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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: DEN MARKET 2 s. r. o., sídlo: Werferova 6, 040 11 Košice  - 

mestská časť Juh, IČO: 52 457 168, kontrola vykonaná v prevádzkarni: Mäsiareň, Nám. L. 

Novomeského 7, Košice, dňa 09.01.2020,  

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 14a ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. 

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

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

povinný označiť výrobok predajnou cenou, keď v čase kontroly sa v ponuke na predaj 

nachádzali 4 druhy výrobkov (Gazdovské nite neúdené – 11 ks s hmotnosťami 0,186kg, 0,236kg, 

0,216kg, 0,196kg, 0,230kg, 0,174kg, 0,214kg, 0,190kg, 0,232kg, 0,208kg, 0,214kg, Gazdovská 

parenica neúdená –8 ks, v hmotnostiach 0,112kg, 0,132kg, 0,166kg, 0,148kg, 0,136kg, 0,128kg, 

0,162kg, 0,150kg, Gazdovská parenica údená – 7 ks v hmotnostiach 0,148kg, 0,156kg, 0,088kg, 

0,160kg, 0,138kg, 0,150kg, 0,194kg, Gazdovská hrudka neúdená – 6 ks v hmotnostiach 0,240kg, 

0,188kg, 0,170kg, 0,200kg, 0,176kg, 0,198kg), ktoré neboli označené predajnou cenou. 

 

 

                                                                     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 – 00060820. 

 

 

     O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 09.01.2020 bola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Košiciach pre Košický kraj vykonaná kontrola v prevádzkarni: Mäsiareň, Nám. L. 

Novomeského 7, Košice. Vykonanou kontrolou, zameranou na prešetrenie písomného podnetu 

spotrebiteľa, evidovaného správnym orgánom pod č. 1110/2019, bolo zistené, že účastník 

konania nezabezpečil dodržanie povinnosti predávajúceho podľa § 14a ods. 1 zákona, v zmysle 

ktorého je predávajúci povinný označiť výrobok predajnou cenou, keď v čase kontroly sa v 

ponuke na predaj nachádzali 4 druhy výrobkov (celkom 32 ks výrobkov v rôznych 

hmotnostiach), ktoré neboli označené predajnou cenou, pričom spotrebiteľom bola 

prostredníctvom cenníka poskytnutá len informácia o jednotkovej cene daných výrobkov (t.j. 

cene za kilogram výrobku). S uvedeným nedostatkom sa v čase kontroly v ponuke na predaj 

nachádzali tieto druhy výrobkov:   

