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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: TIME OUT Plus, s.r.o., sídlo: Panenská 8, 811 03 Bratislava, IČO: 

35 790 580, v zastúpení – JUDr. M. K., advokát, kontrola zariadenia Detského ihriska 

v prevádzkarni: Time Out detský kútik v OC Aupark, Nám. Osloboditeľov 1, Košice, začatá 

dňa 15.03.2019 a ukončená dňa 24.05.2019 v kontrolovanej prevádzkarni prerokovaním 

a odovzdaním inšpekčného záznamu kontrolovanému subjektu. 

  

pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 4 ods. 1 písm. h) 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 zabezpečiť poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožní ich riadne 

a bezpečné použitie, keď účastník konania ako prevádzkovateľ zariadenia detského ihriska, 

nachádzajúceho sa v Time Out detskom kútiku v OC Aupark, Nám. Osloboditeľov 1, Košice, 

nezabezpečil jeho riadne a bezpečné použitie, nakoľko na kontrolovanom zariadení detského 

ihriska (zariadenie detského kútika pozostávajúceho z plošiny rôznych pôdorysných rozmerov 

v tvare pevnosti – hradieb, 1 šmýkačky s viacerými dráhami, 2 tunelových šmýkačiek, bazénu 

s loptičkami a záhradnej trampolíny typ SPRINGFREE - ďalej len „ZDI“)  boli zistené rizikové 

prvky: 

- u šmýkačky s viacerými dráhami chýbal priečnik v zmysle požiadaviek čl. 4.2 STN EN 

1176-3:2009; 
- u jednej z tunelových šmýkačiek miesto nasadnutia nezodpovedala požiadavkám čl. 4.3.1, 

čl. 4.3.2, čl. 4.3.3, čl. 4.3.4 STN EN 1176-3:2009 a zároveň vybiehajúce časti šmýkačiek 

ústiacich do bazéna s loptičkami nemali zabezpečenú plochu nárazu podľa požiadaviek čl. 

4.8 STN EN 1176-3:2009 do vzdialenosti najmenej 1000mm po obidvoch stranách od 



vybiehajúcich častí a rovnako tak šmýkačky neboli označené podľa požiadaviek čl. 7 STN 

EN 1176-1:2009. 
 

                                                                     p o k u t u 

vo výške  2 000,- eur  slovom  dvetisíc  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 – 01770819. 
 

 

  

       O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 15.03.2019 bol inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Košiciach pre Košický kraj začatý výkon kontroly zariadenia Detského ihriska 

v prevádzkarni: Time Out detský kútik v OC Aupark, Nám.  Osloboditeľov 1, Košice. Kontrola 

bola ukončená dňa 24.05.2019 v kontrolovanej prevádzkarni prerokovaním a odovzdaním 

inšpekčného záznamu kontrolovanému subjektu. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že 

účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržanie povinnosti: 

- podľa § 4 ods. 1 písm. h) zákona, v zmysle ktorého je predávajúci povinný zabezpečiť 

poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožní ich riadne a bezpečné použitie, keď účastník 

konania ako prevádzkovateľ zariadenia detského ihriska, nachádzajúceho sa v Time Out 

detskom kútiku v OC Aupark, Nám. Osloboditeľov 1, Košice, nezabezpečil jeho riadne 

a bezpečné použitie, nakoľko na kontrolovanom zariadení detského ihriska (zariadenie 

detského kútika pozostávajúceho z plošiny rôznych pôdorysných rozmerov v tvare pevnosti – 

hradieb, 1 šmýkačky s viacerými dráhami, 2 tunelových šmýkačiek, bazénu s loptičkami 

a záhradnej trampolíny typ SPRINGFREE - ďalej len „ZDI“)  boli zistené rizikové prvky: 

- u šmýkačky s viacerými dráhami chýbal priečnik v zmysle požiadaviek čl. 4.2 STN EN 

1176-3:2009; 
- u jednej z tunelových šmýkačiek miesto nasadnutia nezodpovedalo požiadavkám čl. 4.3.1, 

čl. 4.3.2, čl. 4.3.3, čl. 4.3.4 STN EN 1176-3:2009 a zároveň vybiehajúce časti šmýkačiek 

ústiacich do bazéna s loptičkami nemali zabezpečenú plochu nárazu podľa požiadaviek čl. 

4.8 STN EN 1176-3:2009 do vzdialenosti najmenej 1000mm po obidvoch stranách od 

vybiehajúcich častí a rovnako tak šmýkačky neboli označené podľa požiadaviek čl. 7 STN 

EN 1176-1:2009. 
 

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 17.07.2019, 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 

dôvodu začatia správneho konania, uvedeného v oznámení o začatí správneho konania, sa 

v lehote stanovenej správnym orgánom nevyjadril.  

 

Dňa 29.05.2019 bolo správnemu orgánu doručené vyjadrenie k opatreniu uloženému 

z vykonanej kontroly zo dňa 24.05.2019, v ktorom účastník konania prostredníctvom 



splnomocneného právneho zástupcu oznamuje správnemu orgánu, že vykonal opatrenia vo 

vzťahu k dotknutým častiam zariadenia detského ihriska – šmýkačka s viacerými dráhami 

a tunelové šmýkačky, ktoré nespĺňali požiadavky na bezpečnosť inštalovaných zariadení 

a v nadväznosti na to aj na bezpečnosť prevádzkovateľom poskytovaných služieb spôsobom, 

ktoré umožňujú ich riadne a bezpečné použitie, spočívajúce v ukončení, resp. zamedzení ich 

používania. 

 

Správny orgán po preskúmaní všetkých podkladov pre rozhodnutie dospel k záveru, že za 

protiprávne konanie uvedené vo výroku rozhodnutia účastník konania v plnom rozsahu 

zodpovedá a to bez ohľadu na ním uvádzané skutočnosti.  Povinnosťou predávajúceho t.j. 

osoby, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy konaná 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, teda bez ohľadu na zavinenie, zodpovedá za výsledok. 

Inšpektori SOI vykonávajú 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 § 4 ods. 1 písm. h) predávajúci je povinný zabezpečiť predaj výrobkov a poskytovanie 

služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné použitie. 

 

Podľa čl. 7 STN EN 1176-1:2009 musí byť zariadenie označené čitateľne, trvale a na mieste 

viditeľnom z úrovne zeme aspoň nasledujúcimi údajmi: menom a adresou výrobcu alebo 

autorizovaného zástupcu, označením zariadenia, rokom výroby, číslom a dátumom STN EN 

1176-1:2009. 

 

Podľa  čl. 4.2 STN EN 1176-3.2009 Prístup – všetky prídavné šmýkačky s výškou pádu väčšou 

ako 1000 mm musia mať priečnik umiestený cez prístupový otvor. Priečnik sa musí umiestniť 

medzi ochranné zábradlie, alebo medzi zábranou plošiny a začiatok šmýkacej plochy. Výška 

priečnika musí byť od 600 mm do 900 mm nad miestnom nasadnutia. 

 

Podľa  čl. 4.3.1 STN EN 1176-3.2009 Dĺžka a uhol — každá šmýkačka musí mať dĺžku miesta 

nasadnutia najmenej 350 mm. 

 

Podľa čl. 4.3.1 STN EN 1176-3:2009 každá šmýkačka musí mať dĺžku miesta nasadnutia 

najmenej 350 mm a miesto nasadnutia musí mať sklon v smere šmýkania v tolerancii od 0° do 

5°.  

 

Podľa čl. 4.3.2 STN EN 1176-3:2009 miesto nasadnutia musí mať ochrannú časť, ktorá 

vyhovuje požiadavkám na zábrany podľa STN EN 1176-1. Ochranná časť musí byť s 

pokračovaním bočnej ochrany alebo musí byť mimo roviny bočnej ochrany. Pri prídavných 

šmýkačkách musí byť otvor v zábrane rovnaký ako je šírka nasadnutia alebo ochranná časť. 

 

Podľa čl. 4.3.3 STN EN 1176-3:2009  šírka miesta nasadnutia musí zodpovedať šírke šmýkacej 

časti. Miesto nasadnutia sa musí navrhnúť tak aby bolo v smere začiatku šmýkacieho pohybu. 

 

Podľa čl. 4.3.4 STN EN 1176-3:2009 sa bočná ochrana miesta nasadnutia musí vytvoriť ako 

plynulé nezalomené predlženie bočnej ochrany šmýkacej časti. 

 



Podľa čl. 4.8 STN EN 1176-3:2009 plocha nárazu sa musí zabezpečiť do vzdialenosti najmenej 

1000 mm po obidvoch stranách od vybiehacej časti. 

 

Vykonanou kontrolou bolo porušenie vyššie uvedenej zákonom stanovenej povinnosti 

spoľahlivo preukázané. Z obsahu inšpekčného záznamu je zrejmé, že na kontrolovanom 

zariadení detského ihriska (zariadenie detského kútika pozostávajúceho z plošiny rôznych 

pôdorysných rozmerov v tvare pevnosti – hradieb, 1 šmýkačky s viacerými dráhami, 2 

tunelových šmýkačiek, bazénu s loptičkami a záhradnej trampolíny typ SPRINGFREE)  boli 

zistené rizikové prvky: 

- u šmýkačky s viacerými dráhami chýbal priečnik v zmysle požiadaviek čl. 4.2 STN EN 

1176-3:2009; 
- u jednej z tunelových šmýkačiek miesto nasadnutia nezodpovedalo požiadavkám čl. 4.3.1, 

čl. 4.3.2, čl. 4.3.3, čl. 4.3.4 STN EN 1176-3, keďže miesto nasadnutia v prípade  tejto 

tunelovej šmýkačky bolo riešené cez plastové schody a zároveň vybiehajúce časti 

šmýkačiek ústiacich do bazéna s loptičkami nemali zabezpečenú plochu nárazu podľa 

požiadaviek čl. 4.8 STN EN 1176-3:2009 do vzdialenosti najmenej 1000mm po obidvoch 

stranách od vybiehajúcich častí, nakoľko meraním bolo zistené, že plocha nárazu medzi 

vybiehajúcimi časťami tunelovej šmýkačky a dvojšmýkačky bola len 870 mm, medzi 

dvojšmýkačkou a plastovým ohradením bazéna s loptičkami bola vzdialenosť len 820 mm, 

medzi tunelovou šmýkačkou a plastovým ohradením bazéna s loptičkami bola nameraná 

vzdialenosť len 900mm a súčasne priestor voľného pádu, kde sa v najužšom bode zbiehajú 

tunelové šmýkačky predstavoval vzdialenosť len 890 mm. Šmýkačky rovnako tak neboli 

označené podľa požiadaviek čl. 7 STN EN 1176-1:2009 v zmysle ktorej musí byť 

zariadenie označené čitateľne, trvale a na mieste viditeľnom z úrovne zeme aspoň menom 

a adresou výrobcu alebo autorizovaného zástupcu, označením zariadenia, rokom výroby, 

číslom a dátumom STN EN 1176-1:2009. 
 

Z uvedeného teda vyplýva, že účastník konania ako prevádzkovateľ zariadenia detského 

ihriska nezabezpečil jeho riadne a bezpečné použitie, nakoľko boli na ZDI zistené vyššie 

uvedené nedostatky, ktoré sú v rozpore s technickými požiadavkami na bezpečnosť ZDI 

určenými v norme STN EN 1176-1:2009 „Zariadenia a povrch detských ihrísk Časť 1: 

Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy“ a v norme STN EN 1176-3:2009 

„Zariadenia a povrch detských ihrísk Časť 3: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a 

skúšobné metódy na šmýkačky“. 

