušniny, chýbal údaj o minimálnej bezpečnej vzdialenosti používateľa od 

iniciovaného pyrotechnického výrobku a tiež chýbal napríklad nápis: “Používať len vonku 

a v prípade, že by išlo o kategóriu zábavnej pyrotechniky F3„ a taktiež rok výroby, výrobca 

neumiestnil na obal pyrotechnického o výrobku označenie CE.  
 

V zmysle § 11 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických 

výrobkov na trhu distribútor nesmie sprístupniť pyrotechnický výrobok na trhu (ďalej len 

„NV“), ak: 

a) nespĺňa požiadavky ustanovené týmto NV, 

b) vie  alebo  by   mal  vedieť,  že   pyrotechnický   výrobok   nespĺňa   základné   bezpečnostné 

 požiadavky podľa prílohy č.1 

c) výrobca  nesplnil  svoje  povinnosti  podľa § 6 písm. d), e), j) až l)  a  dovozca nesplnil svoje   

povinnosti podľa § 10 ods.2 písm. a) , alebo 

d) výrobca nedodal k pyrotechnickému výrobku sprievodnú dokumentáciu. 

 

- podľa § 13 zákona, v zmysle ktorého je predávajúci povinný uvádzať písomne poskytované 

informácie podľa § 12 ods. 2 zákona v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, keď v čase 

kontroly sa v ponuke na predaj nachádzali 2 druhy pyrotechnických výrobkov, v celkovej 

hodnote 31,00 eur, ku ktorým bol priložený písomný návod na použitie 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:   

 



▪ Bručoun DP1B kat. F1 pozemný vír  á 1,00 €, kontrolovaných 15 ks, na ponúkanom 

spotrebiteľskom balení bol vyznačený výrobca K.... Czech republic, bol uvedený návod na 

použitie iba v českom jazyku takto „CZ: Jen pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, 

zapalte konec zápalnice a okamžitě sa vzdalte nejméne 8m. Pokud nastalo selhání........“, 

chýbali pokyny v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Kontrolou bolo zistené, že ostatné 

údaje v označení boli uvedené na obale výrobku.  

 

▪ Ruční prskavky VP16A kat. F1 16cm á 0,80 €, kontrolovaných 20 ks, na ponúkanom 

spotrebiteľskom balení bol vyznačený výrobca K....... Czech republic, bol uvedený návod na 

použitie iba v českom jazyku takto „CZ: Jen pro venkovní použití. Používejte jednotlivě nad 

nehořlavým povrchem. Zapalte konec prskavky. Držte prskavku na jejím nejvzdálenejším 

konci (za kovovou část), mimo jakoukoliv........“, chýbali pokyny v kodifikovanej podobe 

štátneho jazyka. Kontrolou bolo zistené, že ostatné údaje v označení boli uvedené na obale 

výrobku.  

 

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 18.02.2019, 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 dôvodu začatia správneho konania, uvedenému 

v oznámení o začatí správneho konania, sa účastník konania v lehote stanovenej správnym 

orgánom nevyjadril.  

 

V čase kontroly prítomný zamestnanec účastníka konania vo vysvetlivke k obsahu inšpekčného 

záznamu uviedol, že sa zmýlil v dátume, nakoľko si od rána myslel, že je 28.12.2018. Výrobky 

stiahol z predaja.  

 

Dňa 29.12.2018 bola správnemu orgánu doručená prostredníctvom elektronickej pošty správa 

účastníka konania, v ktorej uvádza, že pri výkone kontroly boli inšpektorom SOI predané 

petardy kategórie F2 Piko Pirát, ktoré sa môžu predávať až od 28.12, o čom boli spotrebitelia 

oboznámený v rámci poznámky k danému tovaru, a to, že je predávaný až od 28.12.2018. 

