Slovenská obchodná inšpekcia,
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre
pre Nitriansky kraj
p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a

Číslo: P/0340/04/18

V Nitre dňa 06. 02. 2019

ROZHODNUTIE
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj (ďalej I SOI
v Nitre), ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1, § 3 ods. 2 písm. d), § 4 ods. 1 zákona
NR SR č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany
spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 20 ods. 1 zák. 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,

r o z h o d o l takto:
účastníkovi konania:
obchodné meno:
miesto podnikania:
IČO:
prevádzka:

Ivan Kopecký SAMI DECOR
Jurkovičova 24, 949 11 Nitra
17 682 665
Darčekové predmety SAMI DECOR, Štefánikova 50, Nitra

 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 16 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 predávajúci je povinný
vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku, nakoľko v čase kontroly dňa 19. 10. 2018 bol
vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný nákup – 1 ks drevený košík á 3,- EUR, 1
ks darčekový predmet „LOVE“ á 1,50 EUR/ks, pri ktorom nebol vydaný doklad o kúpe
výrobku v žiadnej forme
u k l a d á
účastníkovi konania podľa § 24 ods. 1 zák. 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
p o k u t u vo výške 400,– € (slovom štyristo eur).
Od ô vod n e n ie
Dňa 19. 10. 2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni – Darčekové predmety SAMI DECOR, Štefánikova 50, Nitra.
V čase kontroly dňa 19. 10. 2018 bol za účelom preverenia správnosti účtovania a vydávania
dokladu o kúpe vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný nákup – 1 ks drevený košík

á 3,- EUR, 1 ks darčekový predmet „LOVE“ á 1,50 EUR/ks, pri ktorom nebol vydaný
doklad o kúpe výrobku v žiadnej forme. Obsluhu a účtovanie kontrolného nákupu vykonal
prítomný podnikateľ správne, bez rozdielu, kontrolný nákup bol riadne zaplatený, zaplatená
suma 4,50 € bola inšpektorom vrátená.
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 16 ods. 1 vyššie cit. zákona
o ochrane spotrebiteľa, citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, zodpovedá v plnom
rozsahu účastník konania, nakoľko v zmysle ustanovenia § 2 písm. b) vyššie uvedeného zák.
č. 250/2007 Z. z. je predávajúcim.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania listom zo dňa 03. 12. 2018,
č. P/0340/04/18, zaslané oznámenie o začatí správneho konania na vyššie cit. adresu miesta
podnikania účastníka konania. Tento list bol účastníkovi konania doručený dňa 22. 12. 2018.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov, mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k dôvodom konania do 8 dní odo dňa
doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania.
Účastník konania, prítomný pri kontrole, vo svojej vysvetlivke v inšpekčnom zázname zo
dňa 19. 10. 2018 uviedol, že pri vykladaní tovaru a vo veľkom zhone si neuvedomil svoj
priestupok, čo ho nesmierne mrzí.
Správny orgán k tomu uvádza, že predávajúci je povinný vydávať doklad o kúpe výrobku
v zmysle ustanovenia § 16 ods. 1 citovaného zákona, t. j. vždy pri kúpe výrobku. Vydaním
dokladu o kúpe sa rozumie jeho fyzické odovzdanie spotrebiteľovi, aby mal reálnu možnosť sa
s ním oboznámiť a uschovať ho pre prípad potreby. Predávajúci má doklad o kúpe vydať
bezprostredne po zaplatení, resp. najneskôr spolu s vrátením zaplateného preplatku bez toho,
aby jeho vydanie musel kupujúci osobitne žiadať. Kontrolou bolo jednoznačne zistené, že táto
povinnosť pri kontrole nebola dodržaná, túto skutočnosť účastník konania nespochybňuje.
Zákon o ochrane spotrebiteľa je koncipovaný na princípe objektívnej zodpovednosti.
Účastník konania ako predávajúci zodpovedá teda za plnenie svojich zákonných povinností
objektívne, t. j. bez ohľadu na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť) alebo iné okolnosti, za ktorých
k ich porušeniu došlo. Rozhodujúca je skutočnosť, že bol porušený zákon o ochrane
spotrebiteľa. Predávajúci musí spĺňať všetky podmienky podnikania, ktoré pre neho vyplývajú
z príslušných právnych predpisov v priebehu celého výkonu podnikateľskej činnosti.
Z hľadiska porušenia zákonom stanovenej povinnosti je rozhodujúci stav zistený v čase
kontroly. Zároveň chce správny orgán zdôrazniť, že Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom
aplikácie práva, nie tvorby práva.
Nakoľko účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by
ho zbavovali zodpovednosti za zistené porušenie zákona, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny orgán dáva do pozornosti ustanovenie § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa,
z ktorého vyplýva, že v prípade zisteného porušenia zákona, je správny orgán povinný pristúpiť
k uloženiu postihu, preto nemožno upustiť od uloženia postihu. Pre uloženie sankcie za
porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa je relevantná právna úprava vyplývajúca z § 24 zákona