Kontrolné zistenia účastník konania žiadnym spôsobom nespochybnil, naopak poukázal na 

zamedzenie nedostatkov zistených pri vykonanej kontrole. K tomu správny orgán považuje za 

potrebné uviesť účastníkom konania poukazované opatrenia prijaté s cieľom odstránenia 

škodlivých následkov protiprávneho konania zisteného kontrolou, správny orgán vníma ako 

splnenie povinnosti vyplývajúcej 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 ako okolnosť zbavujúcu účastníka konania 

zodpovednosti za zistené porušenie povinností ustanovených zákonom o bezpečnosti hračiek. 

Podľa § 7 ods.3 citovaného zákona č. 128/2002 Z. z. je povinnosťou kontrolovanej osoby 

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.   

Ustanovenie § 4 ods. 1 písm. h) zákona je konštruované na princípe objektívnej zodpovednosti, 

t.j. účastník konania zodpovedá za zistené nedostatky na základe princípu objektívnej 

zodpovednosti, t. j. bez ohľadu na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť) alebo iných okolnosti danej  



veci, za ktorých k ich porušeniu došlo, pretože zavinenie nie je pojmovým znakom a 

predpokladom vzniku zodpovednosti za túto kategóriu správneho deliktu, kde sa preukazuje len 

porušenie právnej povinnosti. 

Ustanovenie § 4 ods. 1 písm. h)  cit. zákona má kogentný charakter a teda nie je možné sa od 

neho odchýliť. Uvedené vyplýva aj z ustálenej judikatúry v súvislosti s povinnosťou správnych 

orgánov postihovať správne delikty právnických osôb, napr. rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. 

zn. 10Sžo/68/2016 zo dňa 25. 01. 2017. V zmysle uvedeného, správne delikty právnických osôb 

sú postihované bez ohľadu na zavinenie, nakoľko zavinenie nie je pojmovým znakom 

správneho deliktu právnickej osoby. Podstatné je iba to, či k porušeniu zákona objektívne došlo, 

alebo nie. Subjektom deliktu je právnická osoba spôsobilá na protiprávne konanie (tzv. 

deliktuálna spôsobilosť, ktorá je spojená s jej vznikom a existenciou). Účastník konania tak 

zodpovedá za porušenie povinnosti založenej na objektívnej zodpovednosti za správny delikt. 

Okolnosti ospravedlňujúce, resp. vysvetľujúce nesplnenie povinnosti nemajú právny význam 

pri otázke zodpovednosti za toto porušenie. Je preto irelevantné, či mal k protizákonnému 

konaniu účastník konania motív, alebo nie. 

Pri posudzovaní veci teda nemožno prihliadať na subjektívnu stránku veci a účastník konania 

sa svojej objektívnej zodpovednosti nemôže zbaviť poukazovaním na skutočnosti majúce 

výlučne subjektívny charakter.  

Pre posúdenie zodpovednosti účastníka konania je relevantný stav zistený v čase kontroly. 

Správny orgán zdôrazňuje, že účastník konania je povinný zabezpečiť, aby pri svojej 

podnikateľskej činnosti dodržiaval všetky povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú z príslušných 

právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa. Jednou z týchto povinnosti je aj zabezpečiť, aby 

poskytoval služby spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné použitie, obzvlášť ak ide 

o zariadenie detského ihriska určeného pre používanie deťmi. 

Správny orgán postihuje účastníka konania ako prevádzkovateľa predmetného ZDI, a nie ako 

zhotoviteľa ZDI, nakoľko účastník konania v postavení predávajúceho sprístupnil uvedené ZDI 

pre spotrebiteľov. 

Správny orgán považuje za potrebné zdôrazniť, že k porušeniu povinnosti zo strany účastníka 

konania postačuje, ak dôjde len k ohrozeniu práv spotrebiteľov, teda nemusí dôjsť výlučne 

k poruchovému následku, nakoľko k poškodeniu spotrebiteľov dochádza samotným znížením 

rozsahu ich práv priznaných zákonom.  

V zmysle čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sú štátne orgány oprávnené konať iba na 

základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon – v uvedenom 

prípade zákon o ochrane spotrebiteľa, z čoho vyplýva, že správny orgán je povinný k uloženiu 

pokuty pristúpiť. Samotný zákon pritom neumožňuje pokutu odpustiť, či ako sankciu použiť 

napr. pokarhanie, upozornenie a pod.. 

Na základe vyššie 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 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 to, že účastník konania nezabezpečil dodržanie povinnosti 

zabezpečovať poskytovanie služieb spôsobom umožňujúcim ich riadne a bezpečné.  



Následkom porušenia týchto povinností došlo k porušeniu práv spotrebiteľa, chránených 

dotknutými ustanoveniami.  

Je potrebné zdôrazniť, že zariadenia detských ihrísk sú určené pre najrizikovejšiu skupinu – 

deti, ktoré sa počas hry nesústredia na možné riziká, a preto by tieto mali byť redukované na čo 

najnižšiu možnú úroveň, čo však v danom prípade vzhľadom na výskyt rizikových prvkov ZDI 

nebolo splnené. Prevádzkovatelia detských ihrísk by sa mali z vlastnej iniciatívy zaujímať o 

bezpečnosť zariadení tak už pri zriaďovaní detského ihriska, ako aj v priebehu jeho používania 

a vykonávať pravidelné kontroly stavu ZDI za účelom sprístupňovania zariadenia detských 

ihrísk, ktoré sú pre deti bezpečné v maximálnej možnej miere. Rovnako by mali likvidovať 

alebo rekonštruovať nevyhovujúce a bezpečnosť ohrozujúce zariadenia. Pokiaľ je ihrisko 

zhotovené individuálne pre predávajúceho ako prevádzkovateľa ZDI, na takéto ihrisko musí 

byť posúdená zhoda, ktorej posúdením sa osvedčí, že nie je ohrozený oprávnený záujem, a že 

takéto ZDI spĺňa požiadavky naň kladené. Pokiaľ splnenie povinnosti poskytovať služby 

spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné použitie nezabezpečí samotný 

prevádzkovateľ ihriska, je nevyhnutné ochrániť detského užívateľa ako spotrebiteľa aktivitou 

orgánu dozoru. Správny orgán zároveň prihliadol na závažnosť konania, nakoľko predmetom 

kontroly bolo detské ihrisko, ktoré bolo ponechané detským užívateľom v užívaní napriek jeho 

nevyhovujúcemu stavu. Uvedené opomenutie zo strany účastníka konania mohlo spôsobiť, že 

si na ňom jeho detskí užívatelia, ktorí nie sú schopní posúdiť mieru hroziaceho rizika, spôsobia 

rôzne poranenia, ktoré však vzhľadom na zistené nedostatky mohli byť aj fatálne (napr. 

vybiehajúce časti šmýkačiek ústiacich do bazéna s loptičkami nemali zabezpečenú plochu 

nárazu podľa požiadaviek čl. 4.8 STN EN 1176-3:2009 do vzdialenosti najmenej 1000mm po 

obidvoch stranách od vybiehajúcich častí, nakoľko meraním bolo zistené, že plocha nárazu 

medzi vybiehajúcimi časťami tunelovej šmýkačky a dvojšmýkačky bola len 870 mm, medzi 

dvojšmýkačkou a plastovým ohradením bazéna s loptičkami bola vzdialenosť len 820 mm, 

medzi tunelovou šmýkačkou a plastovým ohradením bazéna s loptičkami bola nameraná 

vzdialenosť len 900mm a súčasne priestor voľného pádu, kde sa v najužšom bode zbiehajú 

tunelové šmýkačky predstavoval vzdialenosť len 890 mm;...). Rozhodujúcimi skutočnosťami, 

ktoré boli pri určení výšky pokuty zohľadnené bolo porušenie práv spotrebiteľa, nesplnenie 

zákonnej povinnosti predávajúceho s ohľadom na mieru spoločenskej nebezpečnosti zistených 

nedostatkov, ako aj porušenie povinnosti poskytovať služby spôsobom, ktorý umožňuje ich 

riadne a bezpečné použitie tým, že na ZDI boli zistené nedostatky, ktoré sú v rozpore s 

technickými požiadavkami ZDI určenými v norme STN EN 1176-1 a STN EN 1176-3 a tiež 

skutočnosť, že nebol dodržaný minimálny štandard ochrany spotrebiteľa garantovaný zákonom 

o ochrane spotrebiteľa, nakoľko si predávajúci nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z 

kogentného ustanovenia § 4 ods. 1 písm. h) zákona  ochrane spotrebiteľa. Konanie účastníka 

konania bolo vyhodnotené ako závažné najmä z dôvodu, že používateľmi ZDI sú deti, ktoré nie 

sú schopné uvážiť mieru rizika, ktoré im pri hre hrozí. Správny orgán prihliadol na obzvlášť 

vysokú spoločenskú nebezpečnosť stavu, kedy detské ihrisko nespĺňa podmienky na jeho 

bezpečné použitie a z uvedeného dôvodu považuje kontrolné zistenia za závažné.  

 

Správny orgán zároveň prihliadol k tomu, že účel sledovaný zákonom vyjadrený v ustanovení 

§ 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého každý spotrebiteľ okrem iného má právo na ochranu zdravia 

a bezpečnosti, vzhľadom na zistené nedostatky, v zákonom požadovanej miere a úrovni 

dosiahnutý nebol.  

 

Správny orgán prihliadol aj na špecifiká konkrétneho prípadu a proporcionalitu uloženej pokuty 

vo vzťahu k najvyššej možnej pokute, ktorú správny orgán za porušenie povinnosti môže uložiť 

a to až do výšky 66.400 EUR. Správny orgán zastáva názor, že pri zvažovaní výšky pokuty a 

jej následnom určení správny orgán okrem zákonných predpokladov uvedených v ustanovení 



§ 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa, prihliadal i na charakter sankcie ako takej, ktorou je 

jej preventívna a represívna funkcia pričom ak ide o finančný postih, nemôže byť neprimerane 

mierny vo vzťahu k závažnosti protiprávneho konania a jeho následkom, nevyhnutne teda musí 

v sebe obsahovať aj represívnu zložku. Na to, aby sankcia plnila svoju preventívnu funkciu, jej 

výška musí byť stanovená tak, aby sa sankcionovaná osoba vyvarovala do budúcna porušení 

zákonných ustanovení. Správny orgán pri určovaní pokuty postupoval v súlade so Správnym 

poriadkom a síce s ustanovením § 3 ods. 4 Správneho poriadku, v zmysle ktorého správne 

orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch 

nevznikali neodôvodnené rozdiely a teda sú povinné objektívne podobné prípady rozhodovať 

zhodne. Správny orgán má za to, že pokuta uložená účastníkovi konania, nevykazuje 

neodôvodnené rozdiely s prípadmi iných podnikateľských subjektov za obdobné porušenie 

zákona, je uložená odôvodnene, v adekvátnej výške a voči účastníkovi konania tak plní 

represívnu ako aj preventívnu funkciu. 

 

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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      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: Renáta Kuželová – Pet Shop, miesto podnikania: Talinská 2387/6, 

040 12 Košice-Nad Jazerom, IČO: 45 260 885, kontrola vykonaná v prevádzkarni: Pet shop 

– chovateľské potreby, Napájadlá 18, Košice, dňa 12.06.2019,  

  

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 na predaj nachádzalo 6 druhov výrobkov 

(prenosný ruksak bronzový TRIXIE Nr.28882 50x30x27cm, taška prenosná TRIXIE Nr.37995 

25x12x17cm, taška prenosná TRIXIE Nr.36211, taška prenosná TRIXIE Nr.37994 

14x20x30cm, taška prenosná Alina TRIXIE Nr.28966 22x23x35cm, taška prenosná Libby 

TRIXIE Nr.28954 25x27x42cm) v celkovej hodnote 207,79 eur, u ktorých boli zistené 

nedostatky v plnení informačných povinností, a to uvádzanie písomne poskytovaných 

informácií o spôsobe použitia  výrobku len v cudzom jazyku, nie v kodifikovanej podobe 

štátneho jazyka.    