Predavač pri predaji pochybil, čo sám uvádza v inšpekčnom zázname, pričom za jeho chybu 

berie plnú zodpovednosť on sám. Uvádza sa tak aj v inšpekčnom zázname. Predavač pochybil 

aj pri vystavení produktu Fontána Silver, nakoľko produkt mal byť vystavený v riadnom balení, 

ktoré obsahovalo v balíčku 2ks tohto výrobku, pričom na tomto balení sa nachádzali všetky 

označenia podľa zákona (vekové obmedzenie, kategória výrobku, návod na použitie, čistá 

hmotnosť výbušniny, atď.). Preto predavač zodpovedá aj za tento  vytýkaný nedostatok. Tento 

zápis chýba v inšpekčnom zázname, pričom predavač upozorňoval za chyby spôsobené jeho 

vinou. Účastník konania, ako podnikateľský subjekt, berie na plnú zodpovednosť za nedostatok, 

ktorý bol prehliadnutý pri produktoch Bručoun DP1B kat. 1 a Ruční prskavky VP16A kat. 1, 

že návod na použitie nebol v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, nakoľko tento výrobok je 

balený v kartóne, ktorý obsahuje 10 ks veľkých balení, ktoré obsahujú 20ks malých balíčkov, 

ktoré sú následne vystavované. V prílohe zaslal účastník konania fotografiu väčších balení, 

ktoré sú v kartóne, na ktorom je uvedený návod na použitie aj v slovenskom jazyku. Túto 

skutočnosť účastník konania berie na vedomie, nakoľko nevedomosť neospravedlňuje. Dané 

produkty boli stiahnuté v ten deň z predaja a nedostatky boli odstránené. Nakoľko účastník 

konania v tejto oblasti podniká už 6 rokov verí, že dané priestupky sa budú dať vyriešiť 



napomenutím, nakoľko účastník konania v minulosti podobné problémy nemal a urobil všetky 

úkony potrebné na odstránenie a na zamedzenie nedostatkov. 

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 § 12 ods. 2 zákona, 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. 

 

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. 

 

Porušenie vyššie uvedených zákonom stanovených povinností bolo vykonanou kontrolou 

spoľahlivo preukázané, keďže v čase kontroly sa v ponuke na predaj nachádzal 1 druh 

pyrotechnického výrobku, v  hodnote 54,00 eur, u ktorého boli zistené nedostatky v plnení 

informačných povinností, a to neoznačenie výrobku údajmi (absencia údajov o sídle, mieste 

podnikania alebo adrese výrobcu, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom 

alebo miestom podnikania, registračnom čísle a výrobnom čísle, šarže alebo sériovom čísle, 

kategórie pyrotechnického výrobku, vekovom obmedzení, návode na použitie pyrotechnického 

výrobku, čistej hmotnosti výbušniny, údaju o minimálnej bezpečnej vzdialenosti používateľa od 

iniciovaného pyrotechnického výrobku a nápise používať pyrotechnický výrobok len vonku) 

v zmysle osobitného predpisu (Nariadenia vlády SR č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní 

pyrotechnických výrobkov na trhu) a u 2 druhov pyrotechnických výrobkov, v celkovej 

hodnote 31,00 eur, ku ktorým bol priložený písomný návod na použitie v zmysle osobitného 

predpisu (Nariadenia vlády SR č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na 

trhu) len v cudzom jazyku (českom), nie v kodifikovanej podobe štátneho jazyka.  

Z obsahu inšpekčného záznamu nevyplýva tá skutočnosť, že by sa uvedené informácie podľa 

osobitného predpisu nachádzali v akejkoľvek forme (napr. na obale balenia výrobku), nakoľko 

tento bol predávaný samostatne po 1 kuse, teda nie v balení, ako na to poukazuje účastník 

konania vo svojom vyjadrení.  

Účastník konania skutkové zistenia žiadnym spôsobom nespochybnil. Poukaz na stiahnutie 

predmetných pyrotechnických výrobkov z predaja, ako aj na odstránenie nedostatkov, nemá 

žiadny vplyv na vyhodnotenie skutkového stavu zisteného kontrolou, nakoľko odstránenie 

nedostatkov zistených kontrolou je totiž 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, 

nie je okolnosťou zbavujúcou účastníka konania zodpovednosti za  protiprávny stav zistený 

v čase kontroly. 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.   

