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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: PROALCO s.r.o., sídlo: Hlavná 110/122, 045 01 Moldava nad 

Bodvou, IČO: 43 869 971, na základe kontroly vykonanej dňa 23.09.2022 v prevádzkarni: 

FRESH – potraviny, drogéria, Hlavná 110/122, 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 nadväznosti na § 7 ods. 1, § 7 ods. 2 písm. a), b) a ods. 

4, § 8 ods. 1 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, keď v čase 

kontroly sa v ponuke na predaj nachádzal 1 druh výrobku - ARIEL kapsule 30 praní, označený 

údajom o predajnej cene, ktorá bola nižšia, než aká bola cena tohto výrobku evidovaná v 

cenovej evidencii (v ERP) - predajná cena uvedená na cenovke umiestnenej na regáli pred 

výrobkom bola: 8,99 €, predajná cena uvedená v cenovej evidencii (v ERP) bola: 9,19 €; 

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 14a ods.1 zákona, zmysle ktorého je 

predávajúci povinný označiť výrobok predajnou cenou a jednotkovou cenou, keď v čase 

kontroly sa v ponuke na predaj nachádzalo 7 druhov výrobkov (Ariel active 12 ks á 5,19 €, 

Lenor 30 kapslí á 9,19 €, gél prací LENOR 31ks á 8,99 €, gél prací PERSIL 14 ks á 4,19 €, 

prášok ARIEL 1500g á 4,59 €, JAR platinum all in one 125 kapsulí á 19,99 €, ARIEL aqua 

puder 1350g á 4,59 €), ktoré neboli označené jednotkovou cenou, 2 druhy výrobkov (cukríky 

HARIBO grapefruit 80g, Surf white prášok na pranie 20 praní),  ktoré neboli označené ani 

predajnou ani jednotkovou cenou a 2 druhy výrobkov (cukríky HARIBO berries 100g, keksík 

PAPITA 33g), ktoré neboli označené predajnou 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 – 01800822.  
 

 

 

   O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 23.09.2022 vykonali inšpektori Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v 

Košiciach pre Košický kraj kontrolu v prevádzkarni: FRESH – potraviny, drogéria, Hlavná 

110/122, Moldava nad Bodvou. O výkone kontroly bol spísaný inšpekčný záznam, ktorý bol 

prerokovaný a odovzdaný prítomnému konateľovi kontrolovanej osoby (účastníka konania) 

v kontrolovanej prevádzkarni toho istého dňa. 

 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že účastník konania ako predávajúci nezabezpečil 

dodržanie: 

- zákazu podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona, v zmysle ktorého predávajúci nesmie používať nekalé 

obchodné praktiky, v nadväznosti na § 7 ods. 1, § 7 ods. 2 písm. a), b) a ods. 4, § 8 ods. 1 

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, keď v čase kontroly sa 

v ponuke na predaj nachádzal 1 druh výrobku - ARIEL kapsule 30 praní, označený údajom 

o predajnej cene, ktorá bola nižšia, než aká bola cena tohto výrobku evidovaná v cenovej 

evidencii (v ERP) - predajná cena uvedená na cenovke umiestnenej na regáli pred výrobkom 

bola: 8,99 €, predajná cena uvedená v cenovej evidencii (v ERP) bola: 9,19 €;  

 

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

predajnou cenou a jednotkovou cenou, keď v čase kontroly sa v ponuke na predaj nachádzalo 

7 druhov výrobkov (Ariel active 12ks á 5,19 €, Lenor 30 kapslí á 9,19 €, gél prací LENOR                    

31ks á 8,99 €, gél prací PERSIL 14ks á 4,19 €, prášok ARIEL 1500g á 4,59 €, JAR platinum all 

in one 125 kapsulí á 19,99 €, ARIEL aqua puder 1350g á 4,59 €), ktoré neboli označené 

jednotkovou cenou, 2 druhy výrobkov (cukríky HARIBO grapefruit 80g, Surf white prášok na 

pranie 20 praní), ktoré neboli označené ani predajnou ani jednotkovou cenou a 2 druhy 

výrobkov (cukríky HARIBO berries 100g, keksík PAPITA 33g), ktoré neboli označené 

predajnou cenou. 

 

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 03.11.2022, doručovaným účastníkovi konania 

prostredníctvom portálu 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.  

 

http://www.slovensko.sk/


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 

19.11.2022.  