 

 

                                                                     p o k u t u 

vo výške  150,- eur  slovom  stopäťdesiat  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 – 01990819. 



 

 

  

       O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 12.06.2019 bola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Košiciach pre Košický kraj vykonaná kontrola v prevádzkarni: Pet shop – chovateľské 

potreby, Napájadlá 18, Košice. 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 na predaj nachádzalo 

6 druhov výrobkov (prenosný ruksak bronzový TRIXIE Nr.28882 50x30x27cm, taška prenosná 

TRIXIE Nr.37995 25x12x17cm, taška prenosná TRIXIE Nr.36211, taška prenosná TRIXIE 

Nr.37994 14x20x30cm, taška prenosná Alina TRIXIE Nr.28966 22x23x35cm, taška prenosná 

Libby TRIXIE Nr.28954 25x27x42cm) v celkovej hodnote 207,79 eur, u ktorých boli zistené 

nedostatky v plnení informačných povinností, a to uvádzanie písomne poskytovaných 

informácií o spôsobe použitia výrobku 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:   

▪ 1 ks prenosný ruksak bronzový TRIXIE, art. Nr. 28882, 50x30x27 cm, cena á 39,90 €, 

Informácie na výrobku:  

- Can be opened at the front and top 

- With extra pocket 

- Removable, adjustable shoulder strap 

- Short leash prevents the pet from jumping out 

- With net inserts for good air circulation 

- Padded ottom plate, removable 

- Cover removable 

Important information: Get your pet used to the carrier gently before using it for the first time. 

The carrier is not suitable for long-term use. Secure your pet with a harness and the integraded 

short leash. 

▪ 1 ks taška prenosná TRIXIE, art. Nr. 37995, 25x12x17 cm, cena á 22,99 €, 

Informácie na výrobku: 

- Short leash prevents the pet from jumping out 

- With noble King of Dogs embroidery 

- Foam padding 

- Sudelook 

Important information: Get your pet used to the carrier gently before using it for the first time. 

The carrier is not suitable for long-term use. Secure your pet with a harness and the integraded 

short leash. 

▪ 1 ks taška prenosná TRIXIE, art. Nr. 36211, cena á 33,20 €,  

Informácie na výrobku:  

Nota importante: fate in modo che il vostro animale si abitui gradualmente alla borsa da 

transporto prima di utilizzarla per la prima volta. La borsa non é indicata per lunghi viaggi. 

Allaciare l´animal con una pettorina al corto guizaglio interno. 

▪ 1 ks taška prenosná TRIXIE, art. Nr. 37994, 14x20x30 cm, cena á 27,90 €, 

Informácie na výrobku: 

- Short leash prevents the pet from jumping out 

- With noble King of Dogs embroidery 

- Foam padding 



- Sudelook 

Important information: Get your pet used to the carrier gently before using it for the first time. 

The carrier is not suitable for long-term use. Secure your pet with a harness and the integraded 

short leash. 

▪ 1 ks taška prenosná Alina TRIXIE, art. Nr. 28966, 22x23x35 cm, cena á 33,90 €, 

Informácie na výrobku:  

For small dogs, cats and othe small animals: 

- With net pocket 

- Removable, adjustable shoulder strap 

- Short leash prevents the pet from jumping out 

- With net inserts for good air circulation 

Important information: Get your pet used to the carrier gently before using it for the first time. 

The carrier is not suitable for long-term use. Secure your pet with a harness and the integraded 

short leash. 

▪ 1 ks taška prenosná Libby TRIXIE, art. Nr. 28954, 25x27x42, cena 49,90 € 

Informácie na výrobku:  

For small dogs, cats and othe small animals: 

- With net pocket 

- Removable, adjustable shoulder strap 

- Short leash prevents the pet from jumping out 

- With net inserts for good air circulation 

Important information: Get your pet used to the carrier gently before using it for the first time. 

The carrier is not suitable for long-term use. Secure your pet with a harness and the integraded 

short leash. 

 

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 01.08.2019, 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 využil a k vyššie 

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

konania, sa v lehote stanovenej správnym orgánom vyjadril.  

 

Dňa 28.08.2019 bolo správnemu orgánu prostredníctvom elektronickej pošty doručené 

vyjadrenie účastníka konania k dôvodu, uvedenému v oznámení o začatí správneho konania, 

v ktorom poukazuje na kontrolou zistené nedostatky ohľadom 6 druhov výrobkov, u ktorých 

boli poskytnuté informácie o spôsobe použitia výrobkov len v cudzom jazyku, nie 

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, a preto bolo potrebné začať správne konania o uložení 

pokuty podľa § 24 zákona. Účastník konania si je vedomý porušenia povinnosti podľa zákona, 

avšak ku ktorej nedošlo úmyselne, nakoľko dodávateľ pri dodaní tovaru zabudol dodať 

preklady papierových visačiek, na ktorých boli intonácie o jeho používaní. Bohužiaľ preložené 

visačky boli doručené účastníkovi konania až 2 dni po vykonaní kontroly, pričom visačky boli 

umiestnené na každý jeden kus tovaru. Účastník konania dodáva, že zákazníkov oboznamuje 

so spôsobom používania kupovaného tovaru, ako aj jeho špecifikami. Doposiaľ žiaden zákazník 

nevytýkal, že by účastník konania uviedol zavádzajúcu informáciu, alebo aby v dôsledku toho, 

že nebol štítok v štátnom jazyku vznikla mu akákoľvek ujma z dôvodu neoboznámenia sa s jeho 

správnym používaním. Preto s ohľadom na charakter vytýkaného porušenia povinnosti, druhu 



tovaru, spôsob, závažnosť a následky porušenia povinnosti, ako aj celkovú dobu trvania 

porušenia, navrhuje účastník konania, aby správny orgán vzal vyššie uvedené skutočnosti do 

úvahy a buď upustil od uloženia pokuty alebo v prípade ak to nie je možné, aby pokutu uložil 

v čo najnižšej možnej výške. 

 

Dňa 16.08.2019 bola správnemu orgánu doručená prostredníctvom elektronickej pošty správa 

účastníka konania o odstránení nedostatkov, zistených pri vykonanej kontrole zo dňa 

12.06.2019. V prílohe tejto správy zaslal účastník konania aj dôkaz, preukazujúci odstránenie 

nedostatkov.  

 

V čase kontroly prítomná zamestnankyňa účastníka konania do vysvetlivky inšpekčného 

záznamu uviedla, že nedostatky odstráni, majiteľku bude kontaktovať ihneď, momentálne sa 

váha nepoužíva. 

 

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 § 11 ods.1 zákona predávajúci je povinný pri predaji informovať spotrebiteľa o 

vlastnostiach predávaného výrobku alebo charaktere poskytovanej služby, o spôsobe použitia, 

montáže a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, 

montáže alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania, ako aj o riziku súvisiacom 

s poskytovanou službou. Ak je to potrebné s ohľadom na povahu výrobku, spôsob a dobu jeho 

používania, je predávajúci povinný zabezpečiť, aby tieto informácie zrozumiteľne obsahoval aj 

priložený písomný návod. 

 

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.  

 

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 uvedenej zákonom stanovenej povinnosti 

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

nachádzalo 6 druhov výrobkov, v celkovej hodnote 207,79 eur, u ktorých boli zistené 

nedostatky v plnení informačných povinností, a to uvádzanie písomne poskytovaných 

informácií o spôsobe použitia výrobku len v cudzom jazyku, nie v kodifikovanej podobe 



štátneho jazyka. Z obsahu inšpekčného záznamu je zrejmé, že  v čase kontroly sa 

v prevádzkarni nenachádzal preklad informácií o  spôsobe použitia výrobkov v žiadnej forme. 

Uvedené kontrolné zistenia účastník konania žiadnym relevantným spôsobom nespochybnil, 

naopak poukázal na odstránenie nedostatkov zistených vykonanou kontrolou.  

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.  

Správny orgán uvádza, že kontrola SOI spočíva v porovnaní zisteného skutočného stavu so 

stavom predpísaným, to znamená ustanoveným všeobecným záväzným právnym predpisom. 

Vyhodnotením tohto porovnania je výsledok kontroly, z ktorého musí byť zrejmé, či zistený 

skutkový stav vyhovoval alebo nevyhovoval predpísanému stavu.  

Ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa sú konštruované na princípe objektívnej 

zodpovednosti, t.j. účastník konania zodpovedá za zistené nedostatky na základe princípu 

objektívnej zodpovednosti, t. j. bez ohľadu na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť) alebo iných 

okolnosti danej veci, za ktorých k ich porušeniu došlo, pretože zavinenie nie je pojmovým 

znakom a predpokladom vzniku zodpovednosti za túto kategóriu správneho deliktu, kde sa 

preukazuje len porušenie právnej povinnosti. 

Uvedené vyplýva aj z ustálenej judikatúry v súvislosti s povinnosťou správnych orgánov 

postihovať správne delikty právnických osôb, napr. rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 

10Sžo/68/2016 zo dňa 25. 01. 2017. V zmysle uvedeného, správne delikty právnických osôb 

alebo fyzických osôb - podnikateľov sú postihované bez ohľadu na zavinenie, nakoľko 

zavinenie nie je pojmovým znakom správneho deliktu právnickej osoby alebo fyzickej osoby - 

podnikateľa. Podstatné je iba to, či k porušeniu zákona objektívne došlo, alebo nie. Subjektom 

deliktu je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, spôsobilá na protiprávne konanie 

(tzv. deliktuálna spôsobilosť, ktorá je spojená s jej vznikom a existenciou). Účastník konania 

tak zodpovedá za porušenie povinnosti založenej na objektívnej zodpovednosti za správny 

delikt. Okolnosti ospravedlňujúce, resp. vysvetľujúce nesplnenie povinnosti nemajú právny 

význam pri otázke zodpovednosti za toto porušenie. Je preto irelevantné, či mal k 

protizákonnému konaniu účastník konania motív, alebo nie. 

Pri posudzovaní veci teda nemožno prihliadať na subjektívnu stránku veci a účastník konania 

sa svojej objektívnej zodpovednosti nemôže zbaviť poukazovaním na skutočnosti majúce 

výlučne subjektívny charakter (porušenie povinnosti nastalo v dôsledku nedodania prekladov 

informácii o spôsobe používania výrobkov od dodávateľa). 

Správny orgán tiež podotýka, že účastník konania sa nemôže zbaviť zodpovednosti za vlastné 

porušenie zákona tým, že poukáže na nesplnenie zákona iným subjektom. 

 

Ostatné skutočnosti uvádzané účastníkom konania vo vyjadrení k oznámeniu o začatí 

správneho konania, správny orgán rovnako tak nemohol vyhodnotiť ako okolnosti zbavujúce 

ho jeho objektívnej zodpovednosti za zistené porušenie povinnosti, a to vzhľadom na ich 

výlučne subjektívny charakter. Zákon o ochrane spotrebiteľa neumožňuje prihliadnuť na 

subjektívne aspekty, poukazované účastníkom konania v podanom vyjadrení k oznámeniu 

o začatí správneho konania. 



Správny orgán považuje za potrebné zdôrazniť, že k porušeniu povinnosti zo strany účastníka 

konania postačuje, ak dôjde len k ohrozeniu práv spotrebiteľov, teda nemusí dôjsť výlučne 

k poruchovému následku, nakoľko k poškodeniu spotrebiteľov dochádza samotným znížením 

rozsahu ich práv priznaných zákonom.  

