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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: Cool Plus s. r. o., sídlo: Opatovská cesta 10, 040 01 Košice, IČO: 

47 749 032, kontrola vykonaná v prevádzkarni: COOL BOWLING – reštaurácia, OD Dargov, 

Štúrova 1, Košice, dňa 15.05.2019,  

  

pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 14 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 

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

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v zmysle ktorého je predávajúci povinný 

informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku a zreteľne označiť výrobok cenou alebo 

informáciu o cene inak vhodne sprístupniť, keď v čase kontroly v jedálnom a nápojovom lístku 

predávajúci neinformoval spotrebiteľa o konečnej cene predávaných výrobkov. 

 

 

                                                                     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 – 01680819. 
 

 

  



       O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 15.05.2019 bola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Košiciach pre Košický kraj vykonaná kontrola v prevádzkarni: COOL BOWLING – 

reštaurácia, OD Dargov, Štúrova 1, Košice. Vykonanou kontrolou, zameranou na prešetrenie 

písomného podnetu spotrebiteľa, evidovaného správnym orgánom pod č. 399/2019  bolo 

zistené, že účastník konania nezabezpečil dodržanie povinnosti predávajúceho podľa § 14 

zákona, v zmysle ktorého je predávajúci povinný informovať spotrebiteľa o cene predávaného 

výrobku a zreteľne označiť výrobok cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť, 

keď v čase kontroly v jedálnom a nápojovom lístku predávajúci neinformoval spotrebiteľa o 

konečnej cene predávaných výrobkov. 

 

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 30.07.2019, 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. 

 

V čase kontroly prítomný konateľ účastníka konania vo vysvetlivke k inšpekčnému záznamu 

uviedol, že k obsahu inšpekčného záznamu sa vyjadrí písomnou formou.  

 

Dňa 24.05.2019 bolo správnemu orgánu doručené vyjadrenie účastníka konania k inšpekčnému 

záznamu zo dňa 15.05.2019, v ktorom uvádza, že dňa 15.05.2019 bola u účastníka konania 

vykonaná kontrola, ktorá bola zameraná na prirážku 25%, ktorú účtuje. 

Táto prirážka sa účtovala len počas hokejových majstrovstiev sveta a to len v dňoch kedy sa 

hrali zápasy. Prirážka sa účtovala z dôvodu zvýšených nákladov v týchto dňoch, ako je 

zabezpečenie premietania na veľkoplošných obrazovkách, posilnenie ochrany prevádzky 

bezpečnostnou službou, predlženie otváracích hodín a posilnenie personálu cca o 2 osoby 

denne. Naviac za účelom propagácie zariadenia zabezpečil účastník konania počas MS 

hostesky, ktoré robili reklamu podniku ako aj mestu pred vchodom prevádzky rozdávaním 

propagačných výrobkov. Tieto hostesky rozdávali reklamné predmety zdarma, napr. nápoje v 

plechovkách. Takže prirážka sa účtovala za tieto mimoriadne poskytované služby. Každý jeden 

zákazník bol vopred informovaný aj ústne od personálu pred prvou objednávkou, že cena bude 

navýšená za tieto poskytované služby. Pokiaľ bola od zákazníka požiadavka, koľko bude 

celková cena danej objednávky, dostal túto informáciu od personálu vopred. Vzhľadom na 

krátkodobé účtovanie prirážky len počas MS a len z dôvodu navýšenia nákladov na technické 

a personálne zabezpečenie nepovažoval účastník konania za potrebné zmeniť informácie o 

cenách v jedálnych a nápojových lístkoch, pretože toto by znamenalo ďalšie navýšenie 

nákladov pri výmene jedálnych lístkov. Vyjadrenie prirážky v percentách je zrozumiteľná a 

jednoznačná informácia. 

Účastník konania nevidí dôvod na úpravu cien v jedálnom a nápojovom lístku, keďže prirážka 

sa účtovala za vedľajšie služby a to len v dňoch kedy sa hrali hokejové zápasy. Percentá sú 

bežne využívané v obchodoch napríklad na vyjadrenie zľavy. Tam tiež zákazník automaticky  

 



nevie konečnú cenu. Ako príklad uvádza účastník konania ponuku služieb v hoteloch, kde 

účtujú prirážku v % za servis na izbu zo základných cien ponúkaných služieb a pre zákazníka 

je dostupná informácia o základných cenách a doúčtovanej prirážke v %. Pred výzvou na kúpu 

boli zákazníkovi sprístupnené informácie o cenách primeraným spôsobom vzhľadom na 

krátkodobú situáciu v meste, keď vopred určený spôsob výpočtu ceny a tieto informácie boli 

zákazníkom poskytnuté písomnou ako aj ústnou formou. Z vyššie uvedených dôvodov sa 

účastník konania domnieva, že zákon neporušil žiadnym spôsobom. 

 

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

nedostatky uvedené vo výroku rozhodnutia účastník konania ako predávajúci 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 § 14 zákona je predávajúci povinný informovať spotrebiteľa o cene predávaného 

výrobku alebo poskytovanej služby a zreteľne označiť výrobok alebo službu cenou alebo 

informáciu o cene inak vhodne sprístupniť. Ak je podmienkou na kúpu výrobku alebo 

poskytnutie služby kúpa iného výrobku alebo poskytnutie inej služby, predávajúci je povinný 

informovať spotrebiteľa o cene tohto iného výrobku alebo o cene tejto inej služby spolu s cenou 

za predávaný výrobok alebo poskytovanú službu.  

 

Vykonanou kontrolou bolo porušenie vyššie uvedenej zákonom stanovenej povinnosti 

predávajúceho spoľahlivo preukázané, keďže v čase kontroly v jedálnom a nápojovom lístku 

predávajúci neinformovať spotrebiteľa o konečnej cene predávaných výrobkov. 

V jedálnom a nápojovom lístku boli uvedené ceny jedál a nápojov bez započítania výšky 25% 

prirážky, ktorá bola následne účtovaná, pričom informácia o účtovaní prirážky bola doplnená 

len na obale lístka nálepkou v znení: „K uvedeným cenám jedál a nápojov účtujeme prirážku 

25%“. Predmetná prirážka sa neúčtovala k dennému menu. Vyznačenie informácie o navýšení 

cien ponúkaných jedál a nápojov o prirážku 25 % iba samotným nalepením nálepky s touto 

informáciou na jedálny a nápojový lístok nie je v súlade s § 14 ods. 1 zákona o ochrane 

spotrebiteľa, nakoľko v tomto prípade dochádza k znevýhodneniu spotrebiteľa, ktorý si musí 

vyrátať konečnú cenu za jedlá a nápoje sám, pričom výrobky v priamej ponuke pre spotrebiteľa 

určené na predaj musia byť označené cenou platnou v okamihu ponuky.  Povinnosť 

predávajúceho informovať spotrebiteľa o cene výrobku je splnená vtedy, ak sú poskytované 

informácie spotrebiteľovi prístupné okamžite, bez toho, aby bol nútený urobiť akýkoľvek úkon 

smerujúci k zisteniu ceny konkrétneho výrobku. To, že spotrebiteľ je informovaný o prirážke 

na vybrané druhy písomnou informáciou v prevádzkarni, nie je možné považovať za 

dostačujúce, nakoľko predajná cena konkrétneho výrobku má byť vopred (jednoznačne a 

úplne) stanovená a označujúca tento výrobok, bez toho aby bolo potrebné urobiť úkon 

smerujúci k jej určeniu. Treba brať do úvahy, že bez uvedenia ceny nemôže spotrebiteľ posúdiť 

ekonomickú výhodnosť či nevýhodnosť plánovanej kúpy. 