o ochrane spotrebiteľa, ktorá dozornému orgánu nedáva možnosť uloženia sankcie, ale
stanovuje povinnosť uložiť pokutu, a to bez ohľadu na nápravu zisteného protiprávneho stavu
zo strany účastníka konania.
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj, ako príslušný správny orgán, preskúmal
podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny
skutkový stav bol v danom prípade spoľahlivo preukázaný. Pri hodnotení dôkazov správny
orgán vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného
v inšpekčnom zázname zo dňa 19. 10. 2018, ktorý považuje za nepochybne zistený.
Za zistené porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa uloží
správny orgán v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. pokutu
až do výšky 66 400,00 €.
Podľa § 24 ods. 5 vyššie citovaného zákona č. 250/2007 Z. z. bolo pri rozhodovaní o výške
pokuty prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť veci a následky
protiprávneho konania, ktorými sú porušenie práv spotrebiteľa pri nedodržaní vyššie uvedených
povinností tak, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.
Nevydaním dokladu o kúpe si spotrebiteľ nemohol skontrolovať správnosť účtovania
nákupu. Pri posudzovaní výšky postihu bola zohľadnená aj dôležitosť dokladu o kúpe, ako aj
skutočnosť, že doklad o kúpe je podstatnou náležitosťou pri uplatňovaní zodpovednosti
za vady výrobkov. Absencia dokladu o kúpe neumožňuje spotrebiteľovi dôslednú kontrolu
obsahu a hodnoty vykonaného nákupu. Doklad o kúpe osvedčuje existenciu vzniku kúpnej
zmluvy pri predaji v obchode medzi predávajúcim a spotrebiteľom a je dôkazom kúpy výrobku
u daného predávajúceho.
Správny orgán prihliadol tiež na skutočnosť, že účel sledovaný zákonom o ochrane
spotrebiteľa, vyjadrený v § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého má každý spotrebiteľ, okrem iného,
právo na ochranu ekonomických záujmov, nebol v zákonom požadovanej miere a úrovni
dosiahnutý. Účastník konania ako predávajúci je povinný v rámci svojej podnikateľskej
činnosti dodržiavať všetky podmienky podnikania, ktoré mu vyplývajú z platných právnych
predpisov, za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek
okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. Z hľadiska dĺžky trvania zisteného protiprávneho stavu
bola zohľadnená skutočnosť, že účastníkovi konania bolo preukázané trvanie zisteného stavu
v čase kontroly.
Keďže správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby, má za to, že pokuta
uložená v tejto výške je pokutou primeranou a zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu
a charakteru porušenia.
POUČENIE:
vedúca odboru výkonu dozoru
a súčasne poverená vykonávaním funkcie riaditeľa
Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj

Slovenská obchodná inšpekcia,
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre
pre Nitriansky kraj
p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a

Číslo: P/0364/04/18

V Nitre dňa 25. 02. 2019

ROZHODNUTIE
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj (ďalej I SOI
v Nitre), ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1, § 3 ods. 2 písm. d), § 4 ods. 1 zákona
NR SR č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany
spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 20 ods. 1 zák. 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,

r o z h o d o l takto:
účastníkovi konania s obchodným menom: Eva Kuniková
miesto podnikania: 955 01 Topoľčany, Pod Kalváriou 1975/52
IČO: 35 038 012
prevádzka: Drogéria, kvety Eva Kuniková, Májová 101, Jacovce
kontrola vykonaná dňa 13. 09. 2018
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 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 – v zmysle ktorého predávajúci je povinný
výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby najneskôr v posledný deň
doby spotreby stiahnuť z trhu, nakoľko v čase kontroly dňa 13. 09. 2018 bolo vo vyššie
uvedenej prevádzke inšpektormi SOI zistené, že sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzalo 11
druhov výrobkov v celkovej hodnote 24,80 €, ktoré boli po uplynutí doby spotreby,
u k l a d á
účastníkovi konania podľa § 24 ods. 1 zák. 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
p o k u t u vo výške 300,– € (slovom tristo eur).
Od ô vod n e n ie
Dňa 13. 09. 2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni – Drogéria, kvety Eva Kuniková, Májová 101, Jacovce.

