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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 § 1 ods. 1 písm. e) zákona č. 78/2012 Z.z. 

o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení 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, podľa § 23 ods. 1 písm. b) zákona č. 78/2012 Z.z. 

o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení 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 súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov, 

 

     u k l a d á  

 

účastníkovi konania: Xenta, s.r.o., sídlo: Dénešova 1115/29, 040 23 Košice – mestská časť 

Sídlisko KVP, IČO: 52 238 636, kontrola vykonaná v prevádzkarni: CENTRUM – hračky, 

textil, obuv, Námestie osloboditeľov 26, Michalovce, dňa 11.02.2022, 

 

pre porušenie zákazu distribútora podľa § 7 ods. 1 písm. b), c) zákona č. 78/2012 Z. z. 

o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení 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 (ďalej len „zákon o bezpečnosti hračiek“), v zmysle ktorého 

distribútor nesmie sprístupniť hračku na trhu, ak s hračkou nie je dodaný návod na použitie, 

bezpečnostné pokyny a upozornenia v štátnom jazyku a ak výrobca nesplnil povinnosti podľa 

§ 4 ods. 1 písm. i) a ak dovozca nesplnil povinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 78/2012 

Z. z., keď účastník konania na trhu sprístupnil a v čase kontroly na predaj ponúkal celkom 8 

druhov hračiek (4 ks detská pílka SUPER TOOL Wei Da No. 8800 á 6,50€/ks – odpredaná 

v kontrolnom nákupe,  8 ks   plastový kočík Art.No.5011E á 6,50 €, 2 ks súprava na líčenie – 

jednorožec COLLEEDOLL TM Make up No.: 9102C, 2 ks súprava na líčenie – jahoda 

COLLEEDOLL TM Make up No.: 9109C, 3 ks vtáčik v klietke MUSIC Happy birds No: 888-6 

na batérie  á 7,80 €, 4 ks dinosaurus na batérie DINOSAUR WORLD DINO VALLEY NO. 

NY006-B á 9,99 €, 6 ks plastová motorka Moto Kidz MINI 3001 á 15,80 €, 3 ks drak na batérie 



MECHANICAL SPRAY DRAGON á 11,90 €), v celkovej hodnote 303,46 €, napriek tomu, že 

s hračkami nebol dodaný návod na použitie, pokyny a upozornenia v štátnom jazyku a výrobca 

a dovozca nesplnili svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona - na hračkách chýbali údaje 

o výrobcovi, dovozcovi (obchodné meno alebo ochranná známka, sídlo alebo miesto 

podnikania alebo adresa, na ktorej je ich možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo 

miestom podnikania). Konkrétne: 

 4 ks detská pílka SUPER TOOL Wei Da No. 8800 á 6,50€/ks – odpredaná v kontrolnom 

nákupe – na hračke chýbali údaje o dovozcovi - obchodné meno alebo ochranná známka, 

jeho sídlo alebo miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je 

zhodná so sídlom alebo miestom podnikania, 

 8 ks plastový kočík Art.No.5011E á 6,50 €  -  bezpečnostné upozornenie nebolo uvedené  

v štátnom jazyku, 

 2 ks súprava na líčenie – jednorožec COLLEEDOLL TM Make up No.: 9102C á 7,90€, 2 ks 

súprava na líčenie – jahoda COLLEEDOLL TM Make up No.: 9109C á 7,90€ - na hračkách 

chýbali údaje výrobcovi - sídlo alebo miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je možné ho 

zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania a údaje o dovozcovi - 

obchodné meno alebo ochranná známka, sídlo alebo miesto podnikania alebo adresa, na 

ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania,  

 3 ks vtáčik v klietke MUSIC Happy birds No: 888-6 na batérie  á 7,80€,  4 ks dinosaurus na 

batérie DINOSAUR WORLD DINO VALLEY NO. NY006-B á 9,99 €,  3 ks drak na batérie 

MECHANICAL SPRAY DRAGON á 11,90€ - na hračkách chýbali údaje o výrobcovi a 

dovozcovi - obchodné meno alebo ochranná známka, ich sídlo alebo miesto podnikania 

alebo adresa, na ktorej je ich možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom 

podnikania, chýbal návod na používanie,  pokyny a bezpečnostné upozornenia v štátnom 

jazyku,  

 6 ks plastová motorka Moto Kidz MINI 3001 á 15,80 € - na hračke chýbali údaje o výrobcovi 

– o jeho sídle alebo mieste podnikania alebo adrese, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie 

je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania, bezpečnostné upozornenia, a návod na 

používanie hračky neboli uvedené v štátnom jazyku, 

 

                                                                 p o k u t u 

vo výške  700,- eur  slovom  sedemsto 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 – 00240822. 

 

 

 

    O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 11.02.2022 vykonali inšpektori Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v 

Košiciach pre Košický kraj (ďalej len „Inšpektorát“) kontrolu v prevádzkarni: CENTRUM – 

hračky, textil, obuv, Námestie osloboditeľov 26, Michalovce. O výsledku kontroly bol v ten 

istý deň  v prevádzkarni spísaný inšpekčný záznam, ktorý bol prerokovaný a odovzdaný 

kontrolovanej osobe („účastníkovi konania“). 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že účastník konania nezabezpečil dodržanie povinnosti 

distribútora podľa § 7 ods. 1 písm. b), c) zákona o bezpečnosti hračiek, v zmysle ktorého 

distribútor nesmie sprístupniť hračku na trhu, ak s hračkou nie je dodaný návod na použitie, 



bezpečnostné pokyny a upozornenia v štátnom jazyku, ak výrobca nesplnil povinnosti podľa              

§ 4 ods. 1 písm. i) a ak dovozca nesplnil povinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o 

bezpečnosti hračiek, keď v čase kontroly na predaj ponúkal 8 druhov hračiek v celkovej 

hodnote 303,46 €, pri ktorých bolo kontrolou zistené, že s hračkami nebol dodaný návod na 

použitie, bezpečnostné pokyny a upozornenia v štátnom jazyku a navyše chýbali údaje aj 

o výrobcovi (obchodné meno alebo ochranná známka, sídlo, miesto podnikania, alebo adresa 

na ktorej je i možné ho zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania) 

a o dovozcovi (obchodné meno alebo ochranná známka, sídlo alebo miesto podnikania alebo 

adresa, na ktorej je ho  možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania). 