 

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 ku 

kontrolou zistenému skutkovému stavu zdokumentovanému v inšpekčnom zázname, ako ani k 

dôvodom začatia správneho konania uvedeným v oznámení o začatí správneho konania sa v 

lehote stanovenej správnym orgánom a ani ku dňu vydania tohto rozhodnutia nevyjadril.  

 

V čase kontroly prítomný konateľ kontrolovanej osoby (účastníka konania) kontrolné zistenia 

nespochybnil. Vo vysvetlivke k inšpekčnému záznamu uviedol, že tempo, akým sa menia ceny 

drogériového a potravinového tovaru je veľmi vysoké. V priebehu 2 až 3 týždňov sa cena mení 

niekedy viackrát. Snahou zamestnancov je čo najpresnejšie označiť tovar cenou, stane sa však, 

že niečo zamestnancovi v tom množstve ujde. Nápravu zabezpečia okamžite.  

 

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

protiprávne konanie uvedené vo výroku rozhodnutia účastník konania zodpovedá. Povinnosťou 

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

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

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

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

zodpovedá za výsledok.  

 

Inšpektori SOI vykonávajú kontroly za účelom zistenia, či predávajúci, dodávatelia, 

výrobcovia, resp. dovozcovia dodržiavajú povinnosti a zákazy, vyplývajúce im zo zákona 

o ochrane spotrebiteľa alebo právnych aktov Európskych spoločenstiev v oblasti ochrany 

spotrebiteľa. 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. Rozhodujúcim pre konštatovanie, či bol zákon dodržaný alebo 

porušený, je stav zistený v čase kontroly. 



 

Podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2007 Z. z.  predávajúci nesmie používať nekalé 

obchodné praktiky a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách.   

 

Podľa § 7 ods.1 zákona č. 250/2007 Z. z. nekalé obchodné praktiky sú zakázané, a to pred, 

počas aj po vykonaní obchodnej transakcie. 

 

Podľa § 7 ods.2 zákona č. 250/2007 Z. z. obchodná praktika sa považuje za nekalú, ak 

a) je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti, 

b) podstatne narušuje alebo môže podstatne 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 č. 250/2007 Z.z. za nekalú obchodnú praktiku sa považuje najmä 

klamlivé konanie a klamlivé opomenutie konania podľa § 8 a agresívna obchodná praktika 

podľa § 9. Zoznam obchodných praktík, ktoré sa za každých okolností považujú za nekalé, je v 

prílohe č. 1. 

 

Podľa § 8 ods.1 písm. zákona č. 250/2007 Z.z. 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.  

 

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) zákona 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) zákona 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 zákazu používania nekalej obchodnej praktiky v zmysle 

vyššie citovaných ustanovení zákona spoľahlivo preukázané, keďže, ako je zrejmé z podkladov 

pre rozhodnutie, v čase kontroly sa v ponuke na predaj nachádzal 1 druh výrobku, 

s nesprávnym údajom o cene (t. zn. údajom o cene nižšej než v skutočnosti bola), pričom takéto 

konanie predávajúceho mohlo nepochybne zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie 

o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil. Kontrolou bolo zároveň zistené, že účastník 

konania na predaj ponúkal 7 druhov výrobkov, ktoré neboli označené jednotkovou cenou,                     

2 druhy výrobkov, ktoré neboli označené ani predajnou ani jednotkovou cenou a 2 druhy 

výrobkov, ktoré neboli označené predajnou cenou, čím porušil povinnosť vyplývajúcu 

z ustanovenia § 14a ods.1 zákona.   

 

Účastník konania kontrolou zistený skutkový stav zadokumentovaný v inšpekčnom zázname, 

ako ani dôvody správneho konania obsiahnuté v Oznámení o začatí správneho konania 

žiadnym spôsobom nenamietal. Odstránenie nedostatkov zistených kontrolou, na ktoré 

poukázal vo vysvetlivke k inšpekčnému záznamu, je povinnosťou kontrolovanej osoby 

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

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/250/20211231#paragraf-8
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/250/20211231#paragraf-9
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/250/20211231#prilohy.priloha-priloha_c_1_k_zakonu_c_250_2007_z_z.oznacenie


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 nie je možné považovať za okolnosť zbavujúcu účastníka 

konania zodpovednosti za protiprávny stav zistený v čase kontroly. Ostatné skutočnosti, 

poukazované vo vysvetlivke k inšpekčnému záznamu správny orgán vyhodnotil ako 

subjektívne, nemajúce vplyv na vyhodnotenie kontrolou zisteného skutkového stavu 

a nezbavujúce účastníka konania jeho objektívnej zodpovednosti za zistené porušenie zákona.   