Pre postih za zistený skutkový stav je rozhodujúcou skutočnosťou to, že bol porušený zákon, 

pričom pri zistení porušenia zákona je správny orgán povinný (obligatórne) pristúpiť k uloženiu 

postihu v zákonom stanovenom rozsahu.  

V zmysle čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sú štátne orgány oprávnené konať iba na 

základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon – v uvedenom 

prípade zákon o ochrane spotrebiteľa, z čoho vyplýva, že správny orgán bol povinný k uloženiu 

pokuty pristúpiť. Samotný zákon pritom neumožňuje pokutu odpustiť, či ako sankciu použiť 

napr. pokarhanie, upozornenie a pod.. 

Správny orgán tak nemohol vyhovieť požiadavke účastníka konania ohľadom upustenia od 

potrestania, nakoľko v prípade zisteného porušenia zákona, je správny orgán povinný pristúpiť 

k uloženiu postihu, pričom zákon neumožňuje správnemu orgánu v prípade zistenia porušenie 

zákona upustiť od uloženie sankcie, za protiprávny stav, zistený vykonanou kontrolou, ktorý je 

zadokumentovaný v inšpekčnom zázname a ktorý tvorí hmotnoprávny podklad pre následne 

vydanie prvostupňového meritórneho rozhodnutia vo veci samej. 

Na základe týchto skutočností nebolo možné námietke účastníka konania na upustenie od 

potrestanie v tomto prípade vyhovieť. 

Správny orgán je toho názoru, že účastník konania ako predávajúci je povinný poznať zákony 

a zabezpečiť ich dodržiavanie pri výkone svojej podnikateľskej činnosti. 

Správny orgán zároveň uvádza, že v prípade vzťahu „predávajúci –spotrebiteľ“, vystupuje 

spotrebiteľ ako laik, ktorému je potrebné venovať špeciálnu starostlivosť a predávajúci 

vystupuje ako odborník, ktorý pri svojej činnosti ovláda a dodržiava všetky podmienky predaja. 

Správny orgán vzal pri vyhodnocovaní skutkového stavu do úvahy skutočnosť, poukazovanú 

zamestnankyňou účastníka konania ohľadom toho, že váha, nachádzajúca sa v čase kontroly 

bez platného úradného overenia sa nepoužíva a nebude voči účastníkovi konania vyvodzovať 

administratívno – právnu zodpovednosť za porušenie ust. § 4 ods.  písm. a) zákona, ktorý 

stanovuje povinnosť predávajúceho umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto 

údajov aj z ohľadom na tú skutočnosť, že z obsahu administratívneho spisu nie je zrejmé, či 

účastník konania predáva určité výrobky na hmotnosť (množstvo).  

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 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 nezabezpečenie informačných povinnosti v rozsahu stanovenom 

zákonom a to vo vzťahu k 6 druhom výrobkov v celkovej hodnote 207,79 eur, ktoré boli 

označené písomne poskytnutými informáciami o spôsobe použitia výrobku len v cudzom 

jazyku, nie v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Následkom protiprávneho konania bolo 

porušenie práv spotrebiteľa chránených dotknutými ustanoveniami zákona o ochrane 

spotrebiteľa.  



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 spôsobe použitia výrobku 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.  

Nakoľko cieľom správneho konania nie je výlučne represia, ale prevencia, správny orgán pri 

ukladaní výšky pokuty berie na vedomie písomné vyjadrenie účastníka konania vo vysvetlivke 

inšpekčného záznamu a opatrenia, ktoré prijal na odstránenie zistených nedostatkov, avšak 

odstránenie nedostatkov, či dodatočné prijatie opatrení na ich predchádzanie nie je možné 

akceptovať ako liberačný dôvod na zbavenie sa zodpovednosti za kontrolou zistený protiprávny 

stav. S ohľadom na ustanovenie § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a 

objektívnu zodpovednosť predávajúceho je tak správny orgán povinný v správnom konaní 

sankciu uložiť. 

 

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.  

 

Správny orgán prihliadol aj na špecifiká konkrétneho prípadu a proporcionalitu uloženej pokuty 

vo vzťahu k najvyššej možnej pokute, ktorú správny orgán za porušenie povinnosti môže uložiť 

a to až do výšky 66.400 EUR. Správny orgán zastáva názor, že pri zvažovaní výšky pokuty a 

jej následnom určení správny orgán okrem zákonných predpokladov uvedených v ustanovení 

§ 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa, prihliadal i na charakter sankcie ako takej, ktorou je 

jej preventívna a represívna funkcia pričom ak ide o finančný postih, nemôže byť neprimerane 

mierny vo vzťahu k závažnosti protiprávneho konania a jeho následkom, nevyhnutne teda musí 

v sebe obsahovať aj represívnu zložku. Na to, aby sankcia plnila svoju preventívnu funkciu, jej 

výška musí byť stanovená tak, aby sa sankcionovaná osoba vyvarovala do budúcna porušení 

zákonných ustanovení. Správny orgán pri určovaní pokuty postupoval v súlade so Správnym 

poriadkom a síce s ustanovením § 3 ods. 4 Správneho poriadku, v zmysle ktorého správne 

orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch 

nevznikali neodôvodnené rozdiely a teda sú povinné objektívne podobné prípady rozhodovať 

zhodne. Správny orgán má za to, že pokuta uložená účastníkovi konania, nevykazuje 

neodôvodnené rozdiely s prípadmi iných podnikateľských subjektov za obdobné porušenie 

zákona, je uložená odôvodnene, v adekvátnej výške a voči účastníkovi konania tak plní 

represívnu ako aj preventívnu funkciu. 

 

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 
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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: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., sídlo: Južné nábrežie 13, 042 19 

Košice, IČO: 44 518 684, kontrola začatá v sídle kontrolovaného subjektu: Bytový podnik 

mesta Košice, Južné nábrežie 13, Košice, dňa 15.04.2019. Kontrola bola ukončená dňa 

20.06.2019 v sídle kontrolovaného subjektu prerokovaním a odovzdaním inšpekčného 

záznamu a rovnako tak Protokolu č. 06/08/2019 kontrolovanému subjektu. 

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 4 ods.1 písm. h) 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 zabezpečiť poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožní ich riadne 

použitie, v nadväznosti na § 8b ods. 2 písm. g) zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a 

nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 182/1993 Z. z.“), 

podľa ktorého pri správe bytového domu je správca povinný zvolať schôdzu vlastníkov podľa 

potreby, najmenej raz za rok, alebo keď o to požiada najmenej štvrtina vlastníkov bytov 

a nebytových priestorov v dome, keď účastník konania ako správca bytového domu na ulici 

Krupinská x, Košice v roku 2017 nezvolal schôdzu vlastníkov podľa potreby, najmenej raz za 

rok; 

pre porušenie povinnosti podľa § 18 ods. 4 písm. d) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej 

energetike v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 657/2004 Z. z.“), v zmysle ktorého 

je koncový odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi 

povinný rozpočítať množstvo dodaného tepla podľa pravidiel rozpočítavania, keď účastník 



konania nerozpočítal množstvo dodaného tepla na vykurovanie podľa pravidiel rozpočítavania 

pre pisateľa podnetu č. 124/2019 a pre ostatných vlastníkov bytov v bytovom dome na ulici 

Krupinská x, Košice v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 a § 7 Vyhlášky MH SR č. 240/2016 Z. z., 

ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania 

množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva 

dodaného tepla v znení neskorších prepisov (ďalej len „Vyhláška MH SR č. 240/2016 Z. z.“) 

z dôvodu nesprávne zadaných vstupných údajov o celkovom náklade na ústredné kúrenie (ďalej 

len „ÚK“) dodaného v roku 2017 do bytového domu na ulici Krupinská x, Košice. 

 

  

                                                                     p o k u t u 

vo výške  1 000,- eur  slovom  tisíc 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 – 02060819. 

 

  

       O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 15.04.2019 bol inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Košiciach pre Košický kraj začatý výkon kontroly v sídle kontrolovaného subjektu: Bytový 

podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13, Košice, zameraný na prešetrenie písomného podnetu 

spotrebiteľa evidovaného správnym orgánom pod č. 124/2019. Kontrola bola ukončená dňa 

20.06.2019 v sídle kontrolovaného subjektu prerokovaním a odovzdaním inšpekčného 

záznamu kontrolovanému subjektu. Vykonanou kontrolou, zameranou na prešetrenie 

písomného podnetu spotrebiteľa evidovaného správnym orgánom pod č. 124/2019, bolo 

zistené, že účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržanie povinnosti podľa § 4 ods. 

1 písm. h) zákona, v zmysle ktorého je predávajúci povinný zabezpečiť poskytovanie služieb 

spôsobom, ktorý umožní ich riadne použitie, v nadväznosti na § 8b ods. 2 písm. g) zákona č. 

182/1993 Z. z., podľa ktorého pri správe bytového domu je správca povinný zvolať schôdzu 

vlastníkov podľa potreby, najmenej raz za rok, alebo keď o to požiada najmenej štvrtina 

vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, keď účastník konania ako správca bytového 

domu na ulici Krupinská x, Košice v roku 2017 nezvolal schôdzu vlastníkov podľa potreby, 

najmenej raz za rok. 

 

Dňa 15.04.2019 bol inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v 

Košiciach pre Košický kraj začatý aj výkon kontroly, zameraný na prešetrenie písomného 

podnetu spotrebiteľa evidovaného správnym orgánom pod č. 124/2019. O výsledku kontroly 

bol vypracovaný Protokol č. 06/08/2019. Predmetná kontrola bola zameraná na preverenie 

dodržiavania ustanovení zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a súvisiacich ustanovení 

Vyhlášky MH SR č. 240/2016 Z. z. Kontrola bola ukončená dňa 20.06.2019 prerokovaním 

a odovzdaním Protokolu kontrolovanému subjektu.  

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že účastník konania porušil povinnosť podľa § 18 ods. 4 

písm. d) zákona č. 657/2004 Z. z., keď ako koncový odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo 

dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, nerozpočítal množstvo dodaného tepla na 

vykurovanie podľa pravidiel rozpočítavania pre pisateľa podnetu č. 124/2019 a pre ostatných 

vlastníkov bytov v bytovom dome na ulici Krupinská x, Košice v zmysle ustanovenia § 4 ods. 

3 a § 7 Vyhlášky MH SR č. 240/2016 Z. z., z dôvodu nesprávne zadaných vstupných údajov 

o celkovom náklade na ÚK dodaného v roku 2017 do bytového domu na ulici Krupinská x, 

Košice. 



 

Za zistené nedostatky a tým aj za preukázané porušenie zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 

spotrebiteľa citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia zodpovedá účastník konania ako 

predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona.  

Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie zákona citované vo výrokovej časti 

tohto rozhodnutia, týkajúce sa porušenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike 

zodpovedá účastník konania ako koncový odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného 

tepla konečnému spotrebiteľovi.  

Z uvedeného dôvodu bolo z podnetu správneho orgánu voči účastníkovi konania začaté správne 

konanie sp. zn. P/0206/08/19, oznámené mu listom zo dňa 02.05.2019, 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 dôvodom začatia správneho konania, uvedeným 

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

orgánom nevyjadril.  

 

V čase kontroly dňa 20.06.2019 prítomný zamestnanec (ekonomický riaditeľ) účastníka 

konania vo vysvetlivke k inšpekčnému záznamu ako aj vo vysvetlivke k Protokolu uviedol, že 

vyjadrenie k inšpekčnému záznamu a Protokolu podá v termíne do 26.06.2019.  

 

Dňa 27.06.2019 bolo správnemu orgánu doručené vyjadrenie účastníka konania k inšpekčnému 

záznamu, v ktorom sú zadokumentované výsledky kontroly, zameranej na preverenie 

dodržiavania povinností predávajúceho podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. 