  
Názov výrobku Hmotnosť Predajná cena 

1. Gazdovské nite neúdené á 11,45 €/1 kg 0,186 kg         chýbala 

 Gazdovské nite neúdené á 11,45 €/1 kg 0,236 kg chýbala 

 Gazdovské nite neúdené á 11,45 €/1 kg 0,216 kg chýbala 

 Gazdovské nite neúdené á 11,45 €/1 kg 0,196 kg chýbala 

 Gazdovské nite neúdené á 11,45 €/1 kg 0,230 kg chýbala 

 Gazdovské nite neúdené á 11,45 €/1 kg 0,174 kg chýbala 

 Gazdovské nite neúdené á 11,45 €/1 kg 0,214 kg chýbala 

 Gazdovské nite neúdené á 11,45 €/1 kg 0,190 kg chýbala 

 Gazdovské nite neúdené á 11,45 €/1 kg 0,232 kg chýbala 

 Gazdovské nite neúdené á 11,45 €/1 kg 0,208 kg chýbala 

 Gazdovské nite neúdené á 11,45 €/1 kg 0,214 kg chýbala 

2. Gazdovská parenica neúdená á 11,45 €/1 kg 0,112 kg chýbala 

 Gazdovská parenica neúdená á 11,45 €/1 kg 0,132 kg chýbala 

 Gazdovská parenica neúdená á 11,45 €/1 kg 0,166 kg chýbala 

 Gazdovská parenica neúdená á 11,45 €/1 kg 0,148 kg chýbala 

 Gazdovská parenica neúdená á 11,45 €/1 kg 0,136 kg chýbala 

 Gazdovská parenica neúdená á 11,45 €/1 kg 0,128 kg chýbala 

 Gazdovská parenica neúdená á 11,45 €/1 kg 0,162 kg chýbala 

 Gazdovská parenica neúdená á 11,45 €/1 kg 0,150 kg chýbala 

3. Gazdovská parenica údená á 15,29 €/1 kg 0,148 kg chýbala 

 Gazdovská parenica údená á 15,29 €/1 kg 0,156 kg chýbala 

 Gazdovská parenica údená á 15,29 €/1 kg 0,088 kg chýbala 

 Gazdovská parenica údená á 15,29 €/1 kg 0,160 kg chýbala 

 Gazdovská parenica údená á 15,29 €/1 kg 0,138 kg chýbala 

 Gazdovská parenica údená á 15,29 €/1 kg 0,150 kg chýbala 

 Gazdovská parenica údená á 15,29 €/1 kg 0,194 kg chýbala 

4. Gazdovská hrudka neúdená á 8,99 €/1 kg 0,240 kg chýbala 

 Gazdovská hrudka neúdená á 8,99 €/1 kg 0,188 kg chýbala 

 Gazdovská hrudka neúdená á 8,99 €/1 kg 0,170 kg chýbala 



 Gazdovská hrudka neúdená á 8,99 €/1 kg 0,200 kg chýbala 

 Gazdovská hrudka neúdená á 8,99 €/1 kg 0,176 kg chýbala 

 Gazdovská hrudka neúdená á 8,99 €/1 kg 0,198 kg chýbala 

 

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 21.02.2020, doručeným do elektronickej schránky účastníka 

konania prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. Po opätovnom preskúmaní podkladu pre 

rozhodnutie správny orgán pristúpil k úprave a spresneniu popisu skutkového stavu zisteného 

kontrolou a to tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. K uvedenému dospel správny 

orgán po zohľadnení skutočnosti, že kontrolou konštatovaný nedostatok – chýbajúca informácia 

o predajnej cene bol zistený vo vzťahu k 4 druhom výrobkov (Gazdovské nite neúdené – 11 ks, 

Gazdovská parenica neúdená – 8 ks, Gazdovská parenica údená – 7 ks, Gazdovská hrudka 

neúdená – 6 ks). 

 

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

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

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

k dôvodu začatia správneho konania, uvedenému v oznámení o začatí správneho konania, sa 

v lehote stanovenej správnym orgánom nevyjadril.  

 

V čase kontroly prítomná zamestnankyňa účastníka konania (vedúca prevádzkarne) do 

vysvetlivky inšpekčného záznamu uviedla, že inšpekčný záznam odovzdá nadriadeným. 

Dodala, že nedostatky začali odstraňovať. 

 

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 § 14a ods. 1 zákona je predávajúci povinný označiť výrobok predajnou cenou 

a jednotkovou cenou. Jednotková cena nemusí byť vyznačená, ak je zhodná s predajnou cenou. 

                                                                   

Podľa § 2 písm. za) predajnou cenou  je konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a 

všetkých ostatných daní za jednotku výrobku alebo za určené množstvo výrobku. 
 

Vykonanou kontrolou bolo porušenie vyššie uvedenej zákonom stanovenej povinnosti 

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

4 druhy výrobkov (Gazdovské nite neúdené, Gazdovská parenica neúdená, Gazdovská 

parenica údená, Gazdovská hrudka neúdená v rôznych hmotnostiach), ktoré neboli označené 

predajnou cenou. Predávajúci je povinný označiť výrobok predajnou cenou,  čo v danom 



prípade zabezpečené nebolo, nakoľko vyššie uvedené druhy výrobkov boli označené len 

jednotkovou cenou, nie však predajnou cenou. 

 

Účastník konania skutkové zistenia nespochybnil žiadnym relevantným spôsobom. Pri kontrole 

prítomná zamestnankyňa účastníka konania kontrolné zistenia nenamietala, naopak vo 

vysvetlivke k inšpekčnému záznamu poukázala na skutočnosť, že nedostatky začali 

odstraňovať. Okamžitú snahu o uskutočnenie nápravy a odstránenie nedostatkov hodnotí 

správny orgán pozitívne, avšak zároveň považuje za potrebné dodať, 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, aj keď správny orgán na uvedené pri rozhodovaní vo 

veci prihliadal.  

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 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 4 druhy výrobkov 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. Pri určení výšky pokuty správny orgán zohľadnil rozsah zistených nedostatkov, 

pričom vzal do úvahy, že kontrolou zistený nedostatok spočívajúci v absencii označenia 

predajnou cenou bol zistený v prípade 4 druhov výrobkov predávaných v baleniach v rôznych 

hmotnostiach (Gazdovské nite neúdené - 11 ks, Gazdovská parenica neúdená – 8 ks, Gazdovská 

parenica údená – 7 ks, Gazdovská hrudka neúdená - 6 ks), ako aj skutočnosť, že o jednotkovej 

cene (t.j. cene za kilogram) týchto výrobkov spotrebiteľ bol vhodným spôsobom informovaný.  
 