 

S uvedenými nedostatkami sa v čase kontroly v ponuke na predaj nachádzali tieto druhy 

výrobkov:  

 

 detská pílka SUPER TOOL Wei Da No. 8800 á 6,50€/ks,   kontrolované 4 ks (z kontrolného 

nákupu) v celkovej hodnote € 26,00€, na výrobku sa nachádzalo označenie CE, obmedzenie 

veku používateľa formou grafiky (grafický symbol od 0-3 rokov), údaje o výrobcovi, na 

výrobku chýbali údaje o dovozcovi - chýba obchodné meno alebo ochranná známka, jeho 

sídlo alebo miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je 

zhodná so sídlom alebo miestom podnikania, 

 plastový kočík Art.No.5011E á 6,50 €  kontrolovaných 8 ks, v celkovej hodnote 52,00 €,  

na výrobku sa nachádzalo označenie CE, obmedzenie veku používateľa formou grafiky 

(grafický symbol od 0-3 rokov), údaje o výrobcovi: DOREX-2000ft. HU-1239 Budapest, 

Haraszti út 28, výrobca obmedzil vek používateľa vo forme grafiky (nevhodné pre deti do 

3 rokov), pričom riziko, pre ktoré bol obmedzený vek používateľa hračky (krátka 

informácia o osobitom nebezpečenstve) bolo uvedené  v cudzom – maďarskom jazyku, nie 

v štátnom jazyku: „Figyelem 3 éves kor felett a játek jellege miatt. Figyelem! Az apró 

alkatrészek lenyelése fulladást okozhat! ANYAGA: Höre lágyuló müanyag. Tisztitás: 

nedves törlökendövel“, 

 súprava na líčenie – jednorožec COLLEEDOLL TM Make up No.: 9102C á 7,90 €, 

kontrolované 2 ks, v celkovej hodnote 15,80 €, na výrobku sa nachádzalo označenie CE, 

obmedzenie veku používateľa formou grafiky (grafický symbol od 0-3 rokov), distribútor: 

KING TOY´S KFT. BP 1087 Köbanyai út 29, chýbali údaje o výrobcovi - sídlo alebo miesto 

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

miestom podnikania a údaje o dovozcovi - obchodné meno alebo ochranná známka, sídlo 

alebo miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so 

sídlom alebo miestom podnikania,  

 súprava na líčenie – jahoda COLLEEDOLL TM Make up No.: 9109C á 7,90 €, kontrolované 

2 ks, v celkovej hodnote 15,80 €, na výrobku sa nachádzalo označenie CE, obmedzenie veku 

používateľa formou grafiky (grafický symbol od 0-3 rokov), distribútor: KING TOY´S KFT. 

BP 1087 Köbanyai út 29, chýbali údaje o výrobcovi - sídlo alebo miesto podnikania alebo 

adresa, na ktorej je možné ho zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom 

podnikania a údaje o dovozcovi - obchodné meno alebo ochranná známka, sídlo alebo 

miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom 

alebo miestom podnikania,  

 vtáčik v klietke MUSIC Happy birds No: 888-6 na batérie  á 7,80 €, kontrolované 3 ks,                                                                             

v celkovej hodnote 23,40 €, na výrobku sa nachádzalo označenie CE, obmedzenie veku 

používateľa formou grafiky (grafický symbol od 0-3 rokov), chýbali údaje o výrobcovi                     

a dovozcovi - obchodné meno alebo ochranná známka, ich sídlo alebo miesto podnikania 

alebo adresa, na ktorej je ich možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom 

podnikania, bol uvedený distribútor: KING TOY´S KFT. BP 1087 Köbanyai út 29, návod 



na výmenu batérií bol uvedený iba graficky, chýbali pokyny na výmenu batérií podľa                           

čl. 7 STN EN 62115, 

 dinosaurus na batérie DINOSAUR WORLD DINO VALLEY NO. NY006-B á 9,99 €, 

kontrolované 4 ks, v celkovej hodnote 39,96 €, na výrobku sa nachádzalo označenie CE, 

obmedzenie veku používateľa formou grafiky (grafický symbol od 0-3 rokov), chýbali údaje 

o výrobcovi a dovozcovi - obchodné meno alebo ochranná známka, ich sídlo alebo miesto 

podnikania alebo adresa, na ktorej je ich možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo 

miestom podnikania, bol uvedený distribútor: KING TOY´S KFT. BP 1087 Köbanyai út 29, 

výrobca obmedzil vek používateľa vo forme grafiky (nevhodné pre deti do 3 rokov), pričom 

riziko, pre ktoré bol obmedzený vek používateľa hračky (krátka informácia o osobitom 

nebezpečenstve) bolo uvedené  maďarskom jazyku, nie v štátnom jazyku:“ 3 eves kor allat 

nem ajánlott, mivel az apró reszek a gyermek szájába, orrába kerülhetnek, fulladásveszély 

okozhatnak.“ a návod na výmenu batérií jbol uvedený iba graficky, chýbali pokyny na 

výmenu batérií podľa čl. 7 STN EN 62115, 

 plastová motorka Moto Kidz MINI 3001 á 15,80 €, kontrolovaných 6 ks, v celkovej hodnote 