Správny orgán  v danom prípade nesankcionuje účastníka konania za predaj pyrotechniky, ktorá 

sa môže predávať len v povolenom zákonom stanovenom termíne od 28.12, ale za ďalšie 

nedostatky zistené a preukázanie vykonanou kontrolou. 

Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie zákona zodpovedá účastník konania 

ako predávajúci v zmysle § 2 ods.1 písm. b) zákona, nakoľko predávajúcim je 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. 

Pochybenie zamestnanca účastníka konania nie je v žiadnom prípade liberačným dôvodom, 

ktorým by sa účastník konania zbavil zodpovednosti za protiprávny stav zistený vykonanou 

kontrolou, nakoľko účastník konania za porušenie povinností zodpovedá objektívne, teda bez 

ohľadu na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť) alebo iné okolnosti, za ktorých k ich porušeniu 

došlo. Uvádzané okolnosti účastníkom konania sú naviac subjektívneho charakteru, a ako také 

ich nemohol správny orgán vyhodnotiť ako okolnosti zbavujúce účastníka konania 

zodpovednosti za zistený a preukázaný protiprávny stav. 

Slovenská obchodná inšpekcia postihuje porušenie povinnosti vyplývajúce zo zákona  o 

ochrane spotrebiteľa, ktorého sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ ako 

správny delikt a nie ako priestupok podľa zákona č.372/1990 Zb. Slovenskej národnej rady o 

priestupkoch. Správny orgán trvá na tom, že porušenie povinnosti predávajúceho vyplývajúce 

zo zákona o ochrane spotrebiteľa sa poníma ako správny delikt. Preto správny orgán nemohol 

vyhovieť námietke účastníka konania o vyriešenie danej veci napomenutím, pretože v prípade 

zistenia porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa je správny orgán povinný pristúpiť k uloženiu 

sankcie vo forme pokuty, nakoľko iný druh represie daný zákon ani neumožňuje. 

Na základe 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 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 to, že účastník konania nezabezpečil, aby ním predávaný výrobok bol 

označený informáciami v zmysle osobitného predpisu (Nariadenia vlády SR č. 70/2015 Z. z. o 

sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu) a vzhľadom na to, že účastník konania 

uvádzal písomne poskytované informácie v predloženom písomnom návode na použitie len 

v cudzom jazyku u 2 druhov pyrotechnických výrobkov. Následkom porušenia týchto 

povinností došlo k porušeniu práv spotrebiteľa, chránených dotknutými ustanoveniami.  

Pri určovaní výšky pokuty správny orgán prihliadol na skutočnosť, že v zmysle zákona je 

predávajúci povinný zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený všetkými 

zákonom predpísanými údajmi a aby tieto boli uvádzané v kodifikovanej podobe štátneho 



jazyka. Správny orgán zároveň vzal pri určovaní výšky pokuty do úvahy, že ponechanie vyššie 

uvedených výrobkov v priamej ponuke na predaj spotrebiteľovi by mohlo, vzhľadom na ich 

povahu (pyrotechnické výrobky) a v dôsledku neuvedenia relevantných informácií, respektíve 

v dôsledku uvádzania informácií v písomnom návode na použitie len v cudzom jazyku, viesť 

k ohrozeniu bezpečnosti, či dokonca poškodeniu zdravia spotrebiteľa pri jeho nesprávnom, 

resp. nevhodnom použití, či nevhodnej manipulácii s nimi. 

Pri určení výšky pokuty bolo prihliadnuté na povahu výrobkov so zistenými nedostatkami, 

na celkovú hodnotu dotknutých výrobkov, ako aj charakter chýbajúcich, resp. len cudzojazyčne 

poskytnutých informácií.  