 

Predávajúci mohol navýšené náklady za poskytované mimoriadne služby počas majstrovstiev 

sveta v hokeji zahrnúť priamo do cien jedál a nápojov, prípadne uvedenú prirážku mohol 



účtovať samostatne t.j. ako pevnú jednotnú sumu pri zakúpení nápojov a jedál  a nie ako 

percentuálne vyjadrenú prirážku z ich cien, čo v konečnom dôsledku, aj za predpokladu, že 

spotrebitelia boli o tejto informácií (25 % prirážke) vopred informovaní, znamenalo navýšenie 

cien ponúkaných jedál a nápojov pri ich konečnom účtovaní. Uvedeným konaním (t. j. 

neinformovaním spotrebiteľov o konečnej cene predávaných výrobkov) sa účastník konania 

dopustil správneho deliktu podľa § 14 zákona, za čo v plnej miere ako predávajúci zodpovedá. 

Predávajúci v zmysle § 10a ods. 1 písm. d) zákona nemusí výrobok označiť predajnou cenou, 

ak vzhľadom na povahu výrobku nemožno cenu primerane určiť vopred, resp. v takomto 

prípade musí určiť spôsob, akým sa predajná cena vypočíta, pričom v uvedenom prípade 

vzhľadom na povahu ponúkaných výrobkov (jedlá a nápoje) bolo možné cenu výrobkov 

primerane určiť vopred. 

Vzhľadom na vyššie uvedené sa správny orgán preto nestotožnil s námietkami účastníka 

konania, uvádzaných v podanom vyjadrení k obsahu inšpekčného záznamu vzhľadom na ich 

výlučne subjektívny charakter. Zákon o ochrane spotrebiteľa neumožňuje prihliadnuť na 

subjektívne aspekty, poukazované účastníkom konania v podanom vyjadrení. 

Ustanovenie § 14 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 

jeho 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 § 14 zákona cit. zákona má 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. 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. 

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 je 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 nesplnenie povinnosti označiť ponúkané výrobky konečnou  predajnou 

cenou. Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práv spotrebiteľa chránených 

dotknutými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa.  

Správny orgán pri určovaní výšky pokuty zohľadnil skutočnosť, že cenové informácie sú pre 

spotrebiteľa jednými z najdôležitejších, ktoré pri zvažovaní kúpy výrobku alebo služby hodnotí, 

a ktoré ovplyvňujú jeho ekonomické správanie. Uvedené konanie predávajúceho negatívne 

ovplyvňuje ekonomické správanie spotrebiteľa, nakoľko spotrebiteľ má právo na to, aby bol o 

cenách jednotlivých výrobkov informovaný vopred a toto právo môže účinne využiť len vtedy, 

ak má k dispozícii všetky potrebné informácie o ich konečných predajných cenách. 

Uvádzanie výrobkov bez úplnej a jasnej uvedenej konečnej ceny je obmedzením práv 

spotrebiteľa, keďže v prípade záujmu o viaceré výrobky nemá spotrebiteľ k dispozícií jedno zo 

základných kritérií, na základe ktorého si spotrebiteľ vyberá spomedzi viacerých výrobkov. 

Informácia o konečnej cene výrobku patrí medzi základne údaje, ktoré musia byť spotrebiteľovi 

jednoznačne poskytnuté, keďže významným spôsobom môžu ovplyvniť jeho ekonomické 

správanie. 

 

Správny orgán pri rozhodovaní vo veci vzal do úvahy tiež skutočnosť, že účel sledovaný 

zákonom, vyjadrený v ustanovení § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého každý spotrebiteľ okrem 

iného má právo na informácie a na ochranu svojich ekonomických záujmov vzhľadom na 

zistené nedostatky, v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol.  

 

Pokuta, ktorú môže v zmysle § 24 ods. 1 zákon správny orgán uložiť do výšky 66 400 eur, bola 

uložená na dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby. Výšku uloženej pokuty považuje 

správny orgán s prihliadnutím na všetky zákonom stanovené hľadiská a na základe správnej 

úvahy za primeranú a má za to, že uloženie pokuty v tejto výške bude mať nielen sankčný ale 

najmä preventívny účinok. 

 

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

odo dňa doručenia tohto rozhodnutia, prostredníctvom tunajšieho Inšpektorátu 

Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Ústrednému 

inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave. V prípade, že 

uložená pokuta nebude v stanovenej lehote zaplatená ani podané odvolanie, bude jej 

plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní 

riadnych opravných prostriedkov. 

 



Slovenská obchodná inšpekcia 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie  

so sídlom v Košiciach  pre Košický kraj,  

Vrátna 3, Košice  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                               

 
Číslo: P/0185/08/19                                                                         Dňa: 11.09.2019 

 
 

                                                         
 

 

      ROZHODNUTIE 
 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, ako 

príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole 

vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. 

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

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

o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 

 

     u k l a d á  

účastníkovi konania: Ing. Katarína Miščíková K design, miesto podnikania: Šafárikova 

90, 048 01 Rožňava, IČO: 37 343 734, kontrola vykonaná v prevádzkarni: K design, Námestie 

baníkov 44, Rožňava, dňa 29.05.2019,  

  

pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 13 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 

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

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v zmysle ktorého je predávajúci povinný 

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

štátneho jazyka, keď v čase kontroly sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzalo 22 druhov 

textilných výrobkov (dámsky šál GIALOMO CINQUE PER AMTICA SANTORIA, Art.: 

2019S489 á 12,00 € – odpredaný aj vo vykonanom kontrolnom nákupe, dámsky šál GIALOMO 

CINQUE PER AMTICA SANTORIA, Art.: 2019S496 á 12,00 €, dámsky šál GIALOMO 

CINQUE PER AMTICA SANTORIA, Art.: 2019S11 á 12,00 €, dámsky šál GIALOMO CINQUE 

PER AMTICA SANTORIA, Art.: 2019S372 á 12,00 €, dámsky šál GIALOMO CINQUE PER 

AMTICA SANTORIA, Art.: 2019S387 á 12,00 €, dámsky šál GIALOMO CINQUE PER 

AMTICA SANTORIA, Art.: 2019S428 á 12,00 €, dámsky šál GIALOMO CINQUE PER 

AMTICA SANTORIA, Art.: 2018S2001 á 12,00 €, dámsky šál GIALOMO CINQUE PER 

AMTICA SANTORIA, Art.: 2018S2000 á 15,00 €, dámsky šál GIALOMO CINQUE PER 

AMTICA SANTORIA, Art.: 2018S1514 á 15,00 €, dámske šaty GIALOMO CINQUE PER 

AMTICA SANTORIA, Art.: 2018S937 á 59,00 €, dámske šaty GIALOMO CINQUE PER 

AMTICA SANTORIA, Art.: 2018S518 á 59,00 €, dámske šaty GIALOMO CINQUE PER 

AMTICA SANTORIA, Art.: 2018S1325 á 79,00 €, dámska blúzka GIALOMO CINQUE PER 

AMTICA SANTORIA, Art.: 2018D395 á 49,00 €, dámska tunika GIALOMO CINQUE PER 



AMTICA SANTORIA, Art.: 2018D113 á 59,00 €, dámska tunika GIALOMO CINQUE PER 

AMTICA SANTORIA, Art.: 2019S166 á 69,00 €, dámske šaty GIALOMO CINQUE PER 

AMTICA SANTORIA, Art.: 2018D325 á 59,00 €, dámska sukňa GIALOMO CINQUE PER 

AMTICA SANTORIA, Art.: 2019A357 á 136,00 €, dámske šaty GIALOMO CINQUE PER 

AMTICA SANTORIA, Art.: 2019DD766 á 79,00 €, dámska blúzka ble Art.: 5-41-213-0045 á 