Účastník konania poukazuje na to, že  kontrolou bolo zistené, že správca nezabezpečil 

poskytovanie služieb riadnym spôsobom, tým že nesplnil si povinnosť zvolať schôdzu 

vlastníkov podľa potreby, najmenej raz za rok, alebo ak o to požiada ¼ vlastníkov bytov 

a nebytových priestorov. Účastník konania má za to, že v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. 

nepožiadala o zvolanie schôdze najmenej ¼ vlastníkov v bytovom dome, čím účastník konania 

neporušil zákona o ochrane spotrebiteľa. Účastník konania si je vedomý toho, že samotnú 

schôdzu v roku 2017 nezvolal v zmysle zákonnej povinnosti raz ročne, za čo berie 

zodpovednosť, pričom uvedené sa už nebude opakovať, čoho dôkazom je skutočnosť, že 

správca od roku 2018 zvoláva riadne schôdze vlastníkov. Účastník konania nesúhlasí 

s názorom, že uprel vlastníkom právo na zvolanie schôdze na základe požiadavky ¼ vlastníkov 

bytov a nebytových priestorov v dome. Požiadavka na zvolanie schôdze totiž nespĺňa zákonné 

náležitosti, a to tým, že v prípade, ak je byt alebo nebytový priestor vo vlastníctve viacerých 

osôb, môžu uplatniť svoje hlasovacie právo len ako celok v zmysle  § 14 ods. 2 zákona č. 

182/1993 Z. z.. Nakoľko zoznam vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorí žiadali 

uskutočniť riadnu členskú schôdzu zo strany účastníka konania v mesiaci september 2017 

nereflektuje vlastníctvo jednotlivých bytov viacerými vlastníkmi, ani neuplatnili svoje 

hlasovacie právo, na základe citácie zákona vtedy platnom znení, nedošlo k uplatneniu 

hlasovacieho práva, nakoľko nehlasovali ako celok, pretože 6 vlastníci nehlasovali ako celok, 

ale iba ako spoluvlastníci bez uplatnenia práva ďalšieho spoluvlastníka. Teda nedošlo 

k hlasovaniu vlastníkov bytov, ktoré sú vo vlastníctve viacerých osôb ako celku, takýto hlas 

nemožno v zmysle zákona považovať za platný. Žiadosť o zvolanie schôdze teda bola platne 

podpísaná len piatimi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, čo 

nepredstavovalo ¼ vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Na základe 

vyššie uvedeného správca neuprel právo vlastníkom na zvolanie schôdze, keď na základe 

požiadavky ¼ vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome nezvolal schôdzu a neporušil 



zákon o ochrane spotrebiteľa, nakoľko požiadavka vlastníkov nespĺňala zákonné podmienky 

zvolania schôdze takýmto spôsobom. Účastník konania si je vedomý porušenie povinnosti 

zvolať schôdzu vlastníkov raz za rok 2017, pričom vykonal opatrenia na zamedzenie takýchto 

neúmyselných pochybení. Sťažovateľovi nebola spôsobená žiadna majetková ujma, nakoľko 

vlastníci bytov si odsúhlasili vo vyúčtovaní nákladov za vykurovanie od roku 2017 v zmysle 

Vyhlášky MH SR č. 240/2016 Z. z. Na základe hore uvedeného, ako aj na základe nízkeho 

stupňa závažnosti konania navrhuje účastník konania, aby správny orgán v prípadnom 

správnom konaní upustil od uloženia pokuty. 

 

Dňa 27.06.2019 bolo správnemu orgánu doručené písomné podanie kontrolovanej osoby 

označené ako: „Žiadosť účastníka konania o súhlas termínu vyjadrenia v 15 dňovej lehote 

k Protokolu z vykonanej kontroly č. 06/08/2019 zo dňa 20.06.2019“.  Kontrolovaná osoba 

(účastník konania) uvádza, že v  rámci vykonanej kontroly bolo zistené, že účastník konania 

ako koncový odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečným spotrebiteľom 

nerozpočítal množstvo dodaného tepla na vykurovanie podľa pravidiel rozpočítavania, v 

zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 a § 7 Vyhlášky MH SR č. 240/2016 Z. z., z dôvodu nesprávne 

zadaných vstupných údajov o celkovom náklade na ÚK dodané do bytového domu na za rok 

2017 pre pisateľa podnetu a pre všetkých vlastníkov bytov v bytovom dome na ulici Krupinská 

x, Košice.  

SOI uložila účastníkovi konania povinnosť prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov a stav 

veci uviesť do súladu vykonaním rozpočítania množstva dodaného tepla na vykurovanie podľa 

pravidiel rozpočítania v zmysle vyhlášky MH SR č. 240/2016 Z. z. za rok 2017. Účastník 

konania sa obracia so žiadosťou o umožnenie vyjadriť sa k Protokolu z vykonanej kontroly 

a vykonať opatrenia na odstránenie nedostatkov v termíne do 15.07.2019, nakoľko nie je 

v možnostiach účastníka konania zabezpečiť požadovanú nápravu v skoršom termíne, 

z dôvodu dôslednej kontroly stavu a zabezpečenia postupov, na základe ktorých nebude 

dochádzať k nedostatkom. 

 

Dňa 17.07.2019 bolo správnemu orgánu doručené vyjadrenie k Protokolu a správy o splnení 

opatrení na odstránenie nedostatkov, v ktorom účastník konania uvádza, že vykonal opravné 

vyúčtovanie nákladov za služby spojené  s bývaním za rok 2017 z dôvodu nesprávne uvedeného 

celkového nákladu spotrebnej zložky v tabuľke percentuálneho rozloženia nákladov na kúrenie 

– položka „Kúrenia spolu“. Účastník konania doručoval opravné vyúčtovanie za služby spojené 

s bývaním za kalendárny rok 2017 každému vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v bytovom 

dome na ulici Krupinská x, Košice prostredníctvom pošty, o čom svedčí podací lístok zo dňa 

10.07.2019, ktorý tvorí súčasť tohto vyjadrenia, ako aj fotokópie opravných vyúčtovaní za rok 

2017, ktoré reflektujú zistené nedostatky zo strany SOI. Účastník konania zároveň prijal 

opatrenia do budúcnosti, aby sa podobné nedostatky neopakovali. Je mu ľúto pochybenia pri 

zadávaní vstupných údajov o celkovom náklade na ÚK, avšak samotný nesprávne uvedený údaj 

nemal vplyv na výsledok vyúčtovania nákladov na služby spojené s bývaním za rok 2017. Na 

základe vyššie uvedených skutočností účastník konania preukázal odstránenie nedostatkov 

a uvedenie veci do súladu, vykonaním rozpočítania množstva dodaného tepla na vykurovanie 

podľa pravidiel rozpočítania podľa Vyhlášky MH SR č. 240/2016 Z. z. za rok 2017 v zmysle 

pokynu orgánu kontroly v plnom rozsahu. 

 

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 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 ako aj povinností, vyplývajúce z osobitných právnych predpisov dohliadaných 

SOI. 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. h) zákona predávajúci je povinný zabezpečiť predaj výrobkov a 

poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné použitie. 

 

Podľa § 2 písm. b) zákona je predávajúcim 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, 

 

Podľa § 8b ods. 2 písm. g) zákona o vlastníctve bytov účinného do 31.12.2018 je správca 

povinný zvolať schôdzu vlastníkov podľa potreby, najmenej raz za rok, alebo keď o to požiada 

najmenej štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. 

 

Podľa § 18 ods. 4 písm. d) zákona o tepelnej energetike koncový odberateľ, ktorý rozpočítava 

množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi a fyzická osoba alebo právnická osoba, 

ktorá vykonáva činnosť podľa § 1 ods. 3 písm. c), sú povinný rozpočítať množstvo dodaného 

tepla podľa pravidiel rozpočítavania. 

Podľa § 4 ods. 3 Vyhlášky MH SR č. 240/2016 Z. z. pri rozpočítavaní množstva dodaného tepla 

v budove s centrálnym zdrojom tepla podľa § 2 písm. v) zákona sa náklady na dodané teplo 

určia na základe  

a) údaja o množstve tepla na vykurovanie, 

b) údaja o množstve tepla na prípravu teplej úžitkovej vody, 

c) údajov o ekonomicky oprávnených nákladoch vynaložených fyzickou osobou alebo 

právnickou osobou vykonávajúcou činnosť podľa § 1 ods. 3 písm. c) zákona, najmä o nákladoch 

na obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku používaného na činnosť podľa § 1 ods. 

3 písm. c) zákona, nákladoch na palivo, elektrinu, technologickú vodu, technologické hmoty, 

osobných nákladoch zamestnancov vykonávajúcich opravu a údržbu centrálneho zdroja tepla 

podľa § 2 písm. v) zákona, nákladoch na poistenie, revízie, zákonné prehliadky, poplatky za 

znečistenie, údržbu a opravy a nákladoch na splácanie úveru vrátane úrokov; pri určení 

ekonomicky oprávnených nákladov sa postupuje primerane podľa osobitného predpisu. 

 

Z výsledkov vykonanej kontroly, zameranej  na prešetrenie podnetu spotrebiteľa – vlastníka 

bytu v bytovom dome spravovanom účastníkom konania ako správcom, je zrejmé porušenie 

povinnosti vyplývajúcej účastníkovi konania ako predávajúcemu z ustanovenia § 4 ods.1                     

písm. h) zákona, v zmysle ktorého je povinný zabezpečiť poskytovanie služieb spôsobom, ktorý 

umožňuje ich riadne použitie. Pod riadnym poskytnutím služby sa pritom rozumie poskytnutie 

služieb v súlade so zmluvnými ako aj zákonnými podmienkami.  

Z podkladov pre rozhodnutie vyplýva, že účastník konania vykonáva správu bytového domu 

na základe Zmluvy o výkone správy zo dňa 16.02.2011, uzatvorenej s vlastníkmi bytov 

a nebytových priestorov bytového domu na ulici Krupinská x v Košiciach. Vykonanou 

kontrolou bolo spoľahlivo preukázané, že účastník konania ako správca bytového domu do na 
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ulici Krupinská x, Košice v roku 2017 nezvolal schôdzu vlastníkov podľa potreby, najmenej 

raz za rok v súlade s § 8b ods. 2 písm. g) zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 

a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Na uvedené poukazoval aj pisateľ 

podnetu, ktorý sa musel so svojim podnetom obrátiť až na orgán dohľadu.  

Splnenie uvedenej povinnosti účastník konania žiadnym spôsobom nepreukázal a to ani pri 

výkone kontroly ani počas správneho konania, naopak vo svojom vyjadrení, doručenom 

správnemu orgánu dňa 27.06.2019 predmetné pochybenie sám priznal.  

Pre rozhodnutie vo veci je v danom prípade rozhodujúce, že účastník konania ako správca 

bytových domov nepostupoval pri výkone správy v súlade so zákonom o vlastníctve bytov, 

v zmysle ktorého pri správne bytového domu je správca povinný hospodáriť s majetkom 

vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome s odbornou starostlivosťou v súlade 

s podmienkami zmluvy o výkone správy. Nesplnením si povinnosti vyplývajúcej z citovaného 

ustanovenia zákona o vlastníctve bytov došlo k porušeniu povinnosti predávajúceho zabezpečiť 

poskytovanie služieb spôsobom umožňujúcim ich riadne použitie, za čo účastník konania 

v plnom rozsahu zodpovedá.  

 

Ostatnú ním uvádzanú argumentáciu považuje správny orgán za irelevantnú vzhľadom na 

zjavne nerešpektovanie právnej úpravy týkajúcej sa povinnosti zvolať schôdzu vlastníkov 

spravovaného bytového domu.   