 

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 

zdravia, bezpečnosti, 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. 
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Číslo: P/0002/08/19                                                                         Dňa: 28.03.2019 

 

 

 

 

 
 

 

      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, 

 

     u k l a d á  

účastníkovi konania: Farby – laky SK, s.r.o., sídlo: Tibavská 16, 073 01 Sobrance, IČO: 

45 329 877, kontrola vykonaná v prevádzkarni: Farby – laky, drogéria, Tibavská 16, Sobrance, 

dňa 08.01.2019, 

 

pre porušenie zákazu predávajúceho podľa § 6 ods. 3 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 výrobky, ktoré pre svoje 

vlastnosti majú určenú dobu spotreby, sa nesmú uviesť na trh po uplynutí doby spotreby, pričom 

predávajúci je povinný takéto výrobky najneskôr v posledný deň doby spotreby stiahnuť z trhu, 

keď v čase kontroly sa v ponuke na predaj nachádzali  4 druhy výrobkov (1ks neutrálny silikón 

Ceresit CS 16 300ml, 1ks silikón na sklo a akvária Ceresit glass CS 23 300ml, 1ks parketový 

tmel odtieň tmavý dub PATTEX 310ml, 3ks parketový tmel odtieň breza PATTEX 310ml) v 

celkovej  hodnote 22,30 eur, ktoré boli po uplynutí doby spotreby. 

 

                                                                     p o k u t u 

 

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 – 00020819. 
 

  

       O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 08.01.2019 bola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Košiciach pre Košický kraj vykonaná kontrola v prevádzkarni: Farby – laky, drogéria, 

Tibavská 16, Sobrance. Vykonanou kontrolou, bolo zistené, že účastník konania nezabezpečil 

dodržanie povinnosti podľa § 6 ods. 3 zákona, v zmysle ktorého výrobky, ktoré pre svoje 

vlastnosti majú určenú dobu spotreby, sa nesmú uviesť na trh po uplynutí doby spotreby, pričom 

predávajúci je povinný takéto výrobky najneskôr v posledný deň doby spotreby stiahnuť z trhu, 

keď v čase kontroly sa v ponuke na predaj nachádzali 4 druhy výrobkov v celkovej hodnote 

22,30 eur, ktoré boli po uplynutí doby spotreby. S uvedeným nedostatkom sa v čase kontroly 

v ponuke na predaj nachádzali tieto druhy výrobkov:  

▪ 1 ks silikón neutrálny Ceresit CS 16, balenie 300 ml, predajná cena 4,70 €/1 balenie, 

- Dátum výroby: 07/06/2016, dátum spotreby: 18 mesiacov od dátumu výroby, 

▪ 1 ks silikón na sklo a akváriá Ceresit glass CS 23, balenie 300 ml, predajná cena 4,50 €/1 

balenie, 

- Dátum výroby: 16.12.2016, dátum spotreby: 18 mesiacov od dátumu výroby, 

▪ 1 ks parketový tmel odtieň tmavý dub, PATTEX, 310 ml, predajná cena 3,20 €/1 balenie, 

- Dátum výroby: 03.10.2017, dátum spotreby: 12 mesiacov od dátumu výroby, 

▪ 3 ks parketový tmel odtieň breza, PATTEX, 310 ml, á 3,30 €/1 balenie, 

- Dátum výroby: 29.09.2017, dátum spotreby: 12 mesiacov od dátumu výroby. 

 

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 20.02.2019.  

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, uvedeného v oznámení o začatí 

správneho konania, sa v lehote stanovenej správnym orgánom nevyjadril.  

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 § 6 ods. 3 zákona výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby, sa 

nesmú uviesť na trh po uplynutí doby spotreby. Predávajúci je povinný takéto výrobky 

najneskôr v posledný deň doby spotreby stiahnuť z trhu. 

 

Vykonanou kontrolou bolo porušenie zákazu vyplývajúceho z vyššie citovaného ustanovenia 

zákona preukázané. Z obsahu inšpekčného záznamu je zrejmé, že v čase kontroly sa v ponuke 

na predaj nachádzali 4 druhy výrobkov v celkovej hodnote 22,30 eur, ktoré boli po uplynutí 

doby spotreby. Doba spotreby je určená ako doba, počas ktorej si výrobok zachováva 

deklarované alebo zákonom stanovené vlastnosti. Po uplynutí určenej doby spotreby 

v dôsledku prebiehajúceho procesu zmien vlastnosti výrobku, určité vlastnosti výrobku 

poklesnú pod dovolenú, prípadne tolerovateľnú hladinu a výrobok sa môže stať nepoužiteľným 

na daný účel, prípadne s ohľadom na jeho povahu aj nebezpečným. Zákon preto prikazuje 

predávajúcemu stiahnuť výrobky z trhu po uplynutí určenej doby spotreby, resp. expirácie, čo 

v danom prípade, vo vzťahu k vyššie špecifikovaným 4 druhom výrobkov nebolo zabezpečené.     