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/0013/08/20                                                                         Dňa: 30.06.2020 

 
 

                                              
 

 

      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: MILK-AGRO, spol. s r.o., sídlo: Čapajevova 36, 080 46 Prešov, 

IČO: 17 147 786, kontrola vykonaná dňa 17.01.2020 v prevádzkarni:  Potraviny MILK-

AGRO, Prešovská 2, Družstevná pri Hornáde, kontrola vykonaná dňa 11.02.2020 

v prevádzkarni: Potraviny MILK-AGRO, Brigádnická 2, Košice,  

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 14a ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. 

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

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

povinný označiť výrobok predajnou cenou a jednotkovou cenou keď v čase kontroly dňa 

11.02.2020 v prevádzkarni Potraviny MILK – AGRO, Brigádnická 2, Košice sa v ponuke na 

predaj nachádzalo 16 druhov výrobkov (Fatra extra minerálna voda 0,75 l, Ravita ryžové 

lupienky 250g, Ravita müsli so suš. tropickým ovocím 350g, Alfa sorti arašidy lúpané, pražené, 

solené 100g, Bag snacks Tixi paprika 60g, Bonavita müsli strawberries chocolate crunch 700g, 

Pivo veľkopopovický Kozel 10% 1,5l, FATRA minerálna voda 1,25l, Svitko ovsené vločky 400g, 

Lokálka klasik 2l nápoj, Lokálka slivka 2l nápoj, Amaretto mare nostro 18% 700ml likér, Jack 

Daniels whiskey 40% 70cl, Barbus classic voda po holení 60ml, Aro čistič umývačky riadu 

250ml, Zlatá studňa pomaranč sirup 0,7l), ktoré neboli označené predajnou cenou a  

jednotkovou cenou, 3 druhy výrobkov (½ ks chlieb pšenično – ražný – zakúpený aj vo 

vykonanom kontrolnom nákupe, Aro 40ks vlhčené utierky na nábytok, Aro utierky vlhčené 72ks 

univerzál), ktoré neboli označené predajnou cenou  a keď v čase kontroly dňa 17.01.2020 v 

prevádzkarni Potraviny MILK – AGRO, Prešovská 2, Družstevná pri Hornáde sa v ponuke na 

predaj nachádzalo 14 druhov výrobkov (Nekton údené šproty v rastlinnom oleji 160g, 

Bonduelle mladá mrkva 155g/212ml, Lumarkt marhule v sladkom náleve 850ml/820g, Lumarkt 



broskyne v sladkom náleve 850ml/820g, Almito červené papričky plnené syrovým krémom 

v rastlinnom oleji 270g, Giana hrušky v sladkom náleve 425ml/410g, Shanśhi bambusové 

výhonky v mierne kyslom náleve 330g, BIG FISH baltické sardinky v oleji 110g, Nekton sleďové 

filety v rastlinnom oleji 170g, Ryba sleďové filety v paradajkovej omáčke 170g, Ryba sleďové 

filety v rastlinnom oleji 170g, Giana šampiňóny celé 400g, Shanśhi kličky fazule mungo 

v slanom náleve 330g, Bonduelle zelené fazuľky 425ml/295g), ktoré neboli označené správnou 

jednotkovou cenou. 

 

                                                                     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 – 00130820. 

 

 

 

       O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 17.01.2020 bola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Košiciach pre Košický kraj vykonaná kontrola v prevádzkarni: Potraviny MILK-AGRO, 

Prešovská 2, Družstevná pri Hornáde, kontrola vykonaná dňa 11.02.2020 v prevádzkarni: 

Potraviny MILK-AGRO, Brigádnická 2, Košice. Vykonanými kontrolami, jednou z nich 

(kontrola v prevádzkarni Potraviny MILK-AGRO, Brigádnická 2, v Košiciach) zameranou na 

prešetrenie písomného podnetu spotrebiteľa, evidovaného správnym orgánom pod č. 74/2020, 

bolo zistené, že účastník konania nezabezpečil dodržanie povinnosti predávajúceho: 

- podľa § 14a ods. 1 zákona, v zmysle ktorého je predávajúci povinný označiť výrobok 

predajnou cenou a jednotkovou cenou, keď v čase kontroly dňa 11.02.2020  v prevádzkarni 

Potraviny MILK – AGRO, Brigádnická 2, Košice sa v ponuke na predaj nachádzalo 16 druhov 

výrobkov, ktoré neboli označené predajnou cenou a  jednotkovou cenou a 3 druhy výrobkov, 

ktoré neboli označené predajnou cenou a keď v čase kontroly dňa 17.01.2020 v prevádzkarni 

Potraviny MILK – AGRO, Prešovská 2, Družstevná pri Hornáde sa v ponuke na predaj 

nachádzalo 14 druhov výrobkov, ktoré neboli označené správnou jednotkovou cenou. 