94,80 €, na výrobku sa nachádzalo označenie CE, obmedzenie veku používateľa formou 

grafiky (grafický symbol od 0-3 rokov), na nalepenom štítku bol uvedený výrobca: 

MotoPlast Kft. avšak chýbal údaj o  jeho sídle alebo miesto podnikania alebo adresa, na 

ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania, 

bezpečnostné upozornenia, a návod na používanie hračky boli uvedené v cudzom – 

maďarskom jazyku, nie v štátnom jazyku: “Ültessük a gyermeket az ülésbe,  majd a gyerek 

fogja a kormányt. A játékot a lábával tudja mozgásba hozni, fékezni és a kormánnyai 

irányitani. A játekon nincs fék!...FIGYELMEZTETÉSEK A csomogolóanyag nem a játék 

része! Kérjük eltávolitás után helyezze a szemetbe! A fulladás elkerülése érdekében 

csecsemöktöl es gyerekektöl tarsa távol ezt a müanyag zasckót! 

A jármügépjármüforgalomtól elzárt helyen, csak felnött közvetlen ...“, 

 drak na batérie MECHANICAL SPRAY DRAGON á 11,90 €, kontrolované 3 ks,                                                                             

v celkovej hodnote 35,70 €, na výrobku sa nachádzalo označenie CE, obmedzenie veku 

používateľa formou grafiky (grafický symbol od 0-3 rokov), označenie distribútora: KING 

TOY´S KFT. BP 1087 Köbanyai út 29, na hračke chýbali údaje o výrobcovi a dovozcovi - 

obchodné meno alebo ochranná známka, ich sídlo alebo miesto podnikania alebo adresa, na 

ktorej je ich možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania, bol 

uvedený distribútor: KING TOY´S KFT. BP 1087 Köbanyai út 29, výrobca obmedzil vek 

používateľa vo forme grafiky (nevhodné pre deti do 3 rokov), pričom riziko, pre ktoré bol 

obmedzený vek používateľa hračky (krátka informácia o osobitom nebezpečenstve) bolo 

uvedené  v cudzom – maďarskom jazyku, nie v štátnom jazyku:“ 3 eves kor allat nem 

ajánlott, mivel az apró reszek a gyermek szájába, orrába kerülhetnek, fulladásveszély 

okozhatnak.“, návod na výmenu batérií bol uvedený iba graficky, chýbali pokyny na výmenu 

batérií podľa čl. 7 STN EN 62115. 

Za zistené nedostatky, a tým aj preukázané porušenie zákona o bezpečnosti hračiek, citované 

vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, zodpovedá účastník konania ako distribútor v zmysle čl. 

2 ods. 6 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú 

požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým 

sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93.  

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

konanie oznámené mu listom zo dňa 14.04.2022, doručeným do elektronickej schránky 

účastníka konania prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. 

 

http://www.slovensko.sk/


Podľa § 25a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, na doručenie do elektronickej schránky 

sa vzťahuje osobitný predpis o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. 

 

Podľa § 17 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 

verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o e-Governmente“), 

orgán verejnej moci je povinný uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky podľa tohto 

zákona. 

 

Podľa § 32 ods. 1 zákona o e-Governmente, uložením elektronickej úradnej správy sa rozumie 

okamih, odkedy je elektronická úradná správa objektívne dostupná prijímateľovi v 

elektronickej schránke adresáta. 

 

Podľa § 32 ods. 2 zákona o e-Governmente, úložnou lehotou na účely tohto zákona je lehota, 

počas ktorej je uložená elektronická úradná správa považovaná za nedoručenú. Úložná lehota 

je 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni uloženia elektronickej úradnej správy, ak osobitný 

predpis neustanovuje inú lehotu.  

 

Podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona o e-Governmente, ak nie je adresátom orgán verejnej moci 

a doručuje sa do vlastných rúk, elektronická úradná správa, vrátane všetkých elektronických 

dokumentov, sa považuje za doručenú dňom, hodinou, minútou a sekundou uvedenými na 

elektronickej doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty podľa toho, ktorá skutočnosť 

nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel. Vzhľadom na márne uplynutie 

úložnej lehoty bolo  oznámenie o začatí správneho konania účastníkovi konania doručené dňa 

30.04.2022.  

 

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, uvedeným v oznámení o začatí správneho konania, sa 

v lehote stanovenej správnym orgánom nevyjadril. 

 

Účastník konania do vysvetlivky k inšpekčnému záznamu uviedol, že tovar stiahne z ponuky 

a zašle potrebné faktúry. 

 

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

kontrolou zistené porušenie zákona účastník konania v plnej miere zodpovedá. Povinnosťou 

distribútora, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností tak, ako mu ich ukladá zákon. Za ich 

nesplnenie zodpovedá distribútor objektívne, to znamená bez ohľadu na zavinenie, zodpovedá 

za výsledok.  

 

V zmysle § 7 ods. 1 zákona o bezpečnosti hračiek distribútor nesmie sprístupniť hračku na trhu, 

ak: 

a) nie je na hračke umiestnené označenie CE, alebo je na hračke umiestnené nesprávne, 

b) s hračkou nie je dodaný návod na použitie, bezpečnostné pokyny a upozornenia v štátnom 

jazyku, 

c) výrobca nesplnil povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. i) a dovozca nesplnil povinnosti podľa                        

§ 6 ods. 2 písm. a), 



d) vie alebo by mal vedieť, že hračka nespĺňa požiadavky podľa § 3 a prílohy č. 2. 