29,00 €, dámska tunika GIALOMO CINQUE PER AMTICA SANTORIA, Art.: 2019S046 á 

69,00 €, dámske šaty GIALOMO CINQUE PER AMTICA SANTORIA, Art.: 2019A481 á 89,00 

€, dámske šaty GIALOMO CINQUE PER AMTICA SANTORIA, Art.: 2018S119 á 49,00 €)                  

v celkovej hodnote 998,00 eur, u ktorých boli zistené nedostatky v plnení informačných 

povinností, a to uvádzanie písomne poskytovanej informácie o materiálovom zložení podľa 

osobitného predpisu (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1007/2011 o názvoch 

textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou 

a iným označením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernica Európskeho 

parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES (Ú. v. EÚ L 272, 18. 10. 2011) v platnom znení) 

t.j. informáciu podľa osobitného predpisu v zmysle § 12 ods. 2 len v cudzom jazyku, nie 

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. 

 

                                                                     p o k u t u 

vo výške  350,- eur  slovom  tristopäťdesiat 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 – 01850819. 
 

 

  

       O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 29.05.2019 bola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Košiciach pre Košický kraj vykonaná kontrola v prevádzkarni: K design, Námestie baníkov 

44, Rožňava. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že účastník konania nezabezpečil dodržanie 

povinností predávajúceho podľa § 13 zákona, v zmysle ktorého je predávajúci povinný uvádzať 

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

jazyka, keď v čase kontroly sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzalo 22 druhov textilných 

výrobkov (dámsky šál GIALOMO CINQUE PER AMTICA SANTORIA, Art.: 2019S489                           

á 12,00 € – odpredaný aj vo vykonanom kontrolnom nákupe, dámsky šál GIALOMO CINQUE 

PER AMTICA SANTORIA, Art.: 2019S496 á 12,00 €, dámsky šál GIALOMO CINQUE PER 

AMTICA SANTORIA, Art.: 2019S11 á 12,00 €, dámsky šál GIALOMO CINQUE PER AMTICA 

SANTORIA, Art.: 2019S372 á 12,00 €, dámsky šál GIALOMO CINQUE PER AMTICA 

SANTORIA, Art.: 2019S387 á 12,00 €, dámsky šál GIALOMO CINQUE PER AMTICA 

SANTORIA, Art.: 2019S428 á 12,00 €, dámsky šál GIALOMO CINQUE PER AMTICA 

SANTORIA, Art.: 2018S2001 á 12,00 €, dámsky šál GIALOMO CINQUE PER AMTICA 

SANTORIA, Art.: 2018S2000 á 15,00 €, dámsky šál GIALOMO CINQUE PER AMTICA 

SANTORIA, Art.: 2018S1514 á 15,00 €, dámske šaty GIALOMO CINQUE PER AMTICA 

SANTORIA, Art.: 2018S937 á 59,00 €, dámske šaty GIALOMO CINQUE PER AMTICA 

SANTORIA, Art.: 2018S518 á 59,00 €, dámske šaty GIALOMO CINQUE PER AMTICA 

SANTORIA, Art.: 2018S1325 á 79,00 €, dámska blúzka GIALOMO CINQUE PER AMTICA 

SANTORIA, Art.: 2018D395 á 49,00 €, dámska tunika GIALOMO CINQUE PER AMTICA 

SANTORIA, Art.: 2018D113 á 59,00 €, dámska tunika GIALOMO CINQUE PER AMTICA 

SANTORIA, Art.: 2019S166 á 69,00 €, dámske šaty GIALOMO CINQUE PER AMTICA 

SANTORIA, Art.: 2018D325 á 59,00 €, dámska sukňa GIALOMO CINQUE PER AMTICA 



SANTORIA, Art.: 2019A357 á 136,00 €, dámske šaty GIALOMO CINQUE PER AMTICA 

SANTORIA, Art.: 2019DD766 á 79,00 €, dámska blúzka ble Art.: 5-41-213-0045 á 29,00 €, 

dámska tunika GIALOMO CINQUE PER AMTICA SANTORIA, Art.: 2019S046 á 69,00 €, 

dámske šaty GIALOMO CINQUE PER AMTICA SANTORIA, Art.: 2019A481 á 89,00 €, 

dámske šaty GIALOMO CINQUE PER AMTICA SANTORIA, Art.: 2018S119 á 49,00 €), 

v celkovej hodnote 980,00 eur, u ktorých boli zistené nedostatky v plnení informačných 

povinností, a to uvádzanie písomne poskytovanej informácie o materiálovom zložení podľa 

osobitného predpisu (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1007/2011 o názvoch 

textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou 

a iným označením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernica Európskeho 

parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES (Ú. v. EÚ L 272, 18. 10. 2011) v platnom znení) 

t.j. informáciu podľa osobitného predpisu v zmysle § 12 ods. 2  len v cudzom jazyku, nie 

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. S uvedeným nedostatkom sa v čase kontroly v ponuke 

na predaj nachádzali tieto druhy výrobkov:   

 

 

por.číslo názov výrobku s nedostatkom 
počet 

kusov 

cena za 

kus € 

celková hodnota 

spolu € 

1. 

dámsky šál GIALOMO CINQUE PER 

AMTICA SANTORIA, Art.: 2019S489 - 

zakúpené v kontrolnom nákupe; materiálové 

zloženie (ďalej len MZ): 100% cotton; 

Nedostatok: MZ na všitej etikete nebolo 

uvedené v kodifikovanej podobe štátneho jazyka 

1 12,00 12,00 

2 

dámsky šál GIALOMO CINQUE PER 

AMTICA SANTORIA, Art.: 2019S496; MZ: 

100% cotton; Nedostatok: MZ na všitej etikete 

nebolo uvedené v kodifikovanej podobe 

štátneho jazyka 

1 12,00 12,00 

3 

dámsky šál GIALOMO CINQUE PER 

AMTICA SANTORIA, Art.: 2019S11; MZ: 

100% cotton; Nedostatok: MZ na všitej etikete 

nebolo uvedené v kodifikovanej podobe 

štátneho jazyka 

1 12,00 12,00 

4 

dámsky šál GIALOMO CINQUE PER 

AMTICA SANTORIA, Art.: 2019S372; MZ: 

100% cotton; Nedostatok: MZ na všitej etikete 

nebolo uvedené v kodifikovanej podobe 

štátneho jazyka 

1 12,00 12,00 

5 

dámsky šál GIALOMO CINQUE PER 

AMTICA SANTORIA, Art.: 2019S387; MZ: 