Účastník konania vyššie uvedený kontrolou zistený skutkový stav nenamietal. Keďže sa 

účastník konania k dôvodu začatia správneho konania, uvedenému 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 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 povinnosti, spôsob a následky porušenia 

povinnosti vzhľadom na nesplnenie zákazu uvádzať na trh výrobky po uplynutí doby spotreby 

u  4 druhov výrobkov. Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práv spotrebiteľa 

chránených dotknutými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa.  

Pri určení výšky pokuty správnym orgán zohľadnil to, že výrobcom určené doby spotreby sú 

ustanovené na základe poznania priebehu procesu zmien vlastností výrobku, pre ktorý sú 

ustanovené. Označenie doby spotreby je teda označením doby použiteľnosti tých výrobkov, 

ktorých vlastnosti podliehajú zmenám v čase. Výrobca počas ním označenej doby spotreby 

zaručuje také vlastnosti výrobku, ktoré nebránia jeho riadnemu používaniu. Daným 

nedostatkom došlo k ohrozeniu spotrebiteľa vo vzťahu ku kvalite predávaných výrobkov. 

Zákon o ochrane spotrebiteľa totiž sleduje, okrem iného, aj ochranu majetku spotrebiteľa 

v súvislosti s kúpou predávaných výrobkov, resp. poskytovaných služieb. Z tohto hľadiska je 

nezanedbateľná skutočnosť, že výrobky po určenej dobe spotreby strácajú svoju kvalitu 

a úžitkové vlastnosti až po úplné znehodnotenie a znemožnenie ich použitia na určený účel. 

Sankcionované konanie spočívajúce v porušení § 6 ods. 3 zákona tak môže spôsobiť majetkovú 

ujmu spotrebiteľovi.  



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 ochranu 

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 zohľadnení 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. 
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Číslo: P/0015/08/19                                                                         Dňa: 15.04.2019 

 

 

 

 

 
 

 

      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, 

 

     u k l a d á  

účastníkovi konania: DEINA s.r.o., sídlo: 1. Mája 51/5, 076 43 Čierna nad Tisou, IČO: 

47 524 600, kontrola vykonaná v prevádzkarni: Luxusná móda ADIVA – dámsky textil, 

kabelky, Hlavná 787/87, Kráľovský Chlmec, dňa 18.01.2019, 

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 13 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 

uvádzať písomne poskytované informácie podľa § 12 ods. 2 zákona v kodifikovanej podobe 

štátneho jazyka, keď v čase kontroly sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzalo 10 druhov 

textilných výrobkov (2ks dámske tričko Evaroza 10333-1, 2ks  dámske tričko Evaroza 10372, 

2ks dámske tričko Evaroza 10276, 1ks dámsky sveter SHEGGY, 6ks dámska čiapka, 2ks dámske 

čierne rifle Gallop, 2ks dámske čierne rifle Gallop style D7119, 4ks dámske nohavice Miss Free 

Jeans, 3ks dámske rifle Miss Free Jeans, 3ks dámske rifle Gallop) v celkovej hodnote 554,80 

eur, u ktorých boli zistené nedostatky v plnení informačných povinností, a to uvádzanie 

písomne poskytovanej informácie o materiálovom zložení podľa osobitného predpisu 

(Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1007/2011 o názvoch textilných vlákien 

a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, 

ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 

96/73/ES a 2008/121/ES (Ú. v. EÚ L 272, 18. 10. 2011) v platnom znení) t.j. informáciu podľa 

osobitného predpisu v zmysle § 12 ods. 2 len v cudzom jazyku, nie v kodifikovanej podobe 

štátneho jazyka. 