 

S uvedenými nedostatkami sa v čase kontroly v ponuke na predaj v prevádzkarni MILK- AGRO 

potraviny, Brigádnická 2, Košice nachádzali tieto druhy výrobkov s nedostatkami v označení 

predajnou a jednotkovou cenou:   

 

1. ½ ks chlieb pšenično – ražný (zakúpený v kontrolnom nákupe) 

2. Fatra extra minerálna voda 0,75 l 

3. Ravita ryžové lupienky 250 g 

4. Ravita müsli so suš. tropickým ovocím 350 g 

5. Alfa sorti arašidy lúpané, pražené, solené 100 g 

6. Bag snacks Tixi paprika 60 g 

7. Bonavita müsli strawberries chocolate crunch 700 g 

8. Pivo velkopopovický Kozel 10% 1,5 l 

9. FATRA minerálna voda 1,25 l; 

10. Svitko ovsené vločky 400 g 

11. Lokálka klasik 2L nápoj 

12. Lokálka slivka 2L nápoj 

13. Amaretto mare nostro 18% 700 ml likér 



14. Jack Daniels whiskey 40% 70 cl 

15. Barbus classic voda po holení 60 ml 

16. Aro čistič umývačky riadu 250 ml 

17. Aro 40 ks vlhčené utierky na nábytok 

18. Aro utierky vlhčené 72ks univerzál 

19. Zlatá studňa pomaranč sirup 0,7 L 

 

V čase kontroly vykonanej v prevádzkarni MILK – AGRO, Prešovská 2, Družstevná pri 

Hornáde, sa v ponuke na predaj nachádzali tieto druhy výrobkov s nedostatkami v označení 

jednotkovou cenou: 

 

Poradové 

číslo 

Názov výrobku, hmotnosť Predajná 

cena           

v €/ks 

Uvedená 

nesprávna 

jednotková 

cena v €/kg 

Správna 

jednotková 

cena v €/kg 

1. Nekton údené šproty v rastlinnom oleji     

160 g (pevný podiel 112 g) 

á 1,35 11,739 12,053 

2. Bonduelle mladá mrkva 155g/212ml     

(pevný podiel 130g) 

á 1,19 5,613 9,153 

3. Lumarkt marhule v sladkom náleve 

850ml/820g (pevný podiel 470g) 

á  1,59 3,313 3,382 

4. Lumarkt broskyne v sladkom náleve 

850ml/820g (pevný podiel 470g) 

á 1,59 3,313 3,382 

5. Almito červené papričky plnené syrovým 

krémom v rastlinnom oleji 270g            

(pevný podiel 150g) 

á 2,99 11,074 19,933 

6. Giana hrušky v sladkom náleve     

425ml/410g (pevný podiel 230g) 

á 0,99 2,415 4,304 

7. Shanśhi bambusové výhonky v mierne 

kyslom náleve 330g (pevný podiel 180g) 

á 2,49 7,545 13,833 

8. BIG FISH baltické sardinky v oleji 110g 

(pevný podiel 77g) 

á 0,99 14,143 12,857 

9. Nekton sleďové filety v rastlinnom oleji   

170g (pevný podiel 102g) 

á 1,29 13,299 12,647 

10.  Ryba sleďové filety v paradajkovej        

omáčke 170g (pevný podiel 85g) 

á 1,45 8,529 17,058 

11. Ryba sleďové filety v rastlinnom oleji     

170g (pevný podiel 102g) 

á 1,45 8,529 14,215 

12. Giana šampiňóny celé 400g (pevný podiel 

200g) 

á 1,49 6,478 7,450 

13. Shanśhi klíčky fazule mungo v slanom 

náleve 330g (pevný podiel 180g) 

á 2,49 7,545 13,833 

14. Bonduelle zelené fazuľky 425 ml/295g 

(pevný podiel 220g) 

á 1,69 3,976 7,681 

 

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 12.03.2020 doručeným do elektronickej schránky 

účastníka konania prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.  