100% cotton; Nedostatok: MZ na všitej etikete 

nebolo uvedené v kodifikovanej podobe 

štátneho jazyka 

1 12,00 12,00 



6 

dámsky šál GIALOMO CINQUE PER 

AMTICA SANTORIA, Art.: 2019S428; MZ: 

100% cotton; Nedostatok: MZ na všitej etikete 

nebolo uvedené v kodifikovanej podobe 

štátneho jazyka 

1 12,00 12,00 

7 

dámsky šál GIALOMO CINQUE PER 

AMTICA SANTORIA, Art.: 2018S2001; MZ: 

100% cotton; Nedostatok: MZ na všitej etikete 

nebolo uvedené v kodifikovanej podobe 

štátneho jazyka 

1 12,00 12,00 

8 

dámsky šál GIALOMO CINQUE PER 

AMTICA SANTORIA, Art.: 2018S2000; MZ: 

100% cotton; Nedostatok: MZ na všitej etikete 

nebolo uvedené v kodifikovanej podobe 

štátneho jazyka 

1 15,00 15,00 

9 

dámsky šál GIALOMO CINQUE PER 

AMTICA SANTORIA, Art.: 2018S1514; MZ: 

100% cotton; Nedostatok: MZ na všitej etikete 

nebolo uvedené v kodifikovanej podobe 

štátneho jazyka 

1 15,00 15,00 

10 

dámske šaty GIALOMO CINQUE PER 

AMTICA SANTORIA, Art.: 2018S937; MZ: 

100% cotton; Nedostatok: MZ na všitej etikete 

nebolo uvedené v kodifikovanej podobe 

štátneho jazyka 

1 59,00 59,00 

11 

dámske šaty GIALOMO CINQUE PER 

AMTICA SANTORIA, Art.: 2018S518; MZ: 

100% cotton; Nedostatok: MZ na všitej etikete 

nebolo uvedené v kodifikovanej podobe 

štátneho jazyka 

1 59,00 59,00 

12 

dámske šaty GIALOMO CINQUE PER 

AMTICA SANTORIA, Art.: 2018S1325; MZ: 

100% cotton; Nedostatok: MZ na všitej etikete 

nebolo uvedené v kodifikovanej podobe 

štátneho jazyka 

1 79,00 79,00 

13 

dámska blúzka GIALOMO CINQUE PER 

AMTICA SANTORIA, Art.: 2018D395; MZ: 

100% cotton; Nedostatok: MZ na všitej etikete 

nebolo uvedené v kodifikovanej podobe 

štátneho jazyka 

1 49,00 49,00 

14 

dámska tunika GIALOMO CINQUE PER 

AMTICA SANTORIA, Art.: 2018D113; MZ: 

100% cotton; Nedostatok: MZ na všitej etikete 

nebolo uvedené v kodifikovanej podobe 

štátneho jazyka 

1 59,00 59,00 

15 

dámska tunika GIALOMO CINQUE PER 

AMTICA SANTORIA, Art.: 2019S166; MZ: 

100% cotton; Nedostatok: MZ na všitej etikete 

nebolo uvedené v kodifikovanej podobe 

štátneho jazyka 

1 69,00 69,00 



16 

dámske šaty GIALOMO CINQUE PER 

AMTICA SANTORIA, Art.: 2018D325; MZ: 

100% cotton; Nedostatok: MZ na všitej etikete 

nebolo uvedené v kodifikovanej podobe 

štátneho jazyka 

1 59,00 59,00 

17 

dámska sukňa GIALOMO CINQUE PER 

AMTICA SANTORIA, Art.: 2019A357; MZ: 

100% cotton; Nedostatok: MZ na všitej etikete 

nebolo uvedené v kodifikovanej podobe 

štátneho jazyka 

1 136,00 136,00 

18 

dámske šaty GIALOMO CINQUE PER 

AMTICA SANTORIA, Art.: 2019DD766; MZ: 

100% cotton; Nedostatok: MZ na všitej etikete 

nebolo uvedené v kodifikovanej podobe 

štátneho jazyka 

1 79,00 79,00 

19 

dámska blúzka ble Art.: 5-41-213-0045; MZ: 

100% cotton; Nedostatok: MZ na všitej etikete 

nebolo uvedené v kodifikovanej podobe 

štátneho jazyka 

1 29,00 29,00 

20 

dámska tunika GIALOMO CINQUE PER 

AMTICA SANTORIA, Art.: 2019S046; MZ: 

100% cotton; Nedostatok: MZ na všitej etikete 

nebolo uvedené v kodifikovanej podobe 

štátneho jazyka 

1 69,00 69,00 

21 

dámske šaty GIALOMO CINQUE PER 

AMTICA SANTORIA, Art.: 2019A481; MZ: 

100% cotton; Nedostatok: MZ na všitej etikete 

nebolo uvedené v kodifikovanej podobe 

štátneho jazyka 

1 89,00 89,00 

22 

dámske šaty GIALOMO CINQUE PER 

AMTICA SANTORIA, Art.: 2018S119; MZ: 

100% cotton; Nedostatok: MZ na všitej etikete 

nebolo uvedené v kodifikovanej podobe 

štátneho jazyka 

1 49,00 49,00 

  SPOLU     998,00 

 

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 29.07.2019, 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 vyššie spomenutému dôvodu začatia správneho konania, uvedenému v oznámení o začatí 

správneho konania, sa v lehote stanovenej správnym orgánom nevyjadril.  

 

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

nedostatky uvedené vo výroku rozhodnutia účastník konania v plnom rozsahu zodpovedá. 



Povinnosťou predávajúceho, ktorým je v zmysle § 2 písm. b) zákona osoba, ktorá pri uzatváraní 

a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo 

povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet, je zabezpečiť splnenie všetkých 

povinností tak, ako mu ich ukladá zákon. Za ich nesplnenie zodpovedá predávajúci objektívne, 

teda bez ohľadu na zavinenie, zodpovedá za výsledok. 

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

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

vyplývajúce im zo zákona o ochrane spotrebiteľa alebo právnych aktov Európskych 

spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa.  

 

Podľa § 13 zákona, ak sa informácie uvedené v § 10a až 12 poskytujú písomne, musia byť v 

kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Možnosť súbežného používania iných označení, najmä 

grafických symbolov a piktogramov, ako aj iných jazykov, nie je týmto dotknutá. Fyzikálne a 

technické veličiny musia byť vyjadrené v zákonných meracích jednotkách. 

 

Podľa § 12 ods. 2 zákona, predávajúci musí zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol 

zreteľne označený údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi, o miere alebo 

o množstve, o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho 

nesprávneho použitia alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania výrobku, ako 

aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou alebo informáciami podľa osobitných predpisov. 

Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru alebo spotrebiteľa oznámiť alebo 

zdokumentovať údaje o výrobku, ak ho nemožno označiť. 

 

Vykonanou kontrolou bolo porušenie vyššie uvedenej zákonom stanovenej povinnosti 

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

nachádzalo 22 druhov textilných výrobkov, v celkovej hodnote 980,00 eur, u ktorých boli 

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

informácie o materiálovom zložení podľa osobitného predpisu (Nariadenie Európskeho 

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

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

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

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

podobe štátneho jazyka.  

Účastník konania skutkové zistenia žiadnym spôsobom nespochybnil.  