 

                                                                     p o k u t u 

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 – 00150819. 
 

  

       O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 18.01.2019 bola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Košiciach pre Košický kraj vykonaná kontrola v prevádzkarni: Luxusná móda ADIVA – 

dámsky textil, kabelky, Hlavná 787/87, Kráľovský Chlmec. Vykonanou kontrolou bolo zistené, 

že účastník konania nezabezpečil dodržanie povinnosti predávajúceho podľa § 13 zákona, 

v zmysle ktorého je predávajúci povinný uvádzať písomne poskytované informácie podľa § 12 

ods. 2 zákona v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, keď v čase kontroly sa v ponuke pre 

spotrebiteľa nachádzalo 10 druhov textilných výrobkov, v celkovej hodnote 554,80 eur, 

u ktorých boli zistené nedostatky v plnení informačných povinností, a to uvádzanie písomne 

poskytovanej informácie o materiálovom zložení podľa osobitného predpisu (Nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady č. 1007/2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom 

označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, ktorým sa 

zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES 

a 2008/121/ES (Ú. v. EÚ L 272, 18. 10. 2011) v platnom znení) t.j. informáciu podľa 

osobitného predpisu v zmysle § 12 ods. 2  len v cudzom jazyku, nie v kodifikovanej podobe 

štátneho jazyka.  S uvedeným nedostatkom sa v čase kontroly v ponuke na predaj nachádzali 

tieto druhy výrobkov:   

 

 

Por. 

č. 

Počet 

[ks] 

Výrobok s nedostatkom         Cena za 

[ks] 

Hodnota 

spolu  

[€] 

 

 

1. 

 

 

2 

Dámske tričko Evaroza art.10333-1 

Materiálové zloženie (ďalej len MZ): 

95% cotton, 5% elesthan 

Nedostatok: MZ na všitej etikete nebolo uvedené 

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka 

 

 

13,20 

 

 

26,40 

 

 

2. 

 

 

2  

Dámske tričko Evaroza art.10372 

MZ: 95% cotton, 5% elesthan 

Nedostatok: MZ na všitej etikete nebolo uvedené  

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka 

 

 

11,80 

 

 

23,60 

 

3. 

 

2 

Dámske tričko Evaroza art.10276 

MZ: 95% cotton, 5% elesthan 

Nedostatok: MZ na všitej etikete nebolo uvedené  

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka 

 

19,90 

 

 

39,80 

 

   4. 

      

 

1 

 

 

Dámsky sveter SHEGGY 

MZ: 60% acrylic, 30% nylon, 10% wool 

Nedostatok: MZ na všitej etikete nebolo uvedené 

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka 

 

 

29,90 

 

 

119,40 

 



 

 

5. 

 

 

6 

Dámska čiapka 

MZ: 50% wool/wolle,  50% akryl 

Nedostatok: MZ na všitej etikete nebolo uvedené 

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka 

 

  

19,90 

 

 

42,00 

 

 

6. 

 

 

2 

Dámske čierne rifle Gallop 

MZ: 68% cotton, 30% polyester, 2% elastane 

Nedostatok: MZ na všitej etikete nebolo uvedené 

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka 

 

 

21,00 

 

 

36,00 

 

 

7. 

 

 

2 

Dámske čirne rifle Gallop style:D7119 

MZ: 68% cotton, 32% polyester 

Nedostatok: MZ na všitej etikete nebolo uvedené 

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka 

 

 

18,00 

 

 

100,00 

 

 

8. 

 

 

4 

Dámske nohavice Miss Free Jeans 

MZ: 65% cotton, 30% polyester, 3,5% viscoze, 

1,5% elastane 

Nedostatok: MZ na všitej etikete nebolo uvedené 

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka 

 

 

25,00 

 

 

66,00 

 

 

9. 

 

 

 

3 

Dámske rifle Miss Free Jeans 

MZ: 70% cotton, 28% polyester, 2% elastane 

Nedostatok: MZ na všitej etikete nebolo uvedené 

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka 

 

 

 

22,00 

 

71,70 

 

10. 