 

V zmysle § 4 ods. 1 písm. i) je výrobca povinný uviesť na hračke typové číslo, číslo šarže, sériové 

číslo, číslo modelu alebo iný údaj, ktorý umožní jej identifikáciu, uviesť svoje obchodné meno 

alebo ochrannú známku a sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je ho možné 

zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania; ak to rozmer a vlastnosti 

hračky neumožňujú, požadované údaje uviesť na obale alebo v návode na použitie alebo v 

bezpečnostných pokynoch. 

 

V zmysle § 6 ods. 2 písm. a) je dovozca povinný pred uvedením hračky na trh uviesť na hračke 

svoje obchodné meno alebo ochrannú známku, sídlo alebo miesto podnikania alebo adresu, na 

ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania; ak to 

rozmer a vlastnosti hračky neumožňujú, požadované údaje je povinný uviesť na obale alebo v 

návode na použitie alebo v bezpečnostných pokynoch. 

 

Vykonanou kontrolou bolo porušenie vyššie uvedených zákonom stanovených povinností 

distribútora spoľahlivo preukázané, keď účastník konania na trhu sprístupnil a v čase kontroly 

na predaj ponúkal 8 druhov hračiek, napriek tomu, že kontrolou bolo zistené, že s hračkami 

nebol dodaný návod na použitie, pokyny a upozornenia v štátnom jazyku a výrobca a dovozca 

nesplnili svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona - na hračkách chýbali údaje 

o výrobcovi, dovozcovi (obchodné meno alebo ochranná známka, sídlo alebo miesto 

podnikania alebo adresa, na ktorej je ich možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo 

miestom podnikania). 

 

Správny orgán je toho názoru, že účastník konania je povinný poznať zákony a zabezpečiť ich 

dodržiavanie pri výkone svojej podnikateľskej činnosti. 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.  

 

Ustanovenia zákona o bezpečnosti hračiek 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 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, ktoré, ako je z vyššie uvedeného zrejmé, bolo 

vykonanou kontrolou spoľahlivo zistené.  

 

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 § 23 ods. 1 zákona o bezpečnosti hračiek vyplýva správnemu orgánu obligatórna 

povinnosť pristúpiť k uloženiu sankcie distribútorovi za porušenie povinnosti podľa citovaného 

zákona, ktoré v danom prípade bolo preukázané.  

 

Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 23 ods. 5 zákona o bezpečnosti hračiek prihliadnuté 

najmä na závažnosť, čas trvania a následky protiprávneho konania vzhľadom na porušenie 

zákazu účastníka konania sprístupniť celkom 8 druhov hračiek v celkovej hodnote 303,46 €,    



na trhu, ak s hračkami nebol dodaný návod na použitie, pokyny a upozornenia v štátnom jazyku 

a výrobca a dovozca nesplnili svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona - na hračkách chýbali 

údaje o výrobcovi, dovozcovi (obchodné meno alebo ochranná známka, sídlo alebo miesto 

podnikania alebo adresa, na ktorej je ich možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo 

miestom podnikania). V zmysle zákona o bezpečnosti hračiek je distribútor povinný 

zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol označený všetkými zákonom predpísanými 

údajmi. Podľa citovaného právneho predpisu distribútor nesmie sprístupniť hračku na trhu, ak 

s hračkou nie je dodaný návod na použitie, bezpečnostné pokyny a upozornenia v štátnom 

jazyku. Správny orgán vzal pri určovaní výšky pokuty do úvahy, že ponuka hračiek v priamej 

ponuke na predaj spotrebiteľovi bez poskytnutia návodov a upozornení v štátnom jazyku, môže 

viesť k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti spotrebiteľa pri ich nesprávnom používaní, či 

nevhodnej manipulácii s nimi. Nedodržaním informačných povinností v zmysle zákona o 

bezpečnosti hračiek boli porušené základné práva spotrebiteľa, a to právo na riadne, úplné a 

pravdivé informácie o výrobkoch, o pokynoch a bezpečnostných upozorneniach v štátnom 

jazyku. Predaj, resp. kúpa predmetných výrobkov môže ohroziť zdravie a majetok spotrebiteľa 

v prípade ich nesprávneho používania v dôsledku absencie písomných informácií a 

bezpečnostných upozornení v štátnom jazyku. V dôsledku absencie zákonom predpísaných 

údajov o výrobcovi, resp. dovozcovi nemá spotrebiteľ dostatok informácií o subjekte, ktorý 

výrobok vyrobil alebo sa za výrobcu označil resp. ktorý hračku uviedol na trh. Informácia o 

výrobcovi, prípadne značka výrobku, môže pritom pre spotrebiteľa predstavovať garanciu 

kvality. Nesplnením informačných povinností v zmysle zákona o bezpečnosti hračiek boli 

porušené základné práva spotrebiteľa, a to právo na riadne, úplné a pravdivé informácie o 

výrobkoch. Závažnosť protiprávneho konania v danom prípade zvyšuje skutočnosť, že 

nedostatky v plnení informačných povinností boli zistené vo vzťahu k výrobkom (hračky), pri 

ktorých je poskytnutie relevantných informácií pre spotrebiteľa mimoriadne dôležité, keďže ide 

o výrobky určené pre obzvlášť zraniteľnú skupinu spotrebiteľov - deti. Pri určení výšky pokuty 

bolo prihliadnuté na povahu výrobkov so zistenými nedostatkami ako aj na počet a celkovú 

hodnotu dotknutých výrobkov. 