 

Správny orgán po vyhodnotení všetkých podkladov pre rozhodnutie vyhodnotil skutkový stav 

zistený kontrolou, po porovnaní so stavom vyžadovaným všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, ako stav protiprávny. Preto 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 nedodržanie zákazu používania nekalej obchodnej praktiky vo forme 

klamlivého konania, nakoľko účastník konania poskytnutím nepravdivej informácie vo vzťahu 

k cene 1 druhu výrobku mohol zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej 

transakcii, ktoré by inak, t.j. v prípade poskytnutia správnych a relevantných údajov, neurobil, 

ako aj vzhľadom na nesplnenie povinnosti označiť ním predávané výrobky (celkom 11 druhov 

výrobkov) informáciami o predajnej či jednotkovej cene. Správny orgán pri ukladaní výšky 

pokuty prihliadal na skutočnosť, že nedodržaním zákazu použitia nekalej obchodnej praktiky 

bol znížený rozsah práv spotrebiteľov priznaný zákonom o ochrane spotrebiteľa. Účastník 

konania pri svojej činnosti používal nekalé obchodné praktiky, ktoré zákon zakazuje a ktoré 

môžu negatívne vplývať na spotrebiteľa pri jeho rozhodovaní o pristúpení ku kúpe výrobkov 

a uzavretiu zmluvy s predávajúcim. Následkom protiprávneho konania spočívajúceho 

v absencii označenia údajmi o jednotkovej cene a o predajnej cene 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 významnou mierou ovplyvňujú jeho ekonomické správanie. 

 

Správny orgán pri určovaní výšky pokuty prihliadol k tomu, že účel sledovaný zákonom 

vyjadrený v ustanovení § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého jedným z práv spotrebiteľa 

chránených zákonom je okrem práva na informácie aj ochrana jeho ekonomických záujmov, 

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 s ohľadom na vyššie uvedené 

skutočnosti, po posúdení všetkých zákonom stanovených hľadísk a na základe správnej úvahy 

uložená vo výške, ktorú považuje správny orgán za primeranú a má za to, že uloženie pokuty 

bude mať nielen sankčný, ale predovšetkým 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/0203/08/22                                                                                     Dňa:  03.01.2023 

 
 

 

 
 

 

      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: KLR s. r. o., sídlo: Bauerova 1205/7, 040 23 Košice, IČO: 53 887 026, 

na základe kontroly vykonanej dňa 18.10.2022 v prevádzkarni: Potraviny, Rožňavská č. 113, 

Smolník,  

 

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 Z. z. 

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 sa v ponuke na predaj nachádzalo 30 druhov výrobkov (Gápelský koláč balený                     

130 g, Šatôčka s makovou náplňou balená 56 g, Spišská pľundra s náplňou nusettovou balená 

80 g, Špaldový orechovník s javorovým sirupom balený 90 g, Duo rolka s náplňou tvarohovou 

balená 220 g, Vianočka tuková balená 350 g, Závin s náplňou makovou balený 350 g, 

Škvarkové tyčinky balené 300 g, Pralinky s náplňou 44 % vaječným likérom v horkej čokoláde 

245 g, Dezert Vanessa PALACE 400 g, Dezert cherry liquers 165 g, Deyert GIFT Speciál 

Hazelnut Flavour 180 g, Happy wafers minis oplátky 200 g, Borovička slovenská 40%, 0,5 l, 

Kopaničiarska slivka 40%, 0,5 l, Karpatská horká 25%, 0,5 l, Demenovka likér 38%, 0,5 l, 

Párty likér s vaječnou príchuťou 17 %, 0,5 l, Moscato de luxe ICE 0,75 l 8%, Prášok na pranie 

Bonux 3 v 1 for colors, 1,5 kg, Rezy so sleďou so zeleninou 170 g, Špaldovníky s citrónovou 

polevou v krabičke 200 g, Krehký venček kakaový 200 g, Karamelová kocka v krabičke 400 g, 

Linecký koláčik s náplňou ovocná dreň v krabičke 200 g, Mix 3 v krabičke 240 g, Bezgluténové 

kokosky 150 g, Vaječné venčeky v krabičke 240 g, Rezy s príchuťou vanilkovou 250 g, 

Zamatová roláda 400 g), ktoré neboli označené  predajnou cenou a 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 – 02030822.  
 