Kontrolou dodržiavania pravidiel rozpočítavania množstva dodaného tepla v objekte   

rozpočítavania – pre byty konečných spotrebiteľov v bytovom dome na ulici Krupinská x, 

Košice podľa citovanej vyhlášky bolo navyše zistené, že účastník konania ako koncový 

odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, nerozpočítal 

množstvo dodaného tepla na vykurovanie podľa pravidiel rozpočítavania. 

Z obsahu protokolu, v ktorom sú zadokumentované výsledky kontroly, zameranej na 

preverenie dodržiavania povinností, vyplývajúcich zo zákona o tepelnej energetike vyplýva, že 

účastník konania nerozpočítal množstvo dodaného tepla na vykurovanie podľa pravidiel 

rozpočítavania pre pisateľa podnetu č. 124/2019 a pre ostatných vlastníkov bytov v bytovom 

dome na ulici Krupinská x, Košice v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 a § 7 Vyhlášky MH SR č. 

240/2016 Z. z., z dôvodu nesprávne zadaných vstupných údajov o celkovom náklade na ÚK 

dodaného v roku 2017 do bytového domu na ulici Krupinská x, Košice. 

Rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie bolo realizované podľa pomerových 

rozdeľovačov tepla.  V zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 vyhlášky MH SR č. 240/2016 Z. z. 

náklady na dodané teplo za rok 2017 sa určia na základe údaja určeného meradla na meranie 

množstva dodaného tepla na vykurovanie, údaja určeného meradla na meranie množstva 

dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody, regulačného príkonu na vykurovane na 

odbernom mieste a regulačného príkonu na teplo v teplej úžitkovej vode na odbernom mieste 

a ceny tepla určenej podľa osobitného predpisu. Celkové náklady na množstvo dodaného tepla 

na vykurovanie v zmysle podkladov od dodávateľa TEHO s.r.o., Košice, za obdobie od 

01.01.2017 do 31.12.2017 predstavovali sumu 9490,872 eur, z toho variabilná zložka 

predstavovala sumu 4052,616 € a fixná zložka predstavovala sumu 5438,256 €. Účastník 

konania nepostupoval v zmysle  § 4 ods. 3 a § 7 Vyhlášky MH SR č. 240/2016 Z. z., tým, že 

nerozpočítal množstvo tepla dodaného na vykurovanie podľa pravidiel rozpočítavania z dôvodu 

nesprávne zadaných vstupných údajov o celkovom náklade na ÚK dodaného do bytového 

domu na za rok 2017 pre pisateľa podnetu a pre všetkých vlastníkov bytov v bytovom dome na 

ulici Krupinská x, Košice, nakoľko správca do vyúčtovania za rok 2017 uviedol celkový náklad 

na vykurovanie vo výške 9803,71 €, t.j. o 312,838 e vyšší ako bol fakturovaný dodávateľom 

tepla. 

 



Účastník konania skutkové zistenia nespochybnil žiadnym relevantným spôsobom, naopak 

poukázal na odstránenie zistených nedostatkov. 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.  

Správny orgán uvádza, že kontrola SOI spočíva v porovnaní zisteného skutočného stavu so 

stavom predpísaným, to znamená ustanoveným všeobecným záväzným právnym predpisom. 

Vyhodnotením tohto porovnania je výsledok kontroly, z ktorého musí byť zrejmé, či zistený 

skutkový stav vyhovoval alebo nevyhovoval predpísanému stavu.  

Správny orgán uvádza, že ustanovenie § 4 ods. 1 písm. h) zákona  v spojení s ustanovením § 

8b ods. 2 písm. g) zákona č. 182/1993 Z. z. a ust. § 18 ods. 4 písm. d) zákona č.  657/2004 Z. 

z.  sú konštruované na princípe objektívnej zodpovednosti, t.j. účastník konania zodpovedá za 

zistené nedostatky na základe princípu objektívnej zodpovednosti, t. j. bez ohľadu na zavinenie 

(úmysel, nedbanlivosť) alebo iných okolnosti danej veci, za ktorých k ich porušeniu došlo, 

pretože zavinenie nie je pojmovým znakom a predpokladom vzniku zodpovednosti za túto 

kategóriu správneho deliktu, kde sa preukazuje len porušenie právnej povinnosti. Ustanovenia 

§ 4 ods. 1 písm. h) cit. zákona v spojení s ustanovením 8b ods. 2 písm. g) a ust. § 18 ods. 4 

písm. d) zákona č.  657/2004 Z. z. majú kogentný charakter a teda nie je možné sa od nich 

odchýliť. 

Uvedené vyplýva aj z ustálenej judikatúry v súvislosti s povinnosťou správnych orgánov 

postihovať správne delikty právnických osôb, napr. rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 

10Sžo/68/2016 zo dňa 25. 01. 2017. V zmysle uvedeného, správne delikty právnických osôb sú 

postihované bez ohľadu na zavinenie, nakoľko zavinenie nie je pojmovým znakom správneho 

deliktu právnickej osoby. Podstatné je iba to, či k porušeniu zákona objektívne došlo, alebo nie. 

Subjektom deliktu je právnická osoba spôsobilá na protiprávne konanie (tzv. deliktuálna 

spôsobilosť, ktorá je spojená s jej vznikom a existenciou). Účastník konania tak zodpovedá za 

porušenie povinnosti založenej na objektívnej zodpovednosti za správny delikt. Okolnosti 

ospravedlňujúce, resp. vysvetľujúce nesplnenie povinnosti nemajú právny význam pri otázke 

zodpovednosti za toto porušenie.  

Správny orgán poukazuje na to, že ustanovenia 8b ods. 2 písm. g) zákona č. 182/1993 Z. z., 

podľa ktorého pri správe bytového domu je správca povinný zvolať schôdzu vlastníkov podľa 

potreby, najmenej raz za rok, pričom nositeľom tejto povinnosti je správca, t.j účastník konania, 

ktorého povinnosťou bolo objektívne preukázať splnenie zákonom stanovenej povinnosti, 

k čomu však ako je z podkladov pre rozhodnutie zrejmé nedošlo. Z uvedeného tak vyplýva, že 

v prípade kedy správca nie je schopný objektívne preukázať splnenie zákonnej povinnosti, je 

správny orgán povinný pristúpiť k uloženiu sankcie, nakoľko bez objektívneho preukázania 

tvrdených skutočností, nie je možné objektívne vyvodiť záver o splnení si povinnosti 

stanovenej zákonom. 

Pri posudzovaní veci teda nemožno prihliadať na subjektívnu stránku veci a účastník konania 

sa svojej objektívnej zodpovednosti nemôže zbaviť poukazovaním na skutočnosti majúce 

výlučne subjektívny charakter (neúmyselným konaním došlo k vzniku nedostatkov). 

 



Ostatné skutočnosti uvádzané účastníkom konania vo vyjadrení k inšpekčnému záznamu ako 

aj k Protokolu, správny orgán rovnako tak nemohol vyhodnotiť ako okolnosti zbavujúce ho 

jeho objektívnej zodpovednosti za zistené porušenie povinnosti, a to vzhľadom na ich výlučne 

subjektívny charakter. Zákon o ochrane spotrebiteľa ani zákon o tepelnej energetike 

neumožňuje prihliadnuť na subjektívne aspekty, poukazované účastníkom konania v podaných 

vyjadreniach. 

Správny orgán považuje za potrebné zdôrazniť, že k porušeniu povinností zo strany účastníka 

konania postačuje, ak dôjde len k ohrozeniu práv spotrebiteľov, teda nemusí dôjsť výlučne 

k poruchovému následku, nakoľko k poškodeniu spotrebiteľov dochádza samotným znížením 

rozsahu ich práv priznaných zákonom.  

Správny orgán je toho názoru, že účastník konania ako predávajúci, resp. aj ako subjekt, ktorý 

zabezpečuje činnosti, spojené s rozpočítavaním množstva dodaného tepla koncovému 

spotrebiteľovi, je povinný poznať zákony a zabezpečiť ich dodržiavanie pri výkone svojej 

podnikateľskej činnosti. 

Samotný zákon pritom neumožňuje pokutu odpustiť, či ako sankciu použiť napr. pokarhanie, 

upozornenie apod.. V zmysle čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sú štátne orgány 

oprávnené konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví 

zákon – v uvedenom prípade zákon o ochrane spotrebiteľa  a zákona o tepelnej energetike, z 

čoho vyplýva, že správny orgán bol povinný k uloženiu pokuty pristúpiť. 

Správny orgán tak nemohol vyhovieť požiadavke účastníka konania ohľadom upustenia od 

potrestania, nakoľko v prípade zisteného porušenia zákona, je správny orgán povinný pristúpiť 

k uloženiu postihu, pričom zákon neumožňuje správnemu orgánu v prípade zistenia porušenie 

zákona upustiť od uloženie sankcie, za protiprávny stav, zistený vykonanou kontrolou, ktorý je 

zadokumentovaný v inšpekčnom zázname a ktorý tvorí hmotnoprávny podklad pre následne 

vydanie prvostupňového meritórneho rozhodnutia vo veci samej. 

Na základe týchto skutočností nebolo možné námietke účastníka konania na upustenie od 

potrestania v tomto prípade vyhovieť. 

Keďže správny orgán považuje skutkový stav zistený kontrolou, po jeho porovnaní so stavom 

vyžadovaným všeobecne záväznými právnymi predpismi, za protiprávny, bolo rozhodnuté tak, 

ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.   

Na základe vyššie uvedených skutočností, keďže skutkový stav zistený v čase kontroly po 

porovnaní so stavom vyžadovaným 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 č. 250/2007 Z. z. je správnemu orgánu uložená obligatórna 

povinnosť pristúpiť k uloženiu sankcie predávajúcemu za porušenie povinnosti podľa 

citovaného zákona, ktoré v danom prípade bolo preukázané.  

V zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. za porušenie povinností ustanovených týmto 

zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží 

orgán dozoru predávajúcemu pokutu do 66 400 eur. 

Podľa § 35 ods. 1 písm. c) zákona o tepelnej energetike v platnom znení za porušenie povinnosti 

podľa § 18 ods. 4 písm. d) zákona o tepelnej energetike uloží orgánu dozoru pokutu od 16,50 

eur do 3 300 eur.  

 

Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa prihliadnuté 

najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinností, spôsob a následky 

porušenia povinností vzhľadom na to, že účastník konania nezabezpečil dodržanie povinnosti 

zabezpečovať poskytovanie služieb spôsobom umožňujúcim ich riadne použitie a vzhľadom na 

to, že účastník konania ako koncový odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla 



konečným spotrebiteľom nerozpočítal množstvo dodaného tepla na vykurovanie podľa 

pravidiel rozpočítavania pre pisateľa podnetu č. 124/2019 a pre ostatných vlastníkov bytov 

v bytovom dome na ulici Krupinská x, Košice v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 a § 7 Vyhlášky 

MH SR č. 240/2016 Z. z., z dôvodu nesprávne zadaných vstupných údajov o celkovom náklade 

na ÚK dodaného v roku 2017 do bytového dome na ulici Krupinská x, Košice. 

Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práv spotrebiteľa chránených dotknutými 

ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa.  Účastník konania ako správca bytového domu 

napriek vyššie uvedenému nezvolal ani raz za rok 2017 schôdzu vlastníkov bytov v dotknutom 

bytovom dome na Krupinská x v Košiciach, čím porušil práva spotrebiteľov na riadny výkon 

správy. 