 

Podľa § 23 ods. 1 písm. b) zákona o bezpečnosti hračiek orgán dohľadu uloží distribútorovi 

pokutu od 500 do 30 000 eur, ak poruší povinnosť podľa § 7 ods. 1 písm. a) až c) zákona.   

 

Výšku uloženej pokuty, stanovenej na dolnej hranici zákonnej sadzby, považuje správny orgán 

po posúdení všetkých vyššie uvádzaných zákonom stanovených hľadísk a na základe správnej 

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

preventívny účinok.  

 

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

odo dňa doručenia tohto rozhodnutia, prostredníctvom tunajšieho Inšpektorátu 

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

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

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

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

riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 



Slovenská obchodná inšpekcia 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie  

so sídlom v Košiciach  pre Košický kraj,  

Vrátna 3, Košice  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                               
Číslo: P/0039/08/22                                                                         Dňa: 08.06.2022 

 
 

                                     
 

 

      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: BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, IČO: 31 347 037, 

zastúpený splnomocnenou osobou: MVDr. M. B., kontrola vykonaná dňa 11.03.2022 

v prevádzkarni: Potraviny BILLA, Hlavná 40, Moldava nad Bodvou, 

 

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

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

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

používať nekalé obchodné praktiky v spotrebiteľských zmluvách, v nadväznosti na § 7 ods. 1 

zákona, z ktorého vyplýva zákaz nekalej obchodnej praktiky pred vykonaním obchodnej 

transakcie, v spojení s § 8 ods. 1 písm. d) zákona, v zmysle ktorého sa obchodná praktika 

považuje za klamlivú, ak zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o 

obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, keď kontrolou bolo zistené, že cena uvedená na 

cenovkách 2 druhov výrobkov ponúkaných na predaj (Dr. Oetker Dekor mix ružový 50g a Dr. 

Oetker Dekor mix modrý 52g)  bola nižšia, než aká bola cena evidovaná v cenovej evidencii, 

čím došlo k naplneniu znakov klamlivého konania vo vzťahu k cene, ktoré je spôsobilé 

ovplyvniť ekonomické správanie spotrebiteľa; 

 

pre porušenie 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 nachádzalo 8 druhov výrobkov (Clever rasca celá 11g, Clever oregano sušené 10g, 

BASK ryža lúpaná dlhozrnná 1kg, Verbena sušienky levanduľové s kúskami čučoriedok 108g, 

Clever kuchynské utierky 3-vrstvové 2x50 útržkov, Clever kozmetické utierky 2-vrstvové 200ks, 

Ambipur osviežovač cotton flowers 7,5ml, Nivea telové suflé s olejom cherry blossom 200ml), 

ktoré neboli označené predajnou cenou, 



                                                                     p o k u t u 

 

vo výške  250,- eur  slovom  dvestopäťdesiat eur.  

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

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

číslo účtu: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS – 00390822.  
  

 

        O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 11.03.2022 bola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v 

Košiciach pre Košický kraj (ďalej len „Inšpektorát“) vykonaná kontrola v prevádzkarni: 

Potraviny BILLA, Hlavná 40, Moldava nad Bodvou, zameraná na prešetrenie podnetu 

spotrebiteľa evidovaného správnym orgánom pod č. 157/2022. Kontrola bola ukončená toho 

istého dňa spísaním inšpekčného záznamu, ktorý bol odovzdaný vedúcemu zamestnancovi 

kontrolovanej osoby.  

 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že kontrolovaná osoba (ďalej len „účastník konania“) 

nezabezpečila dodržanie zákazu a povinností podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona, v zmysle 

ktorého predávajúci nesmie používať nekalé obchodné praktiky v spotrebiteľských zmluvách, 

v nadväznosti na § 7 ods. 1 zákona, z ktorého vyplýva zákaz nekalej obchodnej praktiky pred 

vykonaním obchodnej transakcie, v spojení s § 8 ods. 1 písm. d) zákona, v zmysle ktorého sa 

obchodná praktika považuje za klamlivú, ak zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ 

urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože obsahuje nesprávne 

informácie a je preto nepravdivá vo vzťahu k cene, keď kontrolou bolo zistené, že cena 

uvedená na cenovkách 2 druhov výrobkov ponúkaných na predaj bola nižšia, než aká bola cena 

evidovaná v cenovej evidencii: 

- Dr. Oetker Dekor mix ružový 50g, cena evidovaná v ERP pokladni: 1,35 €, cena na 

cenovke 1,29 € 

- Dr. Oetker Dekor mix modrý 52g, cena evidovaná v ERP pokladni: 1,35 €, cena na 

cenovke 1,29 €. 

 

Zároveň bolo zistené porušenie 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 nachádzalo 8 druhov výrobkov (Clever rasca celá 11g, Clever oregano 

sušené 10g, BASK ryža lúpaná dlhozrnná 1kg, Verbena sušienky levanduľové s kúskami 

čučoriedok 108g, Clever kuchynské utierky 3-vrstvové 2x50 útržkov, Clever kozmetické utierky 

2-vrstvové 200ks, Ambipur osviežovač cotton flowers 7,5ml, Nivea telové suflé s olejom cherry 

blossom 200ml), ktoré neboli označené predajnou cenou.  

 

Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie zákona citované vo výroku tohto 

rozhodnutia, zodpovedá účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona.                         

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

konanie, oznámené listom zo dňa 10.05.2022, doručeným účastníkovi konania dňa 11.05.2022.  