Keďže sa účastník konania k dôvodu začatia správneho konania, uvedenému v oznámení 

o začatí správneho konania nevyjadril, podkladom pre rozhodnutie bol skutkový stav zistený 

v čase kontroly. 

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.  

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 je správnemu orgánu uložená obligatórna povinnosť pristúpiť 

k uloženiu sankcie predávajúcemu za porušenie povinností podľa citovaného zákona, ktoré 

v danom prípade bolo preukázané. Pre konštatovanie, či k porušeniu povinnosti ustanovenej 

zákonom došlo je rozhodujúci skutkový stav zistený v čase kontroly.  

 

Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 24 ods. 5 zákona prihliadnuté najmä na charakter 

protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia 

povinnosti  vzhľadom na nesplnenie informačných povinností v rozsahu stanovenom zákonom 

a to vo vzťahu k 22 druhom textilných výrobkov, v celkovej hodnote 980,00 eur. Následkom 

protiprávneho konania bolo porušenie práv spotrebiteľa chránených dotknutými ustanoveniami 

zákona o ochrane spotrebiteľa.  

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

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

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

majetku spotrebiteľa nesprávnou údržbou výrobku, či nevhodným používaním výrobku. 

Informácia o materiálovom zložení je dôležitou hlavne v štádiu rozhodovacieho procesu 

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

vlastnostiach predávaných výrobkov, na ktoré spotrebiteľ často prihliada. Neuvedením 

materiálového zloženia v štátnom jazyku spotrebiteľ nemá k dispozícii zrozumiteľnú 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, ktorú nemožno považovať za zanedbateľnú. Pri 

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

spotrebiteľa v prípade alergie na niektoré materiály.  

Pri určení výšky pokuty správny orgán zohľadnil rozsah zistených nedostatkov, ktorý nemožno 

vzhľadom na množstvo výrobkov s nedostatkami považovať za zanedbateľný ako aj celkovú 

hodnotu dotknutých výrobkov a charakter informácií, uvádzaných len  v cudzom jazyku.   

 

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: Patrik Hajdu, miesto podnikania: Hlavná 252/12, 076 17 Nižný 

Žipov, IČO: 50 028 464, (podnikateľský subjekt ukončil svoju podnikateľskú činnosť ku dňu 

18.05.2019), kontrola kontrolovaného subjektu: Patrik Hajdu, miesto podnikania Hlavná 

252/12, 076 17 Nižný Žipov, začatá dňa 04.07.2019 a ukončená dňa 08.07.2019 v sídle 

Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Vrátna 

3, Košice, prerokovaním a odovzdaním inšpekčného záznamu kontrolovanej osobe,   

  

pre porušenie zákazu podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 

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

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v zmysle ktorého predávajúci nesmie 

spotrebiteľovi upierať práva podľa § 3 zákona, nakoľko účastník konania uprel spotrebiteľovi 

(pisateľovi podnetu) právo na ochranu jeho ekonomických záujmov, keď v písomnom 

potvrdení o prevzatí objednávky - Zmluva o dielo zo dňa 19.03.2019, neuviedol  čas 

zhotovenia diela ako aj úplný rozsah diela; 

pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 16 ods. 1 zákona, v zmysle ktorého je 

predávajúci povinný vydať spotrebiteľovi doklad o poskytnutí služby, keď účastník konania 

nevydal spotrebiteľovi doklad o poskytnutí služby – vymurovanie, vyrovnanie podláh, dlažba, 

pokládka v žiadnej forme; 

pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 18 ods. 5 zákona, v zmysle ktorého je 

predávajúci povinný na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu dokladu o prijatí a vybavení 

reklamácie, keď účastník konania na požiadanie inšpektorov SOI nepreukázal kópiu dokladu 

o prijatí a vybavení reklamácie spotrebiteľa (pisateľa podnetu) uplatnenej dňa 22.03.2019; 



pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 18 ods. 10 zákona, v zmysle ktorého je 

predávajúci povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu 

dozoru na nazretie, keď účastník konania na požiadanie inšpektorov SOI nepreukázal evidenciu 

o reklamáciách. 

  

                                                                     p o k u t u 

vo výške  500,- eur  slovom  päťsto eur.  

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

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

číslo účtu: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS – 02220819. 

 

 

  

       O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 04.07.2019 bol inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Košiciach pre Košický kraj začatý výkon kontroly kontrolovaného subjektu: Patrik Hajdu, 

miesto podnikania Hlavná 252/12, 076 17 Nižný Žipov. Kontrola bola ukončená dňa 

08.07.2019 v sídle Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre 

Košický kraj, Vrátna 3, Košice, prerokovaním a odovzdaním inšpekčného záznamu 

kontrolovanej osobe. Vykonanou kontrolou, zameranou na prešetrenie písomného podnetu 

spotrebiteľa evidovaného správnym orgánom pod č. 310/2019 bolo zistené, že účastník konania 

nezabezpečil dodržanie zákazu a povinností: 

- podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona, v zmysle ktorého predávajúci nesmie spotrebiteľovi upierať 

práva podľa § 3 zákona, nakoľko účastník konania uprel spotrebiteľovi (pisateľovi podnetu) 

právo na ochranu jeho ekonomických záujmov, keď v písomnom potvrdení o prevzatí 

objednávky - Zmluva o dielo zo dňa 19.03.2019, neuviedol  čas zhotovenia diela ako aj úplný 

rozsah diela; 

- podľa § 16 ods. 1 zákona, v zmysle ktorého je predávajúci povinný vydať spotrebiteľovi 

doklad o poskytnutí služby, keď účastník konania nevydal spotrebiteľovi doklad o poskytnutí 

služby – vymurovanie, vyrovnanie podláh, dlažba, pokládka v žiadnej forme; 

- podľa § 18 ods. 5 zákona, v zmysle ktorého je predávajúci povinný na požiadanie orgánu 

dozoru preukázať kópiu dokladu o prijatí a vybavení reklamácie, keď účastník konania na 

požiadanie inšpektorov SOI nepreukázal kópiu dokladu o prijatí a vybavení reklamácie 

spotrebiteľa (pisateľa podnetu) uplatnenej dňa 22.03.2019; 

- podľa § 18 ods. 10 zákona, v zmysle ktorého je predávajúci povinný viesť evidenciu 

o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie, keď účastník konania 

na požiadanie inšpektorov SOI nepreukázal evidenciu o reklamáciách. 

 

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 27.08.2019, 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 nevyužil                         

a k vyššie spomenutým dôvodom začatia správneho konania, uvedeným v oznámení o začatí 

správneho konania, sa v lehote stanovenej správnym orgánom nevyjadril.  

  



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

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 § 4 ods. 2 písm. d) zákona predávajúci nesmie spotrebiteľovi upierať práva podľa § 3 

zákona.  

 

Podľa § 3 ods. 1 zákona má každý spotrebiteľ právo na výrobky a služby v bežnej kvalite, 

uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie, informácie, ochranu svojho zdravia, 

bezpečnosti a ekonomických záujmov a na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru 

a kontroly a obci pri porušení zákonom priznaných práv spotrebiteľa. 