Nekonaním správcu tak boli vlastníci bytov ukrátení na svojich právach, nakoľko v dôsledku 

neprebehnutia schôdze vlastníkov bytov v roku 2017 najmenej raz za rok bola spotrebiteľom 

odnímaná možnosť na informácie o spravovaní ich majetku, ako aj možnosť dožadovať sa 

opráv, úprav a nedostatkov vzniknutých v bytovom dome priamo od správcu a to 

v bezprostrednej súčinnosti s ním sa podieľať na správe bytového domu. Nesplnenie uvedenej 

zákonnej povinností navodzuje dojem nedostatočnej odbornej starostlivosti a záujmu o potreby 

a problémy vlastníkov, na ktoré má správca v rámci svojej činnosti reagovať, pričom práve 

schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome je azda platformou najvhodnejšou 

na riešenie danej problematiky.   

 

Správny orgán zohľadnil pri určení výšky pokuty a skutočnosť, že nedodržanie pravidiel 

rozpočítavania množstva dodaného tepla v súlade s osobitným predpisom sa mohlo negatívne 

prejaviť vo vyúčtovaní dodávky tepla a ostatných služieb spojených s bývaním za rok 2017. 

Zároveň správny orgán prihliadol na skutočnosť, že účastník konania ako koncový odberateľ, 

ktorý zabezpečuje rozpočítavanie množstva dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, je 

povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky trhu s teplom, pričom za ich 

dodržiavanie zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili 

ich porušenie.  

 

Správny orgán zároveň prihliadol k tomu, že účel sledovaný zákonom, vyjadrený v ustanovení 

§ 3 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z., podľa ktorého jedným z chránených práv spotrebiteľa je 

ochrana jeho ekonomických záujmov a právo na informácie, vzhľadom na zistené nedostatky, 

v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol. 

   

Správny orgán uvádza že v predmetnej veci sa jedná o vec správneho trestania. Právne predpisy, 

ktoré zakotvujú skutkové podstaty správnych deliktov neupravujú postup správnych orgánov 

pri postihu za súbeh viacerých deliktov. Z judikatúry správnych súdov (napr. rozsudok 

Najvyššieho súdu SR č. 8Sžo/40/2012 zo dňa 22.08.2013, rozsudok Najvyššieho súdu č. 8 Sžo 

28/2007 zo dňa 06.03.2008) vyplýva, že pri súbehu viacerých správnych deliktov je nedostatok 

špeciálnej úpravy potrebné preklenúť použitím analógie, prvotne v právnom predpise, ktorý je 

obsahovo najbližším v súvislosti s riešenou právnou otázkou (per analogiam legis). Pre oblasť 

správneho trestania, ustanovenie upravujúce konkurenciu správnych deliktov obsahuje zákon 

SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ktorý v ustanovení § 12 ods. 

2 upravuje, že za viac priestupkov toho istého páchateľa prejednávaných v jednom konaní sa 

uloží sankcia podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na priestupok najprísnejšie postihnuteľný. 

Zbiehajúce sa delikty sú tak postihnuté sankciou určenou pre najťažší z nich. Pri rovnakých 

sadzbách pokút správny orgán uloží sankciu podľa sadzby za ktorýkoľvek z týchto deliktov. 

Vzhľadom na uvedené teda bola v danom prípade pokuta, v súlade s absorpčnou zásadou, 

uložená podľa ustanovenia § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.  

 



Výšku uloženej pokuty považuje správny orgán po posúdení všetkých zákonom stanovených 

hľadísk a na základe správnej úvahy za primeranú vzhľadom na potrebu dosiahnutia jej 

sankčného, ale najmä preventívneho účinku.  

 

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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      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: Ing. Peter Kločanka – MULTI šport, miesto podnikania: Jána 

Švermu 1344/1, 071 01 Michalovce, IČO: 43 309 844, kontrola vykonaná v prevádzkarni: 

športové potreby Multi Šport, Osloboditeľov 982, Michalovce, dňa 27.06.2019,  

  

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 11 ods. 1 zákona v kodifikovanej podobe 

štátneho jazyka, keď v čase kontroly sa v ponuke na predaj nachádzali 3 druhy výrobkov 

(skateboard Meteor Fruit series, odpredaný aj vo vykonanom kontrolnom nákupe, skateboard 

Meteor Matt series, skateboard Meteor) v celkovej hodnote 135,39 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   200,- eur  slovom   dvesto 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 – 02140819.    

 

 

 



  O d ô v o d n e n i e : 

 

 

Dňa 27.06.2019 bola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Košiciach pre Košický kraj vykonaná kontrola v prevádzkarni: športové potreby Multi Šport, 

Osloboditeľov 982, Michalovce. 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 § 11 ods. 1 zákona v 

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

3 druhy výrobkov (skateboard Meteor Fruit series, odpredaný aj vo vykonanom kontrolnom 

nákupe, skateboard Meteor Matt series, skateboard Meteor) v celkovej hodnote 135,39 eur, ku 

ktorým bol priložený písomný návod na použitie 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:   

▪ skateboard Meteor Fruit series /odpredaný vo vykonanom kontrolnom nákupe/, 3 ks,                              

á 15,97 €,  

▪ skateboard Meteor Matt series, 3 ks, á 20,97 €,   

▪ skateboard Meteor, 1 ks, á 24,57 €,  

vyššie uvedené výrobky boli vybavené totožnými návodmi na použitie, obsahom ktorých bol 

návod na použitie, popis výrobku, upozornenia, jednotlivé návody na použitie mali na titulnej 

strane umiestnenú samolepku s uvedením konkrétneho modelu. 

Návody na použitie boli uvedené v cudzích jazykoch /poľskom, anglickom/,                          

„WARNING: Do not modify the skateboard in any manner that could decrease safety of use.“,   

„WARNING. Should the skateboard get dirty, the user should immediately cease skating and 

clean the wheelset of the skateboard.“, návod na použitie v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka k dispozícii nebol. 

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 20.08.2019, 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 využil a k vyššie 

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

konania, sa v lehote stanovenej správnym orgánom vyjadril.  

 

Dňa 27.08.2019 bolo správnemu orgánu doručené vyjadrenie účastníka konania k dôvodu, 

uvedenému v oznámení o začatí správneho konania, v ktorom uvádza, že nedostatky zistené 

kontrolou dňa 27.06.2019 boli odstránené v lehote dvoch dní. K produktom boli doložené 

požadované návody na použitie v slovenskom jazyku. Následne boli tieto produkty opätovne 

zaradené do predaja. Účastník konania priznáva pochybenie vo veci, keďže o vykonaných 

opatreniach neinformoval inšpektorát SOI v lehote 5 dní, nakoľko túto povinnosť prehliadol, 

za čo sa ospravedlňuje. 

 

V čase kontroly prítomný kontrolovaný subjekt (účastník konania) do vysvetlivky inšpekčného 

záznamu uviedol, že skateabordy dal do ponuky na predaj len včera, dnes od rána zabezpečuje 

návody v štátnom jazyku, ihneď ich dal mimo ponuky a dá ich späť do ponuky vtedy, ak bude 

mať návody v štátnom jazyku. 



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 § 11 ods.1 zákona predávajúci je povinný pri predaji informovať spotrebiteľa o 

vlastnostiach predávaného výrobku alebo charaktere poskytovanej služby, o spôsobe použitia, 

montáže a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, 

montáže alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania, ako aj o riziku súvisiacom 

s poskytovanou službou. Ak je to potrebné s ohľadom na povahu výrobku, spôsob a dobu jeho 

používania, je predávajúci povinný zabezpečiť, aby tieto informácie zrozumiteľne obsahoval aj 

priložený písomný návod. 

 

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 uvedenej zákonom stanovenej povinnosti 

predávajúceho spoľahlivo preukázané, keďže v čase kontroly sa v ponuke na predaj nachádzali 

3 druhy výrobkov v celkovej hodnote 135,39 eur, ku ktorým bol priložený písomný návod na 

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

Účastník konania skutkové zistenia žiadnym spôsobom nespochybnil. 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. 

Ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa sú konštruované na princípe objektívnej 

zodpovednosti, t.j. účastník konania zodpovedá za zistené nedostatky na základe princípu 

objektívnej zodpovednosti, t. j. bez ohľadu na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť) alebo iných 

okolnosti danej veci, za ktorých k ich porušeniu došlo, pretože zavinenie nie je pojmovým 

znakom a predpokladom vzniku zodpovednosti za túto kategóriu správneho deliktu, kde sa 

preukazuje len porušenie právnej povinnosti. Jednotlivé ustanovenia cit. zákona majú kogentný 

charakter a teda nie je možné sa od nich odchýliť. 

Pri posudzovaní veci teda nemožno prihliadať na subjektívnu stránku veci a účastník konania 

sa svojej objektívnej zodpovednosti nemôže zbaviť poukazovaním na skutočnosti majúce 

výlučne subjektívny charakter (do ponuky na predaj boli dané len včera). 



Pre postih za zistený skutkový stav je rozhodujúcou skutočnosťou to, že bol porušený zákon, 

pričom pri zistení porušenia zákona je správny orgán povinný (obligatórne) pristúpiť k uloženiu 

postihu v zákonom stanovenom rozsahu.  

Správny orgán považuje za potrebné zdôrazniť, že k porušeniu povinnosti zo strany účastníka 

konania postačuje, ak dôjde len k ohrozeniu práv spotrebiteľov, teda nemusí dôjsť výlučne 

k poruchovému následku, nakoľko k poškodeniu spotrebiteľov dochádza samotným znížením 

rozsahu ich práv priznaných zákonom.  

V zmysle čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sú štátne orgány oprávnené konať iba na 

základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon – v uvedenom 

prípade zákon o ochrane spotrebiteľa, z čoho vyplýva, že správny orgán bol povinný k uloženiu 

pokuty pristúpiť. Samotný zákon pritom neumožňuje pokutu odpustiť, či ako sankciu použiť 

napr. pokarhanie, upozornenie a pod.. 

Správny orgán je toho názoru, že účastník konania ako predávajúci je povinný poznať zákony 

a zabezpečiť ich dodržiavanie pri výkone svojej podnikateľskej činnosti. 

Správny orgán zároveň uvádza, že v prípade vzťahu „predávajúci –spotrebiteľ“, vystupuje 

spotrebiteľ ako laik, ktorému je potrebné venovať špeciálnu starostlivosť a predávajúci 

vystupuje ako odborník, ktorý pri svojej činnosti ovláda a dodržiava všetky podmienky predaja. 

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 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 nezabezpečenie informačných povinnosti v rozsahu stanovenom 

zákonom a to vo vzťahu k 3 druhom výrobkov v celkovej hodnote 135,39 eur, ku ktorým bol 

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

jazyka. Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práv spotrebiteľa chránených 

dotknutými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa.  

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 spôsobe použitia výrobku len v cudzom 

jazyku by mohlo dôjsť k poškodeniu majetku spotrebiteľa nevhodným používaním či 

nesprávnou údržbou 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.  

Nakoľko cieľom správneho konania nie je výlučne represia, ale prevencia, správny orgán pri 

ukladaní výšky pokuty berie na vedomie písomné vyjadrenie účastníka konania vo vysvetlivke 

inšpekčného záznamu a opatrenia, ktoré prijal na odstránenie zistených nedostatkov, avšak 

odstránenie nedostatkov, či dodatočné prijatie opatrení na ich predchádzanie nie je možné 

akceptovať ako liberačný dôvod na zbavenie sa zodpovednosti za kontrolou zistený protiprávny  



stav. S ohľadom na ustanovenie § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a 

objektívnu zodpovednosť predávajúceho je tak správny orgán povinný v správnom konaní 

sankciu uložiť. 