V čase kontroly dňa 13. 09. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že sa v ponuke
pre spotrebiteľa nachádzalo 11 druhov výrobkov v celkovej hodnote 24,80 €, ktoré boli po
uplynutí doby spotreby.
Išlo o nasledovné druhy výrobkov:
- 1 ks/1000ml FRESH DROP prostriedok na škvrny á € 2,50/ks, dátum najneskoršej spotreby
do 08/2018,
- 1 ks/500ml VIR aktívny gel na čistenie vodného kameňa á € 2,30/ks, dátum najneskoršej
spotreby do 14. 10. 2016,
- 1 ks/750ml GOLD DROP prostriedok na čistenie skla á € 1,95/ks, dátum najneskoršej
spotreby do 13. 08. 2018,
- 1 ks/500ml ALMUS prípravok na ničenie ektoparazitov á € 2,50/ks, dátum najneskoršej
spotreby do 29. 04. 2018,
- 1 ks/240ml BRAIT PINE FOREST osviežovač vzduchu á € 1,80/ks, dátum najneskoršej
spotreby do 28. 01. 2018,
- 1 ks/240ml BRAIT ANTI TABACCO osviežovač vzduchu á € 1,80/ks, dátum najneskoršej
spotreby do 13. 02. 2018,
- 1 ks/240ml BRAIT LEMON FRESH osviežovač vzduchu á € 1,80/ks, dátum najneskoršej
spotreby do 21. 10. 2017,
- 1 ks/400ml VIR tekuté mydlo á € 1,55/ks, dátum najneskoršej spotreby do 25. 08. 2018,
- 5 ks/100ml Peroxid vodíka 12% á € 1,00/ks, - spolu € 5,00, dátum najneskoršej spotreby do
08/2018,
- 1 ks/150ml GO&GO FRESH parfumovaný deodorant á € 1,80/ks, dátum najneskoršej
spotreby do 04/2018,
- 1 ks/150ml GO&GO SPORT parfumovaný deodorant á € 1,80/ks, dátum najneskoršej
spotreby do 04/2018.
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 6 ods. 3, vyššie cit. zákona
o ochrane spotrebiteľa, citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, zodpovedá v plnom
rozsahu účastník konania, nakoľko v zmysle ustanovenia § 2 písm. b) vyššie uvedeného zák. č.
250/2007 Z. z. je predávajúcim.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania listom zo dňa 08. 01. 2019,
naša zn. P/0364/04/18, poslané oznámenie o začatí správneho konania na vyššie cit. adresu
miesta podnikania účastníka konania. Tento list bol doručený dňa 08. 02. 2019 späť na I SOI
v Nitre ako nedoručený z dôvodu, že si adresát neprevzal zásielku v odbernej lehote.
V zmysle § 25 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, ak nemožno doručiť
písomnosť podnikateľovi - fyzickej osobe na adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani
na adresu jej miesta podnikania uvedenú v živnostenskom registri alebo v inom registri,
v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je správnemu orgánu známa, písomnosť sa považuje
za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu, a to aj vtedy, ak sa
podnikateľ – fyzická osoba o tom nedozvie.
Na základe vyššie uvedených skutočností sa za deň doručenia vyššie cit. oznámenia o začatí
správneho konania považuje deň 08. 02. 2019.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov, mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k dôvodom konania do 8 dní odo dňa
doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania.

Nakoľko účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by
ho zbavovali zodpovednosti za zistené porušenie zákona, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny orgán uvádza, že následné odstránenie zistených nedostatkov je povinnosťou
účastníka konania, ktorá mu vyplýva z ustanovenia § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej
kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, v zmysle ktorého 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. Odstránenie zistených nedostatkov je teda povinnosťou
kontrolovaného subjektu a nemá žiadny vplyv na zodpovednosť účastníka konania za zistené
porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa, nakoľko rozhodujúci je z hľadiska porušenia
zákonom stanovenej povinnosti stav zistený v čase kontroly. Zodpovednosť účastníka konania
za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa je objektívna.
V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 250/2007 Z. z. predávajúci je povinný najneskôr
v posledný deň doby spotreby stiahnuť výrobky z trhu, no v čase kontroly sa v ponuke pre
spotrebiteľa nachádzali výrobky po dobe spotreby.
V prípade zisteného porušenia zákona je správny orgán povinný uložiť postih, čo vyplýva
zo znenia § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, preto nemožno upustiť od uloženia
postihu. Pre uloženie sankcie za porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa je relevantná právna
úprava, vyplývajúca z § 24 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá dozornému orgánu nedáva
možnosť uloženia sankcie, ale stanovuje povinnosť uložiť pokutu, a to bez ohľadu na nápravu
zisteného protiprávneho stavu zo strany účastníka konania.
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj, ako príslušný správny orgán, preskúmal
podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny
skutkový stav bol v danom prípade spoľahlivo preukázaný.
Pri hodnotení dôkazov správny orgán vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného
pri kontrole a zaznamenaného v inšpekčnom zázname zo dňa 13. 09. 2018, ktorý považuje
za nepochybne zistený.
Za zistené porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa uloží
správny orgán v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. pokutu
až do výšky 66 400,00 €.
Podľa § 24 ods. 5 vyššie citovaného zákona č. 250/2007 Z. z. bolo pri rozhodovaní o výške
pokuty prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť veci a následky
protiprávneho konania, ktorými sú porušenie práv spotrebiteľa pri nedodržaní vyššie uvedenej
povinnosti.
Výrobky po dobe spotreby strácajú na kvalite a na svojich charakteristických vlastnostiach
a kúpou takéhoto výrobku by mohlo dôjsť k poškodeniu majetku spotrebiteľa, nakoľko by kúpil
výrobok, ktorý nemá požadované vlastnosti, ktoré spotrebiteľ právom očakáva. Správny orgán
prihliadol tiež na skutočnosť, že sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzalo 11 druhov výrobkov
v celkovej hodnote 24,80 € po uplynutí doby spotreby, čím by mohol byť spotrebiteľ ukrátený
na kvalite výrobku pri jeho použití.