 

       O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 18.10.2022 vykonali inšpektori Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v 

Košiciach pre Košický kraj kontrolu v prevádzkarni: Potraviny, Rožňavská č. 113, Smolník. 

Vykonanou kontrolou 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, nakoľko v čase kontroly sa v ponuke na predaj 

nachádzalo 30 druhov výrobkov, ktoré neboli označené  predajnou cenou a jednotkovou cenou. 

V čase kontroly sa v ponuke na predaj nachádzali tieto druhy výrobkov s uvedeným 

nedostatkom: Gápelský koláč balený 130 g, Šatôčka s makovou náplňou balená 56 g, Spišská 

pľundra s náplňou nusettovou balená 80 g, Špaldový orechovník s javorovým sirupom balený 

90 g, Duo rolka s náplňou tvarohovou balená 220 g, Vianočka tuková balená 350 g, Závin 

s náplňou makovou balený 350 g, Škvarkové tyčinky balené 300 g, Pralinky s náplňou 44 % 

vaječným likérom v horkej čokoláde 245 g, Dezert Vanessa PALACE 400g, Dezert cherry 

liquers 165 g, Deyert GIFT Speciál Hazelnut Flavour 180 g, Happy wafers minis oplátky 200g, 

Borovička slovenská 40%, 0,5 l, Kopaničiarska slivka 40%, 0,5 l, Karpatská horká 25%, 0,5 l, 

Demenovka likér 38%, 0,5 l, Párty likér s vaječnou príchuťou 17 %, 0,5 l, Moscato de luxe ICE 

0,75 l 8%, Prášok na pranie Bonux 3 v 1 for colors, 1,5 kg, Rezy so sleďou so zeleninou 170 g, 

Špaldovníky s citrónovou polevou v krabičke 200 g, Krehký venček kakaový 200 g, 

Karamelová kocka v krabičke 400 g, Linecký koláčik s náplňou ovocná dreň v krabičke 200 g, 

Mix 3 v krabičke 240 g, Bezgluténové kokosky 150 g, Vaječné venčeky v krabičke 240 g,                     

Rezy s príchuťou vanilkovou 250 g, Zamatová roláda 400 g. 

 

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 07.12.2022 prostredníctvom portálu www.slovensko.sk, 

doručeným účastníkovi konania dňa 18.12.2022.  

 

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 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 

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.  

http://www.slovensko.sk/


 

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 § 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. zb) zákona 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) zákona 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 povinnosti vyplývajúcej z vyššie citovaného ustanovenia 

§ 14a ods.1 zákona spoľahlivo a dostatočne preukázané, keďže v čase kontroly sa v ponuke na 

predaj nachádzalo celkom 30 druhov výrobkov bez označenia údajmi o predajnej a jednotkovej 

cene, čo účastník konania žiadnym spôsobom nenamietal.  

 

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 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 zákazu a povinnosti, spôsob a následky porušenia 

zákazu a povinnosti vzhľadom na nesplnenie povinnosti označiť 30 druhov výrobkov predajnou 

cenou a jednotkovou 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 aj rozsah zistených nedostatkov, ktorý nemožno považovať za zanedbateľný. 

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, vzhľadom na zistené nedostatky, v zákonom 

požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol.  
  

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


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 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  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                               
      Číslo: V/0195/08/22                                                                         Dňa: 20.12.2022 

 
 

                                         

 

 

 
 

      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: PHANANH s.r.o., sídlo: Komenského 2209/21, 075 01 Trebišov, 

IČO: 53 961 099, kontrola vykonaná dňa 06.10.2022 v prevádzkarni: 3N PLUS – textil, 

obuv, doplnky, M. R. Štefánika 42/1901, Trebišov,  
 

pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 6 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 možno 

ponúkať alebo predávať len bezpečné výrobky, keď v čase kontroly sa v ponuke na predaj 

nachádzali 2 druhy textilných výrobkov – 6 ks detská vesta s kapucňou so šnúrami na 

sťahovanie v kapucni F&D GIRLS FASHION NO.: M-550 á 28,90 €/ks, veľkosť: 8 – 1 ks, 

veľkosť 10 – 2 ks, veľkosť: 12 – 2 ks, veľkosť: 14 – 1 ks (1 ks vo veľkosti 8 zakúpený aj vo 

vykonanom kontrolnom nákupe) a 4 ks dievčenská súprava Lemon Tree Style No: FD7632 