 

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

mal účastník konania pred vydaním rozhodnutia možnosť vyjadriť sa ku kontrolou zistenému 

skutkovému stavu, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania. Účastník konania toto svoje 

procesné právo využil a k dôvodu začatia správneho konania, uvedenému v oznámení o začatí 

správneho konania, sa písomne vyjadril.  



 

Vo vyjadrení, ktoré bolo správnemu orgánu doručené dňa 18.05.2022 účastník konania uviedol, 

že splnil všetky záväzné pokyny zapísané inšpektormi SOI v inšpekčnom zázname 

a v najkratšom čase odstránil zistené nedostatky. Uviedol tiež, že ho vzniknutá situácia mrzí, 

no zdôraznil, že v žiadnom prípade sa nejednalo o cielený, resp. úmyselný predaj výrobkov 

neoznačených informáciou o predajnej cene. Jednalo sa o zlyhanie ľudského faktora 

zamestnancov.  Uviedol, že jednotliví zamestnanci boli opätovne poučení. 

 

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

protiprávne konanie uvedené vo výroku rozhodnutia účastník konania zodpovedá. Povinnosťou 

predávajúceho, to znamená osoby, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v 

rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoby konajúcej                              

v jej mene alebo na jej účet, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností tak, ako mu ich ukladá 

zákon. Za ich nesplnenie zodpovedá predávajúci objektívne, t.j. bez ohľadu na zavinenie, 

zodpovedá za výsledok.  

 

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

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

vyplývajúce im zo zákona o ochrane spotrebiteľa alebo právnych aktov Európskych 

spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa. Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom                    

č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

V zmysle § 4 ods. 2 písm. c) zákona predávajúci nesmie používať nekalé obchodné praktiky 

a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách. 

 

V zmysle § 7 ods. 1 zákona sú nekalé obchodné praktiky zakázané, a to pred, počas aj po 

vykonaní obchodnej transakcie.  

 

V zmysle § 7 ods. 2 zákona sa obchodná praktika považuje za nekalú ak 

a) je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti, 

b) podstatne narušuje alebo môže narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo 

vzťahu k produktu, ku ktorému sa dostane alebo ktorému je adresovaná, alebo priemerného 

člena skupiny, ak je obchodná praktika orientovaná na určitú skupinu spotrebiteľov. 

Podľa § 7 ods. 4 zákona sa za nekalú obchodnú praktiku považuje najmä klamlivé konanie 

a klamlivé opomenutie konania podľa § 8 a agresívna obchodná praktika podľa § 9. 

 

Podľa § 8 ods. 1 písm. d) zákona sa obchodná praktika sa považuje za klamlivú, ak zapríčiňuje 

alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak 

neurobil, pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá, alebo akýmkoľvek 

spôsobom uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa, a to aj ak je 

táto informácia vecne správna vo vzťahu k cene alebo k spôsobu výpočtu ceny alebo existencie 

osobitnej cenovej výhody. 

 

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. 

 

Vykonanými kontrolami bolo porušenie zákazu a povinnosti vyplývajúcich z vyššie citovaných 

ustanovení zákona spoľahlivo a dostatočne preukázané, za čo účastník konania, bez ohľadu na 

ním uvádzané skutočnosti, objektívne a v plnej miere zodpovedá.  



 

Kontrolou vykonanou bolo zistené, že cena uvedená pri 2 druhoch výrobkov (Dr. Oetker Dekor 

mix ružový 50g a Dr. Oetker Dekor mix modrý 52g)  bola v čase kontroly vykonanej dňa  

11.03.2022 nižšia, než aká bola cena evidovaná v cenovej evidencii, čím došlo k naplneniu 

znakov klamlivého konania vo vzťahu k cene, ktoré je spôsobilé ovplyvniť ekonomické 

správanie spotrebiteľa a zároveň sa v čase kontroly v ponuke na predaj nachádzalo 8 druhov 

výrobkov (Clever rasca celá 11g, Clever oregano sušené 10g, BASK ryža lúpaná dlhozrnná 

1kg, Verbena sušienky levanduľové s kúskami čučoriedok 108g, Clever kuchynské utierky                    

3-vrstvové 2x50 útržkov, Clever kozmetické utierky 2-vrstvové 200ks, Ambipur osviežovač 

cotton flowers 7,5ml, Nivea telové suflé s olejom cherry blossom 200ml), ktoré neboli označené 

predajnou cenou. 

 

Účastník konania skutkové zistenia nespochybnil žiadnym relevantným spôsobom. Vo svojom 

vyjadrení doručenom správnemu orgánu dňa 18.05.2022 neuviedol žiadne skutočnosti ani 

dôkazy, ktoré by mali vplyv na vyhodnotenie skutkového stavu zisteného kontrolami. K 

poukazu účastníka konania na odstránenie nedostatkov a prijatie opatrení s cieľom predchádzať 

vzniku nedostatkov v budúcnosti správny orgán považuje za potrebné uviesť, že odstránenie 

nedostatkov zistených kontrolou je povinnosťou kontrolovanej osoby vyplývajúcou 

z ustanovenia § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach 

ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

V zmysle citovaného zákonného ustanovenia je kontrolovaná osoba povinná v určenej lehote 

odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžite nevyhnutné opatrenia na ich 

odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote správu inšpektorátu.  

Dodatočné uskutočnenie nápravy a odstránenie nedostatkov až po ich konštatovaní inšpektormi 

SOI preto nie je možné považovať za okolnosť zbavujúcu účastníka konania zodpovednosti za 

protiprávny stav zistený v čase kontroly.  