Správny orgán prihliadol tiež na skutočnosť, že účel sledovaný zákonom o ochrane
spotrebiteľa vyjadrený v § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného
právo na ochranu ekonomických záujmov, nebol v zákonom požadovanej miere a úrovni
dosiahnutý. Účastník konania ako predávajúci je povinný dodržiavať všetky zákonom
stanovené podmienky predaja výrobkov, za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne, teda
bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie.
Správny orgán uložil pokutu v rámci zákonnej sadzby a má za to, že pokuta uložená v tejto
výške je pokutou primeranou a zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru
porušenia.
POUČENIE:
vedúca odboru výkonu dozoru
a súčasne poverená vykonávaním
funkcie riaditeľa Inšpektorátu SOI
v Nitre pre Nitriansky kraj

Slovenská obchodná inšpekcia,
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre
pre Nitriansky kraj
p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a

Číslo: P/0410/04/18

V Nitre dňa 28. 02. 2019

ROZHODNUTIE
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj (ďalej I SOI
v Nitre), ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1, § 3 ods. 2 písm. d), § 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, § 20 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,

r o z h o d o l takto:
účastníkovi konania s obchodným menom: LK RENT, s. r. o.
sídlo: Na Bašte 112/6, 934 01 Levice
IČO: 47 151 277
prevádzka: Apartmány Na Bašte, Na Bašte 112/6, Levice
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 11 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 predávajúci je povinný
informovať spotrebiteľa o charaktere poskytovanej služby, nakoľko v čase kontroly dňa 10.
10. 2018 bolo zistené, že účastník konania neinformoval spotrebiteľa o charaktere
poskytovanej služby, nakoľko vyššie uvedené ubytovacie zariadenie nebolo zaradené do
príslušnej kategórie a triedy ubytovacích zariadení v zmysle § 3 Vyhlášky MH SR
č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich
zaraďovaní do kategórií a tried,
u k l a d á
účastníkovi konania podľa § 24 ods. 1 zák. 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
p o k u t u vo výške 500,– € (slovom päťsto eur).
Od ô vod n e n ie
Dňa 10. 10. 2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzke – Apartmány Na Bašte, Na Bašte 112/6, Levice.

V čase kontroly dňa 10. 10. 2018 bolo zistené, že účastník konania neinformoval
spotrebiteľa o charaktere poskytovanej služby, nakoľko vyššie uvedené ubytovacie zariadenie
nebolo zaradené do príslušnej kategórie a triedy ubytovacích zariadení v zmysle § 3 Vyhlášky
MH SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri
ich zaraďovaní do kategórií a tried.
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 11 ods. 1 vyššie cit. zákona
o ochrane spotrebiteľa, citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, zodpovedá v plnom
rozsahu účastník konania.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania zaslané oznámenie o začatí
správneho konania č. P/0410/04/18 zo dňa 23. 01. 2019 do jeho elektronickej schránky, ktoré
bolo účastníkovi konania doručené dňa 05. 02. 2019.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov, mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k dôvodom konania do 8 dní odo dňa
doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania.
K oznámeniu o začatí správneho konania sa účastník konania vyjadril listom, ktorý bol na
I SOI v Nitre doručený dňa 12. 02. 2019. Vo svojom vyjadrení účastník konania uvádza, že
ubytovacie zariadenie je v prevádzke od roku 2015. Za ten čas poskytli služby stovkám
klientov. Spätná väzba zo strany klientov bola vždy veľmi pozitívna, o čom svedčia aj nezávislé
hodnotenia na kvalitu ubytovania a služieb zo strany klientov, na základe ktorých získali
najlepšie hodnotenia v rámci okresu Levice. Za celú dobu neboli negatívne ohlasy a ani
sťažnosti či už na kvalitu alebo zavádzanie. Zároveň dodáva, že sa snažia túto činnosť robiť
podľa najlepšieho vedomia, v prospech klientov. Ďalej účastník konania uvádza, že sú členmi
regionálneho združenia cestovného ruchu OOCR Tekov, kde sa spolupodieľajú aj
na
budovaní cestovného ruchu v regiónoch, čo sa zhoduje aj s prioritami vlády a taktiež
s prioritami Európskej únie. Zároveň sú aj malým zamestnávateľom – zamestnávajú troch
zamestnancov. Napriek tomu si uvedomujú, že v zmysle § 4 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane
spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytovať služby v bežnej kvalite. Kvalitu poskytovania
ubytovacích služieb predpisuje osobitný právny predpis, ktorým je Vyhláška MH SR
č.
277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich
zaraďovaní do kategórií a tried, tzn. poskytovateľ ubytovacích služieb je povinný poskytovať
ubytovacie služby aspoň v rozsahu a na úrovni požiadaviek cit. vyhlášky, čo v prípade
účastníka konania nebolo dodržané. Na základe ustanovenia § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z.
z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, v zmysle ktorého je
kontrolovaná osoba povinná v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo
vykonať okamžite nevyhnuté opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch
v určenej lehote správu inšpektorátu, účastník konania oznamuje, že po obdržaní oznámenia
o začatí správneho konania okamžite začali s odstraňovaním nedostatkov. Budujú ďalšiu izbu
a pripravujú ďalšie zmeny tak, aby po ich uskutočnení spĺňalo ubytovacie zariadenie všetky
podmienky na zaradenie do kategórie „Penzión” podľa vyhlášky MH SR č. 277/2008 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do
kategórií a tried. Tieto podmienky splnia najneskôr do 30. 04. 2019. Uvedomujú si, že
odstránenie zistených nedostatkov je povinnosťou kontrolovaného subjektu a nemá žiadny
vplyv na zodpovednosť účastníka konania za zistené porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa,
nakoľko rozhodujúci je z hľadiska porušenia zákonom stanovenej povinnosti stav zistený
v čase kontroly. Napriek tomu účastník konania žiada, aby správny orgán uložil výšku postihu