 

Podľa § 16 ods. 1 zákona predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku 

alebo o poskytnutí služby, v ktorom je uvedené: a) obchodné meno a sídlo predávajúceho, 

prípadne miesto podnikania fyzickej osoby, b) adresa prevádzkarne, c) dátum predaja, d) názov 

a množstvo výrobku alebo druh služby, e) cena jednotlivého výrobku alebo služby a celková 

cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil. 

 

Podľa § 2 písm. i) reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo 

služby. 

 

V zmysle § 18 ods. 5 zákona je predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru preukázať 

kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie, dôvody, pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe 

vybavenia reklamácie ihneď a pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď po určení 

spôsobu vybavenia reklamácie, zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia a kópiu dokladu 

o vybavení reklamácie. 

 

V zmysle § 18 ods. 10 zákona je predávajúci povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť 

ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje 

o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo 

dokladu o uplatnení reklamácie. 

 

Vykonanou kontrolou bolo porušenie vyššie citovaného zákonom stanoveného zákazu a 

povinností predávajúceho jednoznačne a spoľahlivo preukázané. Z podkladov pre rozhodnutie 

je zrejmé, že spotrebiteľ (pisateľ podania) uzavrel s účastníkom konania Zmluvu o dielo zo 

dňa  19.03.2019, predmetom ktorej bolo vymurovanie, vyrovnanie podláh, dlažba a jej 

pokládka, pričom predmetné dielo nebolo zhotovené na počkanie. Účastník konania však 

spotrebiteľa v predmetnej Zmluve o dielo žiadnym spôsobom neinformoval o čase zhotovenia 

diela a úplnom rozsahu diela, keď v predmete zmluvy bolo uvedené „vymurovanie, 



vyrovnanie podláh, dlažba, pokládka“, pričom však nie je zrejmé, či dodanie týchto prác bolo 

spolu s materiálom alebo bez materiálu.  

Správny orgán poukazuje na § 632 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len 

„Občiansky zákonník“) v zmysle ktorého, ak nedôjde k zhotoveniu  diela  na  počkanie, 

zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi písomné potvrdenie o prevzatí objednávky, ktoré 

musí obsahovať označenie predmetu diela, jeho rozsah, akosť, cenu za vykonanie diela a čas 

jeho zhotovenia.  Toto ustanovenia má kogentný charakter a nie je možné sa od neho odchýliť 

žiadnym spôsobom. Keďže nedošlo k zhotoveniu diela na počkanie, bolo povinnosťou 

predávajúceho (zhotoviteľa) vydať objednávateľovi písomné potvrdenie o prevzatí objednávky 

a dohodnúť vyššie stanovené náležitosti. So spotrebiteľom síce bola uzatvorená zmluva o dielo 

zo dňa 19.03.2019, ani táto však neobsahovala dojednanie o presnom (úplnom) rozsahu diela 

a najmä o čase zhotovenia diela, teda o zákonom požadovaných náležitostiach, ktoré sú pre 

spotrebiteľa v čase uzatvárania obchodnej transakcie rozhodujúce. Tým účastník konania uprel 

spotrebiteľovi právo na ochranu jeho ekonomických záujmov.  

Uvedené vyplýva z predloženého dokladu – Zmluvy o dielo zo dňa 19.03.2019, z ktorého je 

zrejmé, že v ňom absentujú zákonom požadované údaje v zmysle ustanovenia § 632 

Občianskeho zákonníka. 

Ako je z podkladov pre rozhodnutie ďalej zrejmé, účastník konania nevydal spotrebiteľovi 

doklad o poskytnutí služby – vymurovanie, vyrovnanie podláh, dlažba, pokládka v žiadnej 

forme. Na uvedené poukázal aj pisateľ podnetu vo svojom podnete, v ktorom poukazoval na tú 

skutočnosť, že účastníkovi konania postupne zaplatil sumu 650, 00 eur, čo účastník konania 

nespochybnil, naopak uvedenú sumu potvrdil v emailovej komunikácií zo dňa 04.04.2019, 

ktorá je súčasťou podkladov pre vydanenie meritórneho rozhodnutia vo veci samej. 

Z podkladov pre rozhodnutie ďalej vyplýva, že spotrebiteľ (pisateľ podnetu) si dňa 22.03.2019 

prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie uplatnil reklamáciu diela z dôvodov 

viacerých vád, ktorým trpelo. Účastník konania na požiadanie orgánu dozoru nepreukázal kópiu 

dokladu o prijatí a vybavení reklamácie spotrebiteľa (pisateľa podnetu) zo dňa 22.03.2019. 

Uplatnenie reklamácie je jednostranný právny úkon. V zmysle ustanovení Občianskeho 

zákonníka, ale aj zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný reklamáciu prijať a pri 

rešpektovaní povinností vyplývajúcich zo zákona  vybaviť ju v zákonom stanovenej lehote. 

Spotrebiteľovi zákon dáva právo uplatniť si práva zo zodpovednosti za vady výrobku, pričom 

mu neukladá žiadne povinnosti či podmienky pri uplatnení tejto zodpovednosti.  

Z podkladov pre rozhodnutie ďalej vyplýva, že účastník konania na požiadanie inšpektorov 

SOI nepreukázal evidenciu o reklamáciách, vedenú účastníkom konania.  

Správny orgán dáva účastníkovi konania do pozornosti ustanovenie § 26 zákona, ktoré 

ustanovuje to, že povinnosti predávajúceho majú aj osoby, ktoré prevádzkujú činnosti bez 

oprávnenia na podnikanie. 

Správny orgán dodáva, že z rozsudku Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4 Obo 307/95 vyplýva, že 

nadobudnutie a strata oprávnenie podnikať (napríklad získaním alebo stratou živnostenského 

oprávnenia) je bez vplyvu na spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti i na osud jej 

záväzkov. Záväzky z podnikateľskej činnosti zostávajú jej záväzkami a na nikoho neprechádzajú 

ani vtedy, keď postavenie podnikateľa stratí.  

 

Účastník konania skutkové zistenia žiadnym spôsobom nespochybnil. Keďže sa účastník 

konania k dôvodom začatia správneho konania, uvedených v oznámení o začatí správneho 

konania nevyjadril, podkladom pre rozhodnutie bol skutkový 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.  

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. Jednotlivé ustanovenia zákona 

o ochrane spotrebiteľa majú kogentný charakter, a preto sa nie je možné 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. 

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 je povinný k uloženiu 

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

napr. pokarhanie, upozornenie a pod.. 

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.  

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

a zabezpečiť ich dodržiavanie pri výkone svojej podnikateľskej činnosti. 

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 je správnemu orgánu uložená obligatórna povinnosť pristúpiť 

k uloženiu sankcie predávajúcemu za porušenie povinností podľa citovaného zákona, ktoré 

v danom prípade bolo preukázané.  

 

Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 24 ods. 5 zákona prihliadnuté najmä na charakter 

protiprávneho konania, závažnosť porušenia zákazu a povinností, spôsob a následky porušenia 

zákazu a povinností, vzhľadom na porušenie zákazu upierať spotrebiteľovi práva podľa § 3 

zákona, t.j. právo na ochranu jeho ekonomických záujmov, vzhľadom na nedodržanie 

povinnosti predávajúceho vydať spotrebiteľovi doklad o poskytnutí služby, vzhľadom na to, že 

účastník konania nepreukázal na požiadanie orgánu dozoru kópiu dokladu o prijatí a vybavení 

reklamácie spotrebiteľa a ani nepreukázal na požiadanie orgánu dozoru evidenciu 

o reklamáciách. Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práv spotrebiteľa 

chránených dotknutými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa.  