 

Správny orgán považuje tvrdenia uvádzané účastníkom konania v jeho vyjadrení, ako aj 

vysvetlenia príčin vzniknutých nedostatkov poukazovaných vo  vyjadrení k začatiu správneho 

konania za okolnosti výlučne subjektívneho charakteru, ktoré nebolo možné akceptovať ako 

dôvody zbavujúce účastníka konania jeho objektívnej zodpovednosti za protiprávny stav 

zistený v čase kontroly. 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 navyše dodáva, že účastník konania v danom prípade konal v hrubom rozpore 

s odbornou starostlivosťou, ktorú bolo možné od neho očakávať vo vzťahu k spotrebiteľovi 

a jeho konanie podstatne narušovalo ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo 

vzťahu k uvedeným výrobkom, a to tým, že informácie o cene výrobkov deklarované na 

cenovke boli nižšie ako ceny výrobkov evidované v cenovej evidencii. Rozpor s požiadavkou 

odbornej starostlivosti spočíval v tom, že účastník konania pri vyššie uvedenom výrobku mohol 

uviesť spotrebiteľa do omylu nesprávnou informáciou o cene predmetného výrobku, nakoľko 

bolo preukázateľne zistené, že skutočná cena tohto výrobku (uvedená v cenovej evidencii) bola 

vyššia ako cena deklarovaná na cenovke.  

 

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

porovnaní so stavom vyžadovaným všeobecne záväznými právnymi predpismi bol 

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

rozhodnutia.     

 



V zmysle § 24 ods.1 zákona za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo 

právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží orgán dozoru 

výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa alebo § 26 pokutu do 

66 400 eur, pričom za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží pokutu do 166 

000 eur, ak odsek 6 neustanovuje inak. Keďže kontrolou zistené a preukázané porušenie 

povinností ustanovených zákonom v danom prípade nemožno považovať za menej závažné 

a teda nenastali predpoklady pre aplikáciu ustanovenia § 24 ods.6 zákona, správny orgán 

rozhodol o uložení sankcie tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.   

 

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

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

zákazov a povinností vzhľadom na používania nekalej obchodnej praktiky vo forme klamlivého 

konania vo vzťahu k cene 2 druhov výrobkov a vzhľadom na nesplnenie povinnosti označiť 8 

druhov výrobkov správnou predajnou cenou. Následkom protiprávneho konania bolo porušenie 

práv spotrebiteľa chránených dotknutými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa.  

 

Správny orgán prihliadol na skutočnosť, že používanie klamlivej obchodnej praktiky je vo 

všeobecnosti považované za závažný zásah do práv spotrebiteľa chránených zákonom, keďže 

jeho možným dôsledkom je priame poškodenie ekonomických záujmov spotrebiteľa pri 

uskutočnení obchodnej transakcie ovplyvnenej poskytnutím nepravdivých, prípadne mylných 

informácií, a to predovšetkým vo vzťahu k cene výrobku. Informácia o cene výrobku je totiž 

jedným z najdôležitejších faktorov, na základe  ktorých sa spotrebiteľ rozhoduje o obchodnej 

transakcii. Klamlivé konanie spočívajúce v poskytnutí nesprávnej, nepravdivej informácie 

o cene výrobku je tak spôsobilé negatívne ovplyvniť ekonomické správanie sa spotrebiteľa, 

keďže môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak 

(v prípade poskytnutia správnych a pravdivých informácií) neurobil.  

 

Správny orgán pri určovaní výšky pokuty taktiež 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 mohol ceny jednotlivých výrobkov porovnať a toto právo môže účinne využiť len vtedy, 

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

 

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

§ 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého jedným z chránených práv spotrebiteľa je právo na informácie 

a na ochranu jeho ekonomických záujmov a právo na informácie vzhľadom na zistené 

nedostatky, v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol.  

 

Pokuta, ktorú môže správny orgán v zmysle § 24 ods. 1 zákona uložiť predávajúcemu za 

opakované porušenie povinností ustanovených zákonom alebo právnymi aktmi Európskych 

spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa počas 12 mesiacov do výšky 166 000 eur, bola 

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

správny orgán, po zohľadnení všetkých zákonom stanovených hľadísk a na základe správnej 

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

preventívny účinok. 

 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/250/20200721.html#paragraf-26


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

odo dňa doručenia tohto rozhodnutia, prostredníctvom tunajšieho Inšpektorátu 

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

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

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

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

riadnych opravných prostriedkov. 
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      ROZHODNUTIE 
 

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

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

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

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

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

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

o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 

 

     u k l a d á  

účastníkovi konania: TRANSSTAV s.r.o., sídlo: 29. augusta 3820/42, 075 01 Trebišov, 

IČO: 36 613 118, kontrola vykonaná v prevádzkarni: Stavebniny TRANSSTAV, 29. augusta 

3820/42 Trebišov, dňa 29.03.2022,  

  

pre porušenie zákazu predávajúceho podľa § 6 ods. 3 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 

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

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v zmysle ktorého výrobky, ktoré pre svoje 

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

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

keď v čase kontroly sa v ponuke na predaj nachádzal 1 druh výrobku – 29 ks Portlandský 

cement IFCEM, CEM II/B-M (P-S-L) 32,5 R á 3,70 € v celkovej  hodnote 107,30 €, ktorý bol 

po uplynutí doby spotreby, 

 

                                                                     p o k u t u 

 

vo výške  250,- eur  slovom   dvestopäťdesiat eur.  

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

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

číslo účtu: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS – 00470822.   