na dolnej hranici v zákonom stanovenej sadzbe. Účastník konania tvrdí, že v ich prípade by
mala pokuta plniť, aj vzhľadom k prvému zistenému porušeniu preventívnu funkciu, aj
vzhľadom k tomu (aj keď si uvedomujú princíp objektívnej zodpovednosti), že plnú kontrolu
pri rozhodovaní nadobudol konateľ Ing. L. K. až pri kúpe obchodného podielu od spoločníka
dňa 06. 04. 2018, pričom uvádza link na výpis z obchodného registra SR. Tvrdí, že dovtedy
platné postupy nevedel ovplyvniť v plnej miere v prospech dodržania zákonom stanovených
podmienok uvedených vo vyhláške. Keďže doteraz žiadny spotrebiteľ (okrem pani I. I., ktorá
bývala bez zaplatenia vyše 30 dní, a ani na opakované výzvy sa nechcela vysťahovať, pričom
ostala spoločnosti dlžná cca 1200,- EUR, čím vedome a zámerne porušila viac zákonov
a právnych predpisov SR, čo by v prípade dokázania viny bol trestný čin klasifikovaný ako
podvod, pričom takýchto prípadov podľa ich informácií spáchala viac a musela byť vyvedená
políciou SR) nepodal sťažnosť na ubytovacie zariadenie tak ako bolo, účastník konania si myslí,
že spotrebiteľ dostal za vynaložené finančné prostriedky, ktoré uhradil ako cenu ubytovania,
adekvátnu protihodnotu v kvalite poskytnutých ubytovacích službách zodpovedajúcich
príslušnej kategórii a triede zvoleného ubytovacieho zariadenia, aj keď nebola v plnej miere
zabezpečená, resp. dosiahnutá citácia zákona, vyjadrená v § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa,
podľa ktorého každý spotrebiteľ okrem iného má právo na ochranu ekonomických záujmov,
ktoré bolo uvedeným konaním účastníka konaniam ohrozené, resp. porušené.
K tomu správny orgán uvádza, že uvedené skutočnosti nezbavujú účastníka konania
zodpovednosti za zistené porušenie zákona. Zákon o ochrane spotrebiteľa je koncipovaný na
princípe objektívnej zodpovednosti, a teda pri posudzovaní veci nemožno prihliadať na
subjektívne aspekty na strane účastníka konania. Účastník konania ako predávajúci zodpovedá
teda za plnenie svojich zákonných povinností objektívne, t. j. bez ohľadu na zavinenie (úmysel,
nedbanlivosť) alebo iné okolnosti, za ktorých k ich porušeniu došlo. Rozhodujúca je
skutočnosť, že bol porušený zákon o ochrane spotrebiteľa.
Ďalej správny orgán uvádza, že odstránenie kontrolou zistených nedostatkov je povinnosťou
kontrolovaného subjektu podľa § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole
vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a nemá žiadny vplyv na zodpovednosť
účastníka konania za zistené porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa, nakoľko rozhodujúci je
z hľadiska porušenia zákonom stanovenej povinnosti stav zistený v čase kontroly.
Zároveň správny orgán poukazuje na ustanovenie § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa
z ktorého vyplýva, že v prípade zisteného porušenia zákona, je správny orgán povinný pristúpiť
k uloženiu postihu, preto nemožno upustiť od uloženia postihu, a to aj v prípade prvého
zisteného porušenia zákona. Pre uloženie sankcie za porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa
je relevantná právna úprava, vyplývajúca z § 24 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá
dozornému orgánu nedáva možnosť uloženia sankcie, ale stanovuje povinnosť uložiť pokutu,
a to bez ohľadu na nápravu zisteného protiprávneho stavu zo strany účastníka konania.
Správny orgán pozitívne hodnotí, že doteraz žiadny spotrebiteľ (okrem pani I.) nepodal
sťažnosť na ubytovacie zariadenie a že sa účastník konania snaží činnosť robiť podľa
najlepšieho vedomia v prospech klientov, avšak nejedná sa o okolnosti, ktoré by účastníka
konania zbavovali zodpovednosti za zistené porušenie zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa.
V zmysle § 11 ods.1 zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný pri predaji
informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaného výrobku, alebo charaktere poskytovanej
služby, o spôsobe použitia, montáže a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva
z