Pod riadnym predajom výrobku alebo poskytnutím služby sa rozumie činnosť predávajúceho 

v súlade so zmluvne dohodnutými podmienkami alebo v súlade so zákonnými podmienkami. 

Účastník konania mal vzhľadom na charakter služby rešpektovať úpravu vyplývajúcu z § 632, 

§ 633 a § 636 Občianskeho zákonníka. Písomné vyhotovenie objednávky obsahuje všetky 

dôležité údaje potrebné pre spotrebiteľa, o ktoré sa spotrebiteľ môže oprieť v prípade sporov 

s predávajúcim pri vyhotovovaní diela, ale aj následne v štádiu uplatňovania si zodpovednosti 

voči predávajúcemu za kvalitu diela. Nesplnením povinnosti uviesť v písomnom prevzatí 

objednávky podstatné skutočnosti pre spotrebiteľa rozhodujúce, vyžadované zákonom, akým 

bola čas zhotovenia diela a úplný rozsah diela, bolo spotrebiteľovi upreté právo na informácie. 

Pri určení výšky pokuty správny orgán zohľadnil aj skutočnosť, že spotrebiteľ sa so svojím 

podnetom musel obrátiť na orgán dozoru. 

Pri určení výšky pokuty správny orgán zohľadnil skutočnosť, že predávajúci nepreukázal na 

požiadanie orgánu dozoru kópie dokladov o prijatí a kópiu dokladu o vybavení reklamácií 

spotrebiteľa. Správny orgán pri určovaní výšky pokuty prihliadol na skutočnosť, že 

sankcionovaným konaním, spočívajúcim v porušení povinnosti vyplývajúcej účastníkovi 

konania z ustanovenia § 18 ods. 5 zákona, bola porušená povinnosť predávajúceho vyplývajúca 

zo zákona. Nepredložením požadovaných dokladov bolo orgánu dozoru znemožnené 

prešetrenie podnetu spotrebiteľa a vykonanie objektívnej kontroly postupu účastníka konania 

v rámci reklamačného konania.  

Správny orgán pri určovaní výšky pokuty rovnako prihliadol na skutočnosť, že dôsledné 

vedenie evidencie o reklamáciách je dôležité, a to nielen z pohľadu spotrebiteľa, ale aj 

predávajúceho. Po jej predložení orgánu dozoru je možné spoľahlivo preveriť postup 

predávajúceho v rámci reklamačného konania. Nevedenie evidencie o reklamáciách zákonom 

stanoveným spôsobom považuje správny orgán za závažný nedostatok, ktorý je spôsobilý 

sťažiť postup orgánu dozoru pri vykonávaní kontroly dodržiavania povinností ustanovených 

zákonom.  

Pri určení výšky pokuty bol zohľadnený význam a dôležitosť vydávania dokladu o poskytnutí 

služby, keď tento predstavuje jeden z  najdôležitejších dôkazov o právnych vzťahoch medzi 

predávajúcim a spotrebiteľom (kupujúcim), ktoré vyplývajú z prevažne anonymne 

uzatváraných kúpnych zmlúv. Správny orgán zohľadnil pri určovaní výšky pokuty aj 

skutočnosť, že na porušenie predmetnej povinnosti poukázal spotrebiteľ vo svojom podaní. 

 

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

§ 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého 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. 

   

Pokuta, ktorú môže v zmysle § 24 ods. 1 zákon správny orgán uložiť do výšky 66 400 eur, bola 

uložená na dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby. Výšku uloženej pokuty považuje 

správny orgán po posúdení všetkých zákonom stanovených hľadísk a na základe správnej 

úvahy za primeranú a má za to, že uloženie pokuty bude mať nielen sankčný, ale najmä 

preventívny účinok. 

 

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

odo dňa doručenia tohto rozhodnutia, prostredníctvom tunajšieho Inšpektorátu 

Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Ústrednému 

inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave. V prípade, že 

uložená pokuta nebude v stanovenej lehote zaplatená ani podané odvolanie, bude jej 

plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní 

riadnych opravných prostriedkov. 



Slovenská obchodná inšpekcia 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie  

so sídlom v Košiciach  pre Košický kraj,  

Vrátna 3, Košice  
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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. Štefan Petrek – NATEX Kráľovský Chlmec, miesto 

podnikania: Hlavná 776/117, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 35 481 854, kontrola 

vykonaná v prevádzkarni: NATEX – nábytok, bytové doplnky, Mierova 3, Kráľovský Chlmec, 

dňa 16.07.2019,  

  

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 predávané výrobky boli zreteľne označené údajmi o spôsobe údržby 

výrobkov a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z ich nesprávnej údržby, keď v čase kontroly  sa 

v ponuke  na predaj nachádzal 1 druh výrobku (1 ks nemý sluha LUKE  á 30,00 € - odpredaný 

aj vo vykonanom kontrolnom nákupe) účtovanom v celkovej hodnote 30,00 €, ktorý nebol  

označený údajom o spôsobe údržby a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávnej 

údržby; 

pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 15 ods. 3 zákona, v zmysle ktorého sú 

predávajúci a jeho zamestnanci v prevádzkarni, ktorí prichádzajú do styku so spotrebiteľom, 

povinní mať označenie alebo odev, ktorý ich odlíši od spotrebiteľa, keď v čase kontroly 

zamestnankyňa účastníka konania, obsluhujúca spotrebiteľov (inšpektorov SOI), nebola 

odlíšená od spotrebiteľov žiadnym spôsobom; 

 



pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona, v zmysle 

ktorého je predávajúci povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku, v ktorom je 

uvedené obchodné meno predávajúceho, keď účastník konania vydal spotrebiteľom 

(inšpektorom SOI) doklad o kúpe výrobku,  v ktorom nebolo uvedené správne obchodné meno 

predávajúceho. 

 

                                                                     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 – 02280819. 

 

 

 

       O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 16.07.2019 bola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Košiciach pre Košický kraj vykonaná kontrola v prevádzkarni: NATEX – nábytok, bytové 

doplnky, Mierova 3, Kráľovský Chlmec. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že účastník 

konania nezabezpečil dodržanie povinností predávajúceho:  

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

výrobky boli zreteľne označené údajmi o spôsobe údržby výrobkov a o nebezpečenstve, ktoré 

vyplýva z ich nesprávnej údržby, keď v čase kontroly  sa v ponuke  na predaj nachádzal 1 druh 

výrobku (1 ks nemý sluha LUKE  á 30,00 € - odpredaný aj vo vykonanom kontrolnom nákupe) 

účtovanom v celkovej hodnote 30,00 €, ktorý nebol  označený údajom o spôsobe údržby a o 

nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávnej údržby; 

- podľa § 15 ods. 3 zákona, v zmysle ktorého sú predávajúci a jeho zamestnanci v prevádzkarni, 

ktorí prichádzajú do styku so spotrebiteľom, povinní mať označenie alebo odev, ktorý ich odlíši 

od spotrebiteľa, keď v čase kontroly zamestnankyňa účastníka konania, obsluhujúca 

spotrebiteľov (inšpektorov SOI), nebola odlíšená od spotrebiteľov žiadnym spôsobom; 

- podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona, v zmysle ktorého je predávajúci povinný vydať 

spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku, v ktorom je uvedené obchodné meno predávajúceho, 

keď účastník konania vydal spotrebiteľom (inšpektorom SOI) doklad o kúpe výrobku,  v ktorom 

nebolo uvedené správne obchodné meno predávajúceho. 