 

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 
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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: Quy Khuong Van – KVQ, miesto podnikania: Čsl. Armády 2117/5, 

075 01 Trebišov, IČO: 35 355 255, kontrola vykonaná v prevádzkarni: Diskont – textil, obuv, 

M. R. Štefánika 190, Trebišov, dňa 02.07.2019,  

  

pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 12 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. 

o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),  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 textilného 

výrobku (dámske letné šaty S.W.G) v  hodnote 54,89 eur, ktorý nebol označený informáciami 

o  materiálovom zložení výrobku v zmysle 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); 

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 nachádzalo 13 druhov 

textilných výrobkov (dámske šaty Sweetissima, 2 druhy dámske HT®COLLECTION, dámske 

šaty PUROLINO, dámske  tričko Fashion, dámske tričko LOPENN, dámske tričko Bue NCO 

world®, pánske šortky BOYRAZ SPORTS, pánske šortky GLR SPORT, 2 druhy dámske letné 

nohavice LUXE SPORT®, 2 druhy dámske šortky TINGBA®) v celkovej hodnote 444,43 eur, 

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



poskytovanej informácie  o  materiálovom zložení výrobkov v zmysle 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. 

 

                                                                     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 – 02160819. 

      

 

 

  O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 02.07.2019 bola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Košiciach pre Košický kraj vykonaná kontrola v prevádzkarni: Diskont – textil, obuv, M. R. 

Štefánika 190, Trebišov. 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 textilného výrobku (dámske letné šaty S.W.G) 

v  hodnote 54,89 eur, ktorý nebol označený informáciami o  materiálovom zložení výrobku v 

zmysle 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); 

- 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 nachádzalo 13 druhov textilných výrobkov  (dámske šaty 

Sweetissima, 2 druhy dámske HT®COLLECTION, dámske šaty PUROLINO, dámske  tričko 

Fashion, dámske tričko LOPENN, dámske tričko Bue NCO world®, pánske šortky BOYRAZ 

SPORTS, pánske šortky GLR SPORT, 2 druhy dámske letné nohavice LUXE SPORT®, 2 druhy 

dámske šortky TINGBA®) v celkovej hodnote 444,43 eur, u ktorých boli zistené nedostatky v 

plnení informačných povinností, a to uvádzanie písomne poskytovanej informácie o  

materiálovom zložení výrobkov v zmysle 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. S uvedeným nedostatkom sa v čase kontroly v ponuke na predaj 

nachádzali tieto druhy výrobkov:   

 

 

 



por.     

číslo 
názov výrobku s nedostatkom 

počet 

kusov 
cena za ks € 

celková cena 

€ 

1 

dámske šaty Sweetissima, Made in Italy; 

materiálové zloženie (ďalej len MZ):            

95% cottone, baumwolle; 5% elastan.                                                      

Nedostatok: MZ na všitej etikete nebolo 

uvedené v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka 

2 10,90 21,80 

2 

dámske šaty HT® COLLECTION,               

Made in Turkey; MZ: 95% cotton; 

baumwolle; 5% lycra                                                      

Nedostatok: MZ na všitej etikete nebolo 

uvedené v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka 

6 6,99 41,94 

3 

dámske šaty PUROLINO, Made in Italy, 

Art.7707; MZ: 100% lino                                                      

Nedostatok: MZ na všitej etikete nebolo 

uvedené v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka 

5 15,99 79,95 

4 

dámske tričko Fashion, Made in Italy;                                   

MZ: 95% cottone, baumwolle; 5% elastam, 

elastane                                                   

Nedostatok: MZ na všitej etikete nebolo 

uvedené v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka 

4 6,99 27,96 

5 

dámske tričko LOPENN, code: 6503,               

Made in Turkey; MZ: 100% cotton                                                   

Nedostatok: MZ na všitej etikete nebolo 

uvedené v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka 

7 4,50 31,50 

6 

dámske šaty HT® COLLECTION, Made in 

Turkey; MZ: 95% cotton; 5% lycra                                                      

Nedostatok: MZ na všitej etikete nebolo 

uvedené v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka 

7 6,99 48,93 

7 

dámske tričko Blue NCO world®, Made in 

Turkey; MZ: 95% cotton; 5% lycra                                                      

Nedostatok: MZ na všitej etikete nebolo 

uvedené v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka 

5 3,99 19,95 

8 

pánske šortky BOYRAZ SPORTS, Made in 

Turkey; MZ: 95% cotton; 5% lycra                                                      

Nedostatok: MZ na všitej etikete nebolo 

uvedené v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka 

6 5,50 33,00 



9 

pánske šortky GLR SPORT, Made in 

Turkey; MZ: 100% pamuk; 100% cotton                                                      

Nedostatok: MZ na všitej etikete nebolo 

uvedené v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka 

5 5,50 27,50 

10 

dámske letné nohavice LUXE SPORT® 

Art.QL-132; MZ: 100% baumwolle, cotton                                                      

Nedostatok: MZ na všitej etikete nebolo 

uvedené v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka 

7 6,00 42,00 

11 

dámske letné nohavice čierne LUXE 

SPORT® Art.QL-118;                              

MZ: 100% baumwolle, cotton                                                      

Nedostatok: MZ na všitej etikete nebolo 

uvedené v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka 

5 6,00 30,00 

12 

dámske šortky TINGBA®, NO: 2330;                                       

MZ: 95% cotton; 5% polyester                                                     

Nedostatok: MZ na všitej etikete nebolo 

uvedené v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka 

5 3,99 19,95 

13 

dámske šortky TINGBA®, NO: 2303;                                       

MZ: 95% cotton; 5% polyester                                                     

Nedostatok: MZ na všitej etikete nebolo 

uvedené v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka 

5 3,99 19,95 

 SPOLU     499,32 

 

 

 

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 20.08.2019, 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 dôvodom začatia správneho konania, uvedeným 

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

orgánom nevyjadril.  

 

V čase kontroly prítomný účastník konania do vysvetlivky inšpekčného záznamu uviedol, že 

nedostatky odstráni.  

 

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. 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 povinností bolo vykonanou kontrolou spoľahlivo preukázané, keď 

v čase kontroly sa v ponuke na predaj nachádzal 1 druh textilného výrobku (dámske letné šaty 

S.W.G) v  hodnote 54,89 eur, ktorý nebol označený informáciami o  materiálovom zložení 

výrobku v zmysle 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) a 13 druhov textilných výrobkov  v celkovej hodnote 444,43 eur, u ktorých boli 

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

informácie  o  materiálovom zložení výrobkov v zmysle 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.  

Účastník konania skutkové zistenia žiadnym spôsobom nespochybnil. 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.  

 



 

Pre postih za zistený skutkový stav je rozhodujúcou skutočnosťou to, že bol porušený zákon, 

pričom pri zistení porušenia zákona je správny orgán povinný (obligatórne) pristúpiť k uloženiu 

postihu v zákonom stanovenom rozsahu.  

Účastník konania za plnenie povinností stanovených danou právnou úpravou zodpovedá 

objektívne, teda bez ohľadu na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť) alebo iných okolnosti, za 

ktorých k ich porušeniu došlo.  

Správny orgán považuje za potrebné zdôrazniť, že k porušeniu povinnosti zo strany účastníka 

konania postačuje, ak dôjde len k ohrozeniu práv spotrebiteľov, teda nemusí dôjsť výlučne 

k poruchovému následku, nakoľko k poškodeniu spotrebiteľov dochádza samotným znížením 

rozsahu ich práv priznaných zákonom.  

V zmysle čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sú štátne orgány oprávnené konať iba na 

základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon – v uvedenom 

prípade zákon o ochrane spotrebiteľa, z čoho vyplýva, že správny orgán bol povinný k uloženiu 

pokuty pristúpiť. Samotný zákon pritom neumožňuje pokutu odpustiť, či ako sankciu použiť 

napr. pokarhanie, upozornenie a pod.. 

Správny orgán je toho názoru, že účastník konania ako predávajúci je povinný poznať zákony 

a zabezpečiť ich dodržiavanie pri výkone svojej podnikateľskej činnosti. 

Správny orgán zároveň uvádza, že v prípade vzťahu „predávajúci –spotrebiteľ“, vystupuje 

spotrebiteľ ako laik, ktorému je potrebné venovať špeciálnu starostlivosť a predávajúci 

vystupuje ako odborník, ktorý pri svojej činnosti ovláda a dodržiava všetky podmienky predaja. 

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 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 informačných povinností v rozsahu stanovenom zákonom 

a to vo vzťahu k 14 druhom výrobkov v celkovej hodnote 499,32 eur. 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, resp. aby o informáciách týkajúcich sa výrobku bol spotrebiteľ 

pri predaji výrobku informovaný. 

Správny orgán pri určovaní výšky pokuty prihliadol na to, že účelom zákona je ochrana majetku 

spotrebiteľa, a preto je nezanedbateľná skutočnosť, že neinformovaním spotrebiteľa o spôsobe 

použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo 

údržby by mohlo dôjsť k poškodeniu majetku spotrebiteľa nesprávnou údržbou výrobku, či 

nevhodným používaním výrobku. Správny orgán zároveň prihliadol na to, že informácia 

o materiálovom zložení textilného výrobku 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 v spotrebiteľom zrozumiteľnom jazyku (t.j. v štátnom 

jazyku) spotrebiteľ nemá k dispozícii základnú informáciu o výrobku, 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, ktoré nemožno považovať za zanedbateľné. 

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

zdraví spotrebiteľa v prípade alergie na niektoré materiály. 

Nakoľko cieľom správneho konania nie je výlučne represia, ale najmä prevencia, správny orgán 

pri ukladaní výšky pokuty berie na vedomie písomné vyjadrenie účastníka konania vo 

vysvetlivke inšpekčného záznamu a opatrenia, ktoré prijal na odstránenie zistených 

nedostatkov, avšak zároveň dodáva, že odstránenie nedostatkov, či dodatočné prijatie opatrení 

na ich predchádzanie nie je možné akceptovať ako liberačný dôvod na zbavenie sa 

zodpovednosti za kontrolou zistený protiprávny stav. S ohľadom na ustanovenie § 24 ods. 1 

zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a objektívnu zodpovednosť predávajúceho je 

tak správny orgán povinný v správnom konaní sankciu uložiť. 

 

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.  

  

Správny orgán prihliadol aj na špecifiká konkrétneho prípadu a proporcionalitu uloženej pokuty 

vo vzťahu k najvyššej možnej pokute, ktorú správny orgán za porušenie povinnosti môže uložiť 

a to až do výšky 66.400 EUR. Správny orgán zastáva názor, že pri zvažovaní výšky pokuty a 

jej následnom určení správny orgán okrem zákonných predpokladov uvedených v ustanovení 

§ 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa, prihliadal i na charakter sankcie ako takej, ktorou je 

jej preventívna a represívna funkcia pričom ak ide o finančný postih, nemôže byť neprimerane 

mierny vo vzťahu k závažnosti protiprávneho konania a jeho následkom, nevyhnutne teda musí 

v sebe obsahovať aj represívnu zložku. Na to, aby sankcia plnila svoju preventívnu funkciu, jej 

výška musí byť stanovená tak, aby sa sankcionovaná osoba vyvarovala do budúcna porušení 

zákonných ustanovení. Správny orgán pri určovaní pokuty postupoval v súlade so Správnym 

poriadkom a síce s ustanovením § 3 ods. 4 Správneho poriadku, v zmysle ktorého správne 

orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch 

nevznikali neodôvodnené rozdiely a teda sú povinné objektívne podobné prípady rozhodovať 

zhodne. Správny orgán má za to, že pokuta uložená účastníkovi konania, nevykazuje 

neodôvodnené rozdiely s prípadmi iných podnikateľských subjektov za obdobné porušenie 

zákona, je uložená odôvodnene, v adekvátnej výške a voči účastníkovi konania tak plní 

represívnu ako aj preventívnu funkciu. 

 

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. 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 
 

 

 

 

 

 