 

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 dôvodom začatia správneho konania, uvedenému v oznámení o začatí správneho konania, sa 

v lehote stanovenej správnym orgánom nevyjadril.  

 

Dňa 12.02.2020 bolo správnemu orgánu doručené prostredníctvom elektronickej pošty 

vyjadrenie kontrolovanej osoby ku kontrole zo dňa 11.02.2020 v prevádzkarni Potraviny 

MILK – AGRO, Brigádnická 2, Košice, v ktorom uvádza, že zistené nedostatky boli počas 

kontroly odstránené, chýbajúce cenovky na tovar boli vytlačené a priradené. Chlieb prestali 

krájať na polovice z dôvodu, že cenovku k nemu nevedia pridať, nakoľko všetky cenovky 

vytvára centrála firmy.  

 

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 § 14a ods. 1 zákona je predávajúci povinný označiť výrobok predajnou cenou 

a jednotkovou cenou. Jednotková cena nemusí byť vyznačená, ak je zhodná s predajnou cenou. 

 
Podľa § 2 písm. za) predajnou cenou  je konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a 

všetkých ostatných daní za jednotku výrobku alebo za určené množstvo výrobku 
 

Podľa § 2 písm. zb) jednotkovou cenou je konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a 

ostatných daní za kilogram, liter, meter, meter štvorcový, meter kubický výrobku alebo inú 

jednotku množstva, ktorá sa často a bežne používa pri predaji výrobku. 

 

Vykonanou kontrolou bolo porušenie vyššie uvedenej povinnosti vyplývajúcej z citovaného 

ustanovenia zákona spoľahlivo a dostatočne preukázané. Z podkladov pre rozhodnutie 

jednoznačne vyplýva, že  v čase kontroly dňa 11.02.2020  v prevádzkarni Potraviny MILK – 

AGRO, Brigádnická 2, Košice sa v ponuke na predaj nachádzalo 16 druhov výrobkov, ktoré 

neboli označené predajnou cenou a  jednotkovou cenou, 3 druhy výrobkov, ktoré neboli 

označené predajnou cenou a keď v čase kontroly dňa 17.01.2020 v prevádzkarni Potraviny 

MILK – AGRO, Prešovská 2, Družstevná pri Hornáde sa v ponuke na predaj nachádzalo 14 

druhov výrobkov, ktoré neboli označené správnou jednotkovou cenou. Predávajúci je povinný  

označiť výrobok predajnou aj jednotkovou cenou, ktoré musia byť ľahko rozlíšiteľné a ľahko 

čitateľné, čo v danom prípade zabezpečené nebolo, nakoľko vyššie uvedené výrobky neboli 

označené predajnou cenou a  jednotkovou cenou, resp. správnou jednotkovou cenou. Účastník 

konania skutkové zistenia nespochybnil žiadnym relevantným spôsobom. K poukazu na 

odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole vykonanej dňa 11.02.2020, správny orgán 

uvádza, že predmetnú okolnosť hodnotí pozitívne a vzal ju do úvahy aj pri určovaní výšky 



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

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

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

tohto rozhodnutia.  

 

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

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

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

zákonom došlo je rozhodujúci skutkový stav zistený v čase kontroly.  

 

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

protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia  

povinnosti vzhľadom na nesplnenie povinnosti označiť 16 druhov výrobkov predajnou cenou a  

jednotkovou cenou, 3 druhy výrobkov predajnou cenou a 14 druhov výrobkov správnou 

jednotkovou cenou. Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práv spotrebiteľa 

chránených dotknutými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa. Neoznačením, resp. 

nesprávnym označením výrobkov informáciou o cene teda spotrebiteľovi nie je umožnené 

vykonať kvalifikované rozhodnutie o kúpe určitého výrobku, poskytnutej služby a je mu tiež 

znemožnené vykonať si kontrolu správnosti účtovania po vykonaní kúpy. Pri určení výšky 

pokuty správny orgán zohľadnil rozsah zisteného protiprávneho stavu, keďže nedostatky boli 

zistené pri kontrolách vykonaných vo dvoch prevádzkarňach účastníka konania a jednou 

z kontrol bola navyše potvrdená opodstatnenosť podnetu spotrebiteľa. Správny orgán pri 

rozhodovaní vo veci prihliadol aj na fakt, 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. Na druhej strane však správny orgán prihliadal 

aj na snahu o uskutočnenie nápravy a promptné odstránenie nedostatkov.  

 

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. 

 
 

 

 

 