 

3 

Dámske rifle Gallop 

MZ: 72% cotton, 26% polyester, 2% elastane 

Nedostatok: MZ na všitej etikete nebolo uvedené 

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka 

 

23,90 

 

 

 

 

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 08.03.2019, 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 

k vyššie spomenutému dôvodu začatia správneho konania, uvedenému v oznámení o začatí 

správneho konania, sa v lehote stanovenej správnym orgánom nevyjadril.  

 

V čase kontroly prítomná konateľka účastníka konania do vysvetlivky k obsahu inšpekčného 

záznamu uviedla, že všetky nedostatky, o ktorých nevedeli odstránia.  

 

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 § 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. 

 

Podľa § 12 ods. 2 zákona, 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. 

 

Vykonanou kontrolou bolo porušenie vyššie uvedenej zákonom stanovenej povinnosti 

predávajúceho spoľahlivo preukázané, keďže v čase kontroly sa v ponuke pre spotrebiteľa 

nachádzalo 10 druhov textilných výrobkov, v celkovej hodnote 554,80 eur, u ktorých boli 

zistené nedostatky v plnení informačných povinností, a to uvádzanie písomne poskytovanej 

informácie o materiálovom zložení podľa osobitného predpisu (Nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady č. 1007/2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení 

vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, ktorým sa zrušuje 

smernica Rady 73/44/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES 

(Ú. v. EÚ L 272, 18. 10. 2011) v platnom znení) len v cudzom jazyku, nie v kodifikovanej 

podobe štátneho jazyka.  

Z obsahu inšpekčného záznamu žiadnym spôsobom nevyplýva, že by sa v čase kontroly 

v prevádzkarni nachádzal preklad uvedených informácií v akejkoľvek forme. 

K poukazu účastníka konania na odstránenie nedostatkov správny orgán považuje za potrebné 

uviesť, že odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 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 preto nie je možné považovať za okolnosť zbavujúcu účastníka 

konania zodpovednosti za protiprávny stav zistený v čase kontroly.  

Keďže sa účastník konania k dôvodu začatia správneho konania, uvedenému 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 to, že účastník konania uvádzal písomne poskytované informácie 

v zmysle osobitného predpisu len v cudzom jazyku u 10 druhov textilných výrobkov. 

Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práv spotrebiteľa chránených dotknutými 

ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa.  

Správny orgán pri určovaní výšky pokuty prihliadol ku skutočnosti, že účelom zákona je 

ochrana majetku spotrebiteľa, a preto nezanedbateľná je skutočnosť, že neinformovaním 

spotrebiteľa o materiálovom zložení výrobkov v štátnom jazyku by mohlo dôjsť k poškodeniu 

majetku spotrebiteľa nesprávnou údržbou výrobku, či nevhodným používaním výrobku. 

Informácia o materiálovom zložení je dôležitou hlavne v štádiu rozhodovacieho procesu 

spotrebiteľa pri kúpe ponúkaného výrobku, pretože údaj o materiálovom zložení vypovedá o 

vlastnostiach predávaných výrobkov, na ktoré spotrebiteľ často prihliada. Neuvedením 

materiálového zloženia spotrebiteľ nemá k dispozícii základnú informáciu o výrobku v štátnom 

jazyku, na čo má v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa právo. Rozhodujúcimi 

skutočnosťami, ktoré boli zohľadnené pri určovaní výšky postihu, bol charakter informácií, pri 

ktorých účastník konania nesplnil svoju zákonnú povinnosť, ako aj množstvo a celková hodnota 

výrobkov, ktoré nespĺňali podmienky predaja, ktorú nemožno považovať za zanedbateľnú. Pri 

určovaní výšky pokuty správny orgán zohľadnil aj možnosť negatívnych následkov na zdraví 

spotrebiteľa v prípade alergie na niektoré materiály.  

Pri uložení výšky pokuty správny orgán zohľadnil promptné odstránenie nedostatkov zistených 

vykonanou kontrolou. 

 

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. 

 

 
 

 



 

 