  

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 04.09.2019, doručeným do vlastných rúk. 

 

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

mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, 

prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Účastník konania toto svoje procesné právo nevyužil a 

k vyššie spomenutým dôvodom začatia správneho konania, uvedeným v oznámení o začatí 

správneho konania, sa v lehote stanovenej správnym orgánom nevyjadril. 

 

Dňa 22.07.2019 bola správnemu orgánu doručená správa účastníka konania o odstránení 

nedostatkov, zistených pri kontrole dňa 16.07.2019 v prevádzkarni Natex – Kráľovský Chlmec, 

konkrétne chýbalo obchodné meno v doklade o kúpe, chýbali návody na ošetrovanie a údržbe 

výrobkov a predavačka nebolo odlíšená od spotrebiteľov. Vyššie uvedené nedostatky účastník 



konania odstránil a žiadosť na zmenu obchodného mena v doklade o kúpe podal na Finančnú 

správu. V prílohe tohto podania zaslal účastník konania fotodokumentáciu o odstránených 

chybách a potvrdenie o podaní žiadosti na Finančnú správu. 

 

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 § 15 ods. 3 zákona predávajúci a jeho zamestnanci v prevádzkarni, ktorí prichádzajú do 

styku so spotrebiteľom, musia mať označenie alebo odev, ktoré ich odlíši od spotrebiteľa; táto 

povinnosť sa nevzťahuje na predaj na trhových miestach. 

 

Podľa § 16 ods.1 zákona predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku 

alebo o poskytnutí služby, v ktorom je uvedené 

a) obchodné meno a sídlo predávajúceho, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby, 

b) adresa prevádzkarne,  

c) dátum predaja,  

d) názov a množstvo výrobku alebo druh služby, 

e) cena jednotlivého výrobku alebo služby a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil. 

 

Porušenie vyššie uvedených zákonom stanovených povinností bolo vykonanou kontrolou 

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

(1 ks nemý sluha LUKE  á 30,00 € - odpredaný aj vo vykonanom kontrolnom nákupe) 

účtovanom v celkovej hodnote 30,00 €, ktorý nebol  označený údajom o spôsobe údržby a o 

nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávnej údržby. Z podkladov pre rozhodnutie 

nevyplýva, že by sa v priestoroch prevádzky nachádzali požadované informácie v akejkoľvek 

forme.  

 

Z obsahu inšpekčného záznamu je rovnako tak zrejmé, že zamestnankyňa účastníka konania, 

obsluhujúca spotrebiteľov (inšpektorov SOI) nebola žiadnym spôsobom odlíšená od 

spotrebiteľov. 



Vykonanou kontrolou bolo zároveň zistené, že v čase kontroly účastník konania vydal 

spotrebiteľom (inšpektorom SOI) na vykonaný kontrolný nákup (1 ks nemý sluha LUKE á 

30,00 €), účtovaný v celkovej hodnote 30,00 eur, doklad o kúpe výrobku, v ktorom nebolo 

uvedené správne obchodné meno predávajúceho. 

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. 

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.  

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

so stavom, ktorý je vyžadovaný všeobecne záväznými právnymi predpismi, bol spoľahlivo 

vyhodnotený ako stav protiprávny, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto 

rozhodnutia.  

 

V zmysle § 24 ods. 1 zákona vyplýva správnemu orgánu obligatórna povinnosť pristúpiť 

k uloženiu sankcie predávajúcemu za porušenie povinností podľa citovaného zákona, ktoré 

v danom prípade bolo preukázané. Pre konštatovanie, či k porušeniu povinností ustanovených 

zákonom došlo je rozhodujúci skutkový stav zistený v čase kontroly.  

 

Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 24 ods. 5 zákona prihliadnuté najmä na charakter 

protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinností, spôsob a následky porušenia 

povinností vzhľadom na to, že účastník konania nezabezpečil označenie údajmi o spôsobe 

údržby výrobkov a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z ich nesprávnej údržby u 1 druhu  

výrobku, vzhľadom na porušenie povinnosti zabezpečiť, aby zamestnanci účastníka konania 

mali označenie alebo odev, ktoré ich odlíši od spotrebiteľa a vzhľadom na nesplnenie 

povinnosti predávajúceho vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku, v ktorom je uvedené 

správne obchodné meno predávajúceho.  

Následkom porušenia tohto zákazu 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 

informovaný pri predaji výrobku. Správny orgán zároveň vzal pri určovaní výšky pokuty                   



do úvahy, že ponechanie vyššie uvedeného výrobku v priamej ponuke na predaj spotrebiteľovi 

by mohlo v dôsledku neuvedenia informácií o spôsobe údržby a o nebezpečenstve, ktoré 

vyplýva nesprávnej údržby, resp. ich neposkytnutia pri predaji výrobku, viesť k poškodeniu 

majetku spotrebiteľa pri nesprávnej, resp. nevhodnej údržbe ním zakúpeného výrobku. Pri 

určení výšky pokuty bolo prihliadnuté na povahu výrobku so zistenými nedostatkami a na jeho 

celkovú hodnotu ako aj na charakter chýbajúcich informácií. 

Správny orgán pri určovaní výšky pokuty vzal rovnako do úvahy skutočnosť, že 

nezabezpečením odevu alebo označenia odlišujúceho obsluhujúcu osobu od spotrebiteľov, bola 

porušená povinnosť stanovená zákonom, v dôsledku čoho by mohol byť spotrebiteľ uvedený 

do omylu ohľadom osoby, ktorá predaj výrobkov zabezpečuje.  

Pri určení výšky pokuty bola zohľadnená dôležitosť uvádzania všetkých zákonom stanovených 

náležitostí v doklade o kúpe výrobku, keďže tento doklad má nesporný význam pri uplatnení 

práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady konkrétneho výrobku, pričom jeho neúplnosť                  

(v danom prípade absencia údaju o úplnom obchodnom mene podľa výpisu zo Živnostenského 

registra) môže sťažiť, ba dokonca aj zmariť spotrebiteľovi prípadné budúce uplatnenie práv zo 

zodpovednosti za vady výrobkov,  vzhľadom na absenciu základných informácií slúžiacich na 

identifikáciu predávajúceho. Doklad o kúpe výrobku totiž predstavuje jeden z najdôležitejších 

dôkazov o právnych vzťahoch medzi predávajúcim a spotrebiteľom (kupujúcim), ktoré 

vyplývajú z prevažne anonymne uzatváraných kúpnych zmlúv.  

 

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

§ 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého chránenými právami spotrebiteľa sú práve ochrana jeho 

ekonomických záujmov a právo na informácie vzhľadom na zistené nedostatky, v zákonom 

požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol.  

Pri určení výšky pokuty správny orgán prihliadol na promptné odstránenie zistených 

nedostatkov zo strany účastníka konania. 

 

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

ukladaní výšky pokuty berie na vedomie písomné vyjadrenie účastníka konania k obsahu 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 
 