jeho nesprávneho použitia, montáže alebo údržby, o podmienkach uchovávania
a
skladovania, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou. Ak je to potrebné s
ohľadom na povahu výrobku, spôsob a dobu jeho používania, je predávajúci povinný
zabezpečiť, aby tieto informácie zrozumiteľne obsahoval aj priložený písomný návod.
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj, ako príslušný správny orgán, preskúmal
podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny
skutkový stav bol v danom prípade spoľahlivo preukázaný. Pri hodnotení dôkazov správny
orgán vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného
v inšpekčnom zázname zo dňa 10. 10. 2018, ktorý považuje za nepochybne zistený.
Za zistené porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa uloží
správny orgán v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. pokutu
až do výšky 66 400,- €.
Podľa § 24 ods. 5 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. bolo pri určení výšky pokuty
prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti,
spôsob a následky porušenia povinnosti informovať spotrebiteľa o charaktere poskytovanej
služby.
Správny orgán pri určovaní výšky pokuty zároveň prihliadol na to, že nezaradením
ubytovacieho zariadenia do príslušnej kategórie a triedy v zmysle vyhlášky č. 277/2008 Z. z.
bolo spotrebiteľom odopreté právo na úplné, riadne a komplexné informácie o poskytovaných
službách, čím bolo porušené právo spotrebiteľa na informácie v zmysle § 3 ods. 1 zákona
o ochrane spotrebiteľa.
Z hľadiska posudzovania miery zavinenia správny orgán pri určovaní výšky pokuty
prihliadol na skutočnosť, že účastník konania ako predávajúci je povinný dodržiavať všetky
zákonom stanovené podmienky predaja výrobkov alebo poskytovania služieb, za dodržiavanie
ktorých zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich
porušenie. Vzhľadom na uvedené bola pokuta uložená odôvodnene
a
v adekvátnej výške.
Správny orgán uložil výšku postihu v zákonom stanovenej sadzbe do 66 400,- €. Pokuta,
ktorú správny orgán ukladá účastníkovi konania nemôže byť neprimerane mierna vo vzťahu
k závažnosti protiprávneho konania a jeho následkom, čo znamená, že pokuta ako finančný
postih musí obsahovať aj represívnu zložku. Navyše na to, aby sankcia plnila svoju preventívnu
funkciu, jej výška musí byť stanovená tak, aby sa sankcionovaná osoba vyvarovala do budúcna
porušení zákonných ustanovení.
Keďže správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby, má za to, že pokuta
uložená v tejto výške je pokutou primeranou a zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu
a charakteru porušenia.
POUČENIE:
vedúca odboru výkonu dozoru
a súčasne poverená vykonávaním funkcie riaditeľa
Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj

Slovenská obchodná inšpekcia,
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre
pre Nitriansky kraj
p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a

Číslo: P/0419/04/18

V Nitre dňa 27. 02. 2019

ROZHODNUTIE
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj (ďalej I SOI
v Nitre), ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1, § 3 ods. 2 písm. d), § 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, § 20 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,

r o z h o d o l takto:
účastníkovi konania s obchodným menom: Lotfi Aboudi
miesto podnikania: Dolnozoborská 3335/70, 949 01 Nitra
IČO: 33 961 921
prevádzka: Penzión Toscana, Dolnozoborská 70, Nitra
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2007 Z.
z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch, v znení neskorších predpisov – v zmysle ktorého je predávajúci povinný
poskytovať služby v bežnej - predpísanej kvalite, nakoľko v čase kontroly dňa 09. 10. 2018
bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že účastník konania neposkytoval spotrebiteľovi
služby v bežnej - predpísanej kvalite, tzn. v kvalite ustanovenej Vyhláškou MH SR
č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich
zaraďovaní do kategórií a tried, keďže vyššie uvedené ubytovacie zariadenie nespĺňalo
požiadavky na vybavenosť jednotlivých častí ubytovacích zariadení v zmysle § 5 ods. 14
vyššie cit. vyhlášky, nakoľko v kontrolovaných izbách č. 1, 7 a 8 v hygienickom zariadení
neboli elektrické zásuvky označené napätím na použitie elektrických spotrebičov,
v čase kontroly dňa 09. 10. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že účastník
konania neposkytoval spotrebiteľovi služby v bežnej - predpísanej kvalite, tzn. v kvalite
ustanovenej Vyhláškou MH SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky
na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried, keďže vyššie uvedené
ubytovacie zariadenie nespĺňalo konkrétne klasifikačné znaky v zmysle prílohy k vyššie cit.
vyhláške – III. Klasifikačné znaky penziónov, trieda *** - v časti 3. ubytovacie priestory vybavenosť izieb, nakoľko v kontrolovanej izbe č. 1 chýbal nočný stolík a telefón so
spojením mimo penziónu cez centrálu a v kontrolovaných izbách č. 7 a 8 chýbal telefón so
spojením mimo penziónu cez centrálu,
v čase kontroly dňa 09. 10. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že účastník
konania neposkytoval spotrebiteľovi služby v bežnej - predpísanej kvalite, tzn. v kvalite
ustanovenej Vyhláškou MH SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky
na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried, keďže vyššie uvedené
ubytovacie zariadenie nespĺňalo konkrétne klasifikačné znaky v zmysle prílohy k vyššie cit.