á 19,90 €/ks, veľkosť 8 -1 ks, veľkosť 10 – 1 ks, veľkosť 12 – 2 ks, v celkovej hodnote 253,00 

€, ktoré nezodpovedali požiadavkám na bezpečnosť v zmysle EN 14682 „Bezpečnosť 

detského oblečenia. Šnúry a sťahovacie šnúry na detskom oblečení“, nakoľko uvedené 

textilné výrobky mali v rozpore s čl. 3.3.1 EN 14682 v oblasti krku šnúry na sťahovanie 

kapucne s voľnými koncami,  

 

                                                                    p o k u t u 

vo výške  900,- eur  slovom  deväťsto 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 – 01950822. 

 

 

 

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

 

Dňa 06.10.2022 vykonali inšpektori Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Košiciach pre Košický kraj kontrolu v prevádzkarni: 3N PLUS – textil, obuv, doplnky, 

M. R. Štefánika 42/1901, Trebišov. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že účastník konania 

nezabezpečil dodržanie povinnosti predávajúceho:  
 

- podľa § 6 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 zmysle ktorého možno ponúkať alebo predávať len bezpečné výrobky, keď v čase 

kontroly sa v ponuke na predaj nachádzali 2 druhy textilných výrobkov v celkovej hodnote 

253,00 €, ktoré nezodpovedali požiadavkám na bezpečnosť v zmysle EN 14682 

„Bezpečnosť detského oblečenia. Šnúry a sťahovacie šnúry na detskom oblečení“, nakoľko 

uvedené textilné výrobky mali v rozpore s čl. 3.3.1 EN 14682 v oblasti krku šnúry na 

sťahovanie kapucne s voľnými koncami. Konkrétne išlo o tieto výrobky:  

 6 ks detská vesta s kapucňou so šnúrami na sťahovanie v kapucni F&D GIRLS 

FASHION NO.: M-550 á 28,90 €/ks, veľkosť: 8 – 1 ks (odpredaný vo vykonanom 

kontrolnom nákupe), veľkosť 10 – 2 ks, veľkosť: 12 – 2 ks, veľkosť: 14 – 1 ks - detská 

vesta mala v oblasti krku kapucňu, v ktorej sa nachádzala šnúra na sťahovanie 

s voľnými koncami, čo bolo v rozpore s požiadavkou EN 14682, čl. 3.3.1, 

 4 ks dievčenská súprava (mikina s kapucňou, v ktorej boli šnúry na sťahovanie 

s voľnými koncami a nohavice) Lemon Tree Style No: FD7632 á 19,90 €/ks, veľkosť             

8 - 1 ks, veľkosť 10 – 1 ks, veľkosť 12 – 2 ks - detská mikina mala v oblasti krku kapucňu, 

v ktorej sa nachádzala šnúra na sťahovanie s voľnými koncami, čo bolo v rozpore 

s požiadavkou EN 14682, čl. 3.3.1.  

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

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

zákona. Z uvedeného dôvodu bolo z podnetu správneho orgánu voči účastníkovi konania 

začaté správne konanie, oznámené listom zo dňa 08.11.2022, zasielaným do elektronickej 

schránky účastníka konania prostredníctvom portálu 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. 

http://www.slovensko.sk/


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 24.11.2022.  

 

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 ku kontrolou zistenému skutkovému stavu sa nevyjadril.  

 

V čase kontroly prítomný zamestnanec kontrolovanej osoby – účastníka konania 

(predavač) sa vo vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zaviazal výrobky s nedostatkami 

stiahnuť z predaja a ďalej nepredávať. Dodal, že nedostatky v plnom rozsahu budú 

odstránené ihneď. Ide o nový tovar z Maďarska a nevedeli, že nie je v súlade s normou.  

 

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, 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, 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. Rozhodujúcim pre 

konštatovanie, či bol zákon dodržaný alebo porušený, je stav zistený v čase kontroly. 

 

Podľa § 6 ods. 1 zákona na trh možno uviesť, ponúkať alebo predávať len bezpečné výrobky; 

to neplatí pre použité výrobky dodané ako starožitnosti alebo pre výrobky, ktoré sa majú 

pred použitím opraviť alebo obnoviť, ak o tom dodávateľ preukázateľne informoval osobu, 

ktorej výrobok dodáva. 