 



 

                                                           O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 29.03.2022 vykonali inšpektori Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v 

Košiciach pre Košický kraj (ďalej len „Inšpektorát“) kontrolu v prevádzkarni: Stavebniny 

TRANSSTAV, 29. augusta 3820/42 Trebišov. O vykonanej kontrole bol spísaný inšpekčný 

záznam, ktorý bol odovzdaný kontrolovanej osobe (ďalej len „účastník konania“).Vykonanou 

kontrolou, bolo zistené, že účastník konania nezabezpečil dodržanie povinnosti predávajúceho 

podľa § 6 ods. 3 zákona, v zmysle ktorého výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu 

spotreby, sa nesmú uviesť na trh po uplynutí doby spotreby, pričom predávajúci je povinný 

takéto výrobky najneskôr v posledný deň doby spotreby stiahnuť z trhu, keď v čase kontroly sa 

v ponuke na predaj nachádzal 1 druh výrobku, ktorý bol po uplynutí doby spotreby a to: 

Portlandský cement IFCEM, CEM II/B-M (P-S-L) 32,5 R á 3,70 € v celkovej  hodnote                           

107,30 €, s dátumom výroby: 22.08.2021 a s dátumom spotreby: do 3 mesiacov od  dátumu 

výroby. 

 

Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie zákona citované vo výroku tohto 

rozhodnutia, zodpovedá účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona. Z 

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

konanie oznámené mu listom zo dňa 18.05.2022, doručeným účastníkovi konania 

prostredníctvom portálu www.slovensko.sk dňa 19.05.2022. 

 

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

mal účastník konania pred vydaním rozhodnutia možnosť vyjadriť sa ku kontrolou zistenému 

skutkovému stavu, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania. Účastník konania toto svoje 

procesné právo nevyužil a k dôvodu začatia správneho konania, uvedeného v oznámení o začatí 

správneho konania, sa v lehote stanovenej správnym orgánom nevyjadril. 

 

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

protiprávne konanie uvedené vo výroku rozhodnutia účastník konania zodpovedá. Povinnosťou 

predávajúceho, to znamená osoby, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v 

rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoby konajúcej v jej 

mene alebo na jej účet, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností tak, ako mu ich ukladá 

zákon. Za ich nesplnenie zodpovedá predávajúci objektívne, t.j. bez ohľadu na zavinenie, 

zodpovedá za výsledok.  

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

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

vyplývajúce im zo zákona o ochrane spotrebiteľa alebo právnych aktov Európskych 

spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa. Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom                  

č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

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

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

najneskôr v posledný deň doby spotreby stiahnuť z trhu. 

 

Vykonanou kontrolou bolo porušenie zákazu vyplývajúceho z vyššie citovaného ustanovenia 

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

na predaj nachádzal 1 druh výrobku v celkovej hodnote 107,30 eur, ktorý bol po uplynutí doby  

 

http://www.slovensko.sk/


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

alebo zákonom stanovené vlastnosti. Po uplynutí určenej doby spotreby v dôsledku 

prebiehajúceho procesu zmien vlastnosti výrobku, určité vlastnosti výrobku poklesnú pod 

dovolenú, prípadne tolerovateľnú hladinu a výrobok sa môže stať nepoužiteľným na daný účel, 

prípadne s ohľadom na jeho povahu aj nebezpečným. Zákon preto prikazuje predávajúcemu 

stiahnuť výrobky z trhu po uplynutí určenej doby spotreby, resp. expirácie. Účastník konania 

skutkové zistenia žiadnym spôsobom nespochybnil.  

Keďže sa účastník konania k dôvodom začatia správneho konania, uvedeným 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 iné 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. 

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

so stavom vyžadovaným všeobecne záväznými právnymi predpismi bol vyhodnotený ako stav 

protiprávny, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.     

 

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

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

orgán dozoru predávajúcemu pokutu do 66 400 eur, za opakované porušenie povinnosti počas  

12 mesiacov uloží pokutu do 166 000 eur, ak odsek 6 neustanovuje inak. Vzhľadom na 

skutočnosť, že porušenie povinností účastníkom konania nebolo možné, vzhľadom na jeho 

rozsah,  vyhodnotiť ako menej závažné, správny orgán v danom prípade neaplikoval postup 

podľa § 24 ods.6 zákona č. 250/2007 Z.z. a vo veci rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku 

tohto rozhodnutia.  

 

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

protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia 

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

u  1 druhu výrobku. Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práv spotrebiteľa 

chránených dotknutými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

ujmu spotrebiteľovi. Závažnosť protiprávneho konania zvyšuje aj tá skutočnosť, že 

inkriminované výrobky boli ponechané v ponuke na predaj už pomerne výraznú dobu po 

uplynutí spotreby,  čo z hľadiska kvality výrobku, ktorú spotrebiteľ pri kúpe očakáva, 

predstavuje výrazný zásah do práva na ochranu jeho ekonomický záujmov ako aj práva na 

výrobky  v bežnej kvalite. 

 

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

§ 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého jedným z chránených práv spotrebiteľa je právo na ochranu 

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

v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol.  

 

Pokuta, ktorú môže správny orgán v zmysle § 24 ods. 1 zákona uložiť predávajúcemu za 

porušenie povinností ustanovených zákonom alebo právnymi aktmi Európskych spoločenstiev 

v oblasti ochrany spotrebiteľa do výšky 66 400 eur, bola uložená na dolnej hranici zákonom 

stanovenej sadzby. Výšku uloženej pokuty považuje správny orgán, po zohľadnení všetkých 

zákonom stanovených hľadísk a na základe správnej úvahy, za primeranú a má za to, že 

uloženie pokuty bude mať nielen sankčný ale najmä preventívny účinok. 

 

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

odo dňa doručenia tohto rozhodnutia, prostredníctvom tunajšieho Inšpektorátu 

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

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

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

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

riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

 
 