vyhláške – III. Klasifikačné znaky penziónov, trieda*** - v časti 3. ubytovacie priestory predsieň, nakoľko v kontrolovaných izbách č. 1, 7 a 8 chýbala predsieň,
a v čase kontroly dňa 09. 10. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že účastník
konania neposkytoval spotrebiteľovi služby v bežnej - predpísanej kvalite, tzn. v kvalite
ustanovenej Vyhláškou MH SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky
na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried, keďže neboli splnené
konkrétne klasifikačné znaky v zmysle prílohy k vyššie cit. vyhláške – III. Klasifikačné
znaky penziónov, trieda*** – v časti 4. hygienické zariadenia - vybavenosť hygienických
zariadení, nakoľko v kontrolovaných izbách č. 1, 7 a 8 chýbalo vrecko na hygienické vložky,
u k l a d á
účastníkovi konania 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 p o k u t u vo výške 500,– € (slovom päťsto eur).
Od ô vod n e n ie
Dňa 09. 10. 2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzke – Penzión Toscana, Dolnozoborská 70, Nitra.
V čase kontroly dňa 09. 10. 2018 bolo zistené, že vyššie uvedená prevádzka – ubytovacie
zariadenie bolo v zmysle Vyhlášky MH SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú
klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried, zaradené
do kategórie Penzión a zatriedené do triedy s počtom hviezdičiek ***.
V čase kontroly dňa 09. 10. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že účastník
konania neposkytoval spotrebiteľovi služby v bežnej - predpísanej kvalite, tzn. v kvalite
ustanovenej Vyhláškou MH SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na
ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried, keďže vyššie uvedené ubytovacie
zariadenie nespĺňalo požiadavky na vybavenosť jednotlivých častí ubytovacích zariadení
v zmysle § 5 ods. 14 vyššie cit. vyhlášky, nakoľko v kontrolovaných izbách č. 1, 7 a 8
v hygienickom zariadení neboli elektrické zásuvky označené napätím na použitie elektrických
spotrebičov.
V čase kontroly dňa 09. 10. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že účastník
konania neposkytoval spotrebiteľovi služby v bežnej - predpísanej kvalite, tzn. v kvalite
ustanovenej Vyhláškou MH SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na
ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried, keďže vyššie uvedené ubytovacie
zariadenie nespĺňalo konkrétne klasifikačné znaky v zmysle prílohy k vyššie cit. vyhláške – III.
Klasifikačné znaky penziónov, trieda *** - v časti 3. ubytovacie priestory - vybavenosť izieb,
nakoľko v kontrolovanej izbe č. 1 chýbal nočný stolík a telefón so spojením mimo penziónu
cez centrálu a v kontrolovaných izbách č. 7 a 8 chýbal telefón so spojením mimo penziónu cez
centrálu.
V čase kontroly dňa 09. 10. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že účastník
konania neposkytoval spotrebiteľovi služby v bežnej - predpísanej kvalite, tzn. v kvalite
ustanovenej Vyhláškou MH SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na
ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried, keďže vyššie uvedené ubytovacie

zariadenie nespĺňalo konkrétne klasifikačné znaky v zmysle prílohy k vyššie cit. vyhláške – III.
Klasifikačné znaky penziónov, trieda*** - v časti 3. ubytovacie priestory - predsieň, nakoľko v
kontrolovaných izbách č. 1, 7 a 8 chýbala predsieň.
V čase kontroly dňa 09. 10. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že účastník
konania neposkytoval spotrebiteľovi služby v bežnej - predpísanej kvalite, tzn. v kvalite
ustanovenej Vyhláškou MH SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na
ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried, keďže neboli splnené konkrétne
klasifikačné znaky v zmysle prílohy k vyššie cit. vyhláške – III. Klasifikačné znaky penziónov,
trieda*** – v časti 4. hygienické zariadenia - vybavenosť hygienických zariadení, nakoľko
v kontrolovaných izbách č. 1, 7 a 8 chýbalo vrecko na hygienické vložky.
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 4 ods. 1 písm. b) vyššie cit. zákona
o ochrane spotrebiteľa, citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, zodpovedá v plnom
rozsahu účastník konania.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania listom zo dňa 05. 02. 2019,
č. P/0419/04/18, poslané oznámenie o začatí správneho konania na vyššie cit. adresu miesta
podnikania účastníka konania. Tento list bol účastníkovi konania doručený dňa 07. 02. 2019.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov, mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k dôvodom konania do 8 dní odo dňa
doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania.
K oznámeniu o začatí správneho konania sa účastník konania vyjadril listom, ktorý bol na
I SOI v Nitre doručený dňa 11. 02. 2019. Vo svojom vyjadrení účastník konania uvádza, že
kontrola penziónu prebehla 09. 10. 2018, pričom hneď v ten istý deň odstránil z dverí aj
internetu *** penziónu a nahradil ich **. Nasledujúci deň prišiel elektrikár a označil zásuvky
na používanie elektrických spotrebičov v každej izbe aj kúpeľni. Ihneď doplnil aj vrecká na
hygienické vložky. Účastník konania žiada o zhovievavosť, chyby uznáva, ale snažil sa zjednať
nápravy v čo najkratšom čase. Záverom dodáva, že prevádzkuje malý penzión. Účastník
konania si nebol vedomý, že porušuje zákon, ale uznáva svoju chybu.
Vo vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 09. 10. 2018 zodpovedná vedúca p. A. A.
prítomná pri kontrole uviedla, že nedostatky odstránia v čo najkratšom čase.
K tomu správny orgán uvádza, že uvedené skutočnosti nezbavujú účastníka konania
zodpovednosti za zistené porušenie zákona, nakoľko zákon o ochrane spotrebiteľa je
koncipovaný na princípe objektívnej zodpovednosti, a teda pri posudzovaní veci nemožno
prihliadať na subjektívne aspekty na strane účastníka konania. Účastník konania ako
predávajúci zodpovedá teda za plnenie svojich zákonných povinností objektívne, t. j. bez
ohľadu na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť) alebo iné okolnosti, za ktorých k ich porušeniu
došlo. Nevedomosť o zákonných povinnostiach je subjektívnou skutočnosťou, ktorá nezbavuje
účastníka konania jeho objektívnej zodpovednosti za porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa.
Každý podnikateľ, ktorý predáva výrobky alebo poskytuje služby, teda aj účastník konania, je
povinný poznať príslušné právne predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie, a to od počiatku
výkonu podnikateľskej činnosti. Rozhodujúca je skutočnosť, že bol porušený zákon o ochrane
spotrebiteľa.