 

Podľa § 2 písm. g) zákona sa na účely tohto zákona rozumie bezpečným výrobkom výrobok, 

ktorý za bežných alebo rozumne predvídateľných podmienok používania, inštalácie alebo 

údržby nepredstavuje po dobu určenú výrobcom alebo po dobu obvyklej použiteľnosti 

nebezpečenstvo pre spotrebiteľa alebo jeho používanie predstavuje pre spotrebiteľa 

vzhľadom  

na bezpečnosť a ochranu zdravia len minimálne nebezpečenstvo alebo svojimi vlastnosťami 

zodpovedá požiadavkám podľa osobitného predpisu.  



Podľa § 2 písm. h) zákona nebezpečným výrobkom je výrobok, ktorý nespĺňa požiadavky 

uvedené v písmene g); za nebezpečný výrobok nemožno považovať výrobok iba preto, že bol 

do obehu uvedený bezpečnejší výrobok.  

 

V zmysle čl. 3.3.1 STN EN 14682 „Bezpečnosť detského oblečenia. Šnúry a sťahovacie 

šnúry na detskom oblečení. Špecifikácie.“ sťahovacie šnúry na oblečení pre staršie deti 

a mládež, nesmú mať voľné konce.  

 

Vykonanou kontrolou bolo porušenie vyššie uvedených zákonom stanovených povinností 

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

nachádzali 2 druhy textilných výrobkov určených pre deti v  celkovej hodnote 253,00 €, 

ktoré nezodpovedali požiadavkám v zmysle osobitného predpisu EN 14682 „Bezpečnosť 

detského oblečenia. Šnúry a sťahovacie šnúry na detskom oblečení“, nakoľko uvedené 

textilné výrobky mali v rozpore s čl. 3.3.1 EN 14682 v oblasti krku šnúry na sťahovanie 

s voľnými koncami. Ponukou a predajom nebezpečných výrobkov účastník konania porušil 

zákaz vyplývajúci z ustanovenia § 6 ods.1 zákona. Účastník konania kontrolné zistenia 

žiadnym spôsobom nespochybnil.  

 

Ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa sú konštruované na princípe objektívnej 

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

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

okolností 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. Správny orgán má za potrebné uviesť, že 

uskutočnenie nápravy je povinnosťou kontrolovanej osoby vyplývajúcou § 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, poukazované vo vysvetlivke k inšpekčnému záznamu, preto nebolo 

možné pri rozhodovaní vo veci zohľadniť ako okolnosť zbavujúcu účastníka konania 

zodpovednosti za protiprávny stav zistený v čase kontroly.  

 

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

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

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

výroku tohto rozhodnutia.  

 

V zmysle § 24 ods. 1 zákona 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 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 



povinností vzhľadom na porušenie zákazu ponuky a predaja 2 druhov textilných výrobkov 

určených pre deti, nezodpovedajúcich požiadavkám na bezpečnosť. Následkom 

protiprávneho konania bolo porušenie práv spotrebiteľa chránených dotknutými 

ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa. Správny orgán pri určovaní výšky pokuty 

prihliadol na následky zisteného protiprávneho konania, spočívajúce v znížení rozsahu práv 

spotrebiteľa v dôsledku nedodržania povinnosti účastníka konania ponúkať na predaj 

a predávať len bezpečný výrobok a potenciálne nebezpečenstvo ujmy na zdraví, ktoré 

spotrebiteľovi hrozilo pri použití predmetných nebezpečných výrobkov, nakoľko výrobky 

nespĺňajú požiadavky na bezpečnosť a predstavujú závažné riziko. Správny orgán zároveň 

vzal do úvahy skutočnosť, že išlo o výrobky určené pre zvlášť ohrozenú skupinu 

spotrebiteľov, a to deti, u ktorých je zvýšené riziko ohrozenia bezpečnosti a zdravia. Pri 

určovaní výšky postihu, bolo zohľadnené množstvo výrobkov, ktoré nespĺňali podmienky 

predaja, a taktiež skutočnosť, že išlo o výrobky určené deťom, pričom jeden z uvedených 

druhov nebezpečných výrobkov bol dokonca odpredaný vo vykonanom kontrolnom 

nákupe, čo zvyšuje závažnosť kontrolou zisteného protiprávneho stavu. 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 

ochranu svojho zdravia a bezpečnosti, vzhľadom na zistené nedostatky, v zákonom 

požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol.  

 

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. 

 

 
 