K odstráneniu zistených nedostatkov správny orgán uvádza, že uvedené konanie zo strany
účastníka konania hodnotí pozitívne, avšak odstránenie kontrolou zistených nedostatkov je
povinnosťou kontrolovanej osoby, ktorá jej vyplýva 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 ktorého
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. Nejde o okolnosť, na základe ktorej by sa účastník konania
– dodatočným zosúladením skutkového stavu so stavom právnym, zbavil svojej objektívnej
zodpovednosti za protiprávne konanie.
Nakoľko účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by
ho zbavovali zodpovednosti za zistené porušenie zákona, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
V zmysle § 4 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný
poskytovať služby v bežnej kvalite. Kvalitu poskytovania ubytovacích služieb predpisuje
osobitný právny predpis, ktorým je Vyhláška MH SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú
klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried, tzn.
poskytovateľ ubytovacích služieb je povinný poskytovať ubytovacie služby aspoň v rozsahu
a na úrovni požiadaviek cit. vyhlášky.
V prípade zisteného porušenia zákona je správny orgán povinný uložiť postih, čo vyplýva
zo znenia § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, preto nemožno upustiť od uloženia postihu.
Pre uloženie sankcie za porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa je relevantná právna úprava,
vyplývajúca z § 24 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá dozornému orgánu nedáva možnosť
uloženia sankcie, ale stanovuje povinnosť uložiť pokutu, a to bez ohľadu na nápravu zisteného
protiprávneho stavu zo strany účastníka konania.
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj, ako príslušný správny orgán, preskúmal
podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny
skutkový stav bol v danom prípade spoľahlivo preukázaný. Pri hodnotení dôkazov správny
orgán vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného
v inšpekčnom zázname zo dňa 09. 10. 2018, ktorý považuje za nepochybne zistený.
Za zistené porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa uloží
správny orgán v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. pokutu, až
do výšky 66 400,- €.
Podľa § 24 ods. 5 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. bolo pri určení výšky pokuty
prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti,
spôsob a následky porušenia povinnosti poskytovať služby v bežnej kvalite.
Správny orgán pri určení výšky pokuty prihliadol na skutočnosť, že neposkytnutím
ubytovacích služieb v kvalite zodpovedajúcej osobitnému predpisu bol znížený rozsah práv
spotrebiteľa priznaný mu zákonom o ochrane spotrebiteľa. Ďalej správny orgán pri určovaní
výšky pokuty prihliadol aj na možné následky zisteného protiprávneho konania spočívajúce v
tom, že spotrebiteľ nedostáva za vynaložené finančné prostriedky, ktoré uhradí ako cenu
ubytovania, adekvátnu protihodnotu v kvalitne poskytnutých ubytovacích službách

zodpovedajúcich príslušnej kategórii a triede zvoleného ubytovacieho zariadenia. Teda nebol
v plnej miere zabezpečený, resp. dosiahnutý účel zákona vyjadrený v § 3 zákona
o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého každý spotrebiteľ okrem iného má právo na informácie
a na ochranu ekonomických záujmov, ktoré bolo uvedeným konaním účastníka konania
ohrozené, resp. porušené.
Z hľadiska posudzovania miery zavinenia správny orgán pri určovaní výšky pokuty
prihliadol na skutočnosť, že účastník konania ako predávajúci je povinný dodržiavať všetky
zákonom stanovené podmienky predaja výrobkov, alebo poskytovania služieb, za dodržiavanie
ktorých zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich
porušenie.
Vzhľadom
na
uvedené
bola
pokuta
uložená
odôvodnene
a v adekvátnej výške.
Správny orgán uložil výšku postihu v zákonom stanovenej sadzbe do 66 400,- €. Pokuta,
ktorú správny orgán ukladá účastníkovi konania nemôže byť neprimerane mierna vo vzťahu
k závažnosti protiprávneho konania a jeho následkom, čo znamená, že pokuta ako finančný
postih musí obsahovať aj represívnu zložku. Navyše na to, aby sankcia plnila svoju preventívnu
funkciu, jej výška musí byť stanovená tak, aby sa sankcionovaná osoba vyvarovala do budúcna
porušení zákonných ustanovení.
Keďže správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby, má za to, že pokuta
uložená v tejto výške je pokutou primeranou a zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu
a charakteru porušenia.
POUČENIE:
vedúca odboru výkonu dozoru
a súčasne poverená vykonávaním funkcie riaditeľa
Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj

