
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/0442/04/18                                                                      V Nitre dňa  05. 04. 2019 
 

           

R O Z H O D N U T I E 
 

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, § 4                 

ods. 2 písm. h), 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: Triotrade Slovakia s. r. o.  
sídlo: 956 14 Oponice 61  

IČO: 45 245 819 

prevádzka: VINOTÉKA VINEVILLE Jacovce, Farská 287/4, Jacovce 

kontrola vykonaná dňa 07. 11. 2018, 

 

 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 17 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 

predávať výrobok v hygienicky nezávadných obaloch alebo ho do takých obalov                         

pri predaji baliť, ak to vyžaduje povaha výrobku, pričom náklady na obalový materiál                         

a zabalenie výrobku uhrádza predávajúci, nakoľko v čase kontroly dňa 07. 11. 2018 bolo na 

základe vykonaného kontrolného nákupu zo strany inšpektorov SOI zistené, že účastník 

konania ako predávajúci si pri predaji 1,5 litra čapovaného sudového vína značky TRAMÍN 

účtoval cenu za plastovú fľašu ako obalový materiál vo výške 0,30 €, pričom náklady na 

obalový materiál uhrádza predávajúci,  

 

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). 

 

 

O d  ô  v o d  n  e  n  i e 

 

 

     Dňa 07. 11. 2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu 

v prevádzke – VINOTÉKA VINEVILLE Jacovce, Farská 287/4, Jacovce. 

 

     V čase kontroly dňa 07. 11. 2018 bolo na základe vykonaného kontrolného nákupu                      

zo strany inšpektorov SOI zistené, že účastník konania ako predávajúci si pri predaji 1,5 litra 

čapovaného sudového vína značky TRAMÍN účtoval cenu za plastovú fľašu ako obalový 

materiál vo výške 0,30 €, pričom náklady na obalový materiál uhrádza predávajúci.  

 

 

    



     Za zistený nedostatok, a tým aj za preukázané porušenie § 17 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 18. 02. 2019, 

naša zn. P/0442/04/18, poslané oznámenie o začatí správneho konania do elektronickej 

schránky účastníka konania, kde mu bolo dňa 08. 03. 2019 doručené.      

 

     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. 

 

     Správny orgán uvádza, že 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. Predávajúci musí spĺňať všetky 

podmienky podnikania, ktoré pre neho vyplývajú z príslušných právnych predpisov v priebehu 

celého výkonu podnikateľskej činnosti. 

     Ďalej 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. 

 

 

     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 § 17 zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný predávať výrobok              

v hygienicky nezávadných obaloch alebo ho do takých obalov pri predaji baliť, ak to vyžaduje 

povaha výrobku. Pri samoobslužnom predaji je povinný poskytnúť spotrebiteľovi obalový 

materiál. Náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku uhrádza predávajúci. 

 

     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. 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 07. 11. 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. Správny orgán prihliadol na porušenie povinnosti ustanovenej v § 17 zákona 

o ochrane spotrebiteľa v kontexte s vyššie uvedenými kritériami pre určenie výšky pokuty. 

Účastník konania porušil ustanovenie § 17 citovaného zákona tým, že pri účtovaní kontrolného 

nákupu bola účtovaná cena aj za obalový materiál, pričom tieto náklady má znášať predávajúci. 

Správny orgán prihliadol tiež na skutočnosť, že ani 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. 

 

     Z hľadiska posudzovania miery zavinenia správny orgán pri určovaní výšky pokuty 

prihliadol na skutočnosť, že 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. 

                                                                                                                                     

     Keďže správny orgán uložil pokutu na základe správnej úvahy 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. 

                                                                                                         

P O U Č E N I E :    

                                                                              riaditeľka Inšpektorátu SOI so sídlom        

                                                                                       v Trnave pre Trnavský kraj 

                                                                   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/0448/04/18                                                                      V Nitre dňa  05. 04. 2019 
 

         

R O Z H O D N U T I E 
 

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, § 4 ods. 

2 písm. h), 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:  Strom Slovakia s. r. o. 

sídlo: 821 05 Bratislava, Hrachová 16/B 

IČO: 51 423 634 

Predajné miesto: Ambulantný predaj vianočných stromčekov, Streďanská ulica, pred OD 

Kaufland, Topoľčany,   
kontrola vykonaná dňa 07. 12. 2018 a dňa 19. 12. 2018, 

 

 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 10a ods. 1 písm. k) 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 pred uzavretím zmluvy, alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky 

spotrebiteľa pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, spotrebiteľovi jasným 

a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt 

alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom, nakoľko 

v čase kontroly dňa 07. 12. 2018 bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný 

nákup jedného kusu stromčeku jedle s frézovaním v celkovej hodnote 24,89 €, pričom 

predávajúci pred uzavretím zmluvy (pred uskutočnením kontrolného nákupu) žiadnym 

spôsobom neposkytol inšpektorom SOI, vystupujúcim v pozícii spotrebiteľov, informáciu 

o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených 

osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských 

sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov);  

a v čase kontroly dňa 19. 12. 2018 bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný 

nákup jedného kusu vianočného stromčeku v kvetináči v celkovej hodnote € 28,99 €, pričom 

predávajúci opakovane pred uzavretím zmluvy (pred uskutočnením kontrolného nákupu) 

žiadnym spôsobom neposkytol inšpektorom SOI, vystupujúcim v pozícii spotrebiteľov, 

informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch 

ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení 

spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), čím nebol splnený 

záväzný pokyn v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c) vyššie citovaného  zákona číslo 

128/2002 Z. z. 

 

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  600,- € (slovom šesťsto eur).          

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 



O d  ô  v o d  n  e  n  i e 
 

 

     Dňa 07. 12. 2018 a  19. 12. 2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky 

kraj kontrolu na predajnom mieste –  Ambulantný predaj vianočných stromčekov, 

Streďanská ulica, pred OD Kaufland, Topoľčany.    

  

     V čase kontroly dňa 07. 12. 2018 bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný 

nákup jedného kusu stromčeku jedle s frézovaním v celkovej hodnote 24,89 €, pričom 

predávajúci pred uzavretím zmluvy (pred uskutočnením kontrolného nákupu) žiadnym 

spôsobom neposkytol inšpektorom SOI, vystupujúcim v pozícii spotrebiteľov, informáciu 

o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených 

osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov).  

 

     V čase kontroly dňa 19. 12. 2018 bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný 

nákup jedného kusu vianočného stromčeku v kvetináči v celkovej hodnote 28,99 €, pričom 

predávajúci opakovane pred uzavretím zmluvy (pred uskutočnením kontrolného nákupu) 

žiadnym spôsobom neposkytol inšpektorom SOI, vystupujúcim v pozícii spotrebiteľov, 

informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch 

ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení 

spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

 

 

     Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 10a ods. 1 písm. k) 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 19. 02. 2019, 

naša zn. P/0448/04/18, poslané oznámenie o začatí správneho konania do elektronickej 

schránky účastníka konania, kde mu bolo dňa 08. 03. 2019 doručené.     

 

     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 podľa ustanovenia § 10a ods. 1 písm. k) vyššie cit. zákona                    

č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy 

alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa pred tým, ako spotrebiteľ 

odošle objednávku, ak nie sú tieto informácie zjavné vzhľadom na povahu výrobku alebo 

služby, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti 

obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným 

predpisom. Predmetom tohto správneho konania je skutkový stav zistený v čase až dvoch 

kontrol, a to že účastník konania žiadnym spôsobom neposkytol informáciu o možnosti 

obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov. 

      

     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. 

  

     Podľa ustanovenia § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci 

povinný  pred  uzavretím  zmluvy,  alebo  ak  sa  zmluva  uzatvára  na  základe   objednávky 

spotrebiteľa pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, ak nie sú tieto informácie zjavné 

vzhľadom na povahu výrobku alebo služby, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom 

oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch 

ustanovených osobitným predpisom. 

 

     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 dňa 07. 12. 2018                 

a  19. 12. 2018 a zaznamenaného v inšpekčných záznamoch, 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. Správny orgán pri určení výšky pokuty zohľadnil skutočnosť, že účastník konania 

ako predávajúci nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane 

spotrebiteľa, a to pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom 

oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch 

ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov), pričom účelom poskytnutia tejto informácie je 

oboznámiť spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa v prípade sporu s predávajúcim na subjekt 

alternatívneho riešenia sporov, ktorý bude vykonávať nezávislé, nestranné, transparentné, 

účinné, rýchle a spravodlivé postupy alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. 

Prihliadnuté bolo aj na skutočnosť, že porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 10a ods. 1 

písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa, bolo zistené v čase kontroly dňa 07. 12. 2018 a aj v čase 

kontroly dňa 19. 12. 2018. 

     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 informácie, 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.            

     Keďže správny orgán uložil pokutu na základe správnej úvahy 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.                                                                                                         

P O U Č E N I E :    

                                                                              riaditeľka Inšpektorátu SOI so sídlom        

                                                                                       v Trnave pre Trnavský kraj 

                                                                   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,   949 01  N i t r a 

Číslo: P/0468/04/18                                                                             Nitre dňa  17. 04. 2019 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

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, § 4               

ods. 2 písm. h) 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:          BOMBOVO, cestovná kancelária, s. r. o. 
sídlo.                            Novozámocká 230,  949 01 Nitra 

IČO:                             36 539 961 

 

Kontrola vykonaná v sídle spoločnosti BOMBOVO, cestovná kancelária., s. r. o., 

Novozámocká 230, Nitra dňa 24. 08. 20148 a 02. 10. 2018 

                                                                       

pre porušenie zákazu vyplývajúceho z ustanovenia § 4 ods. 8 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 nesmie konať 

v rozpore s dobrými mravmi, pričom konaním v rozpore s dobrými mravmi sa na účely tohto 

zákona rozumie najmä konanie, ktoré môže privodiť ujmu spotrebiteľovi pri nedodržaní 

dobromyseľnosti, čestnosti a využíva najmä omyl a výraznú nerovnosť zmluvných strán, 

nakoľko: 

- v čase kontroly dňa 24. 08. 2018, 02. 10. 2018 inšpektori I SOI v Nitre pri prešetrení podnetu 

č. 495/2018 v sídle spoločnosti: BOMBOVO, cestovná kancelária, s. r. o., Novozámocká 

230, Nitra zistili, že spotrebiteľ s predávajúcim - účastníkom konania dňa 24. 04. 2018 

uzatvoril zmluvu o obstaraní zájazdu č 17685, na základe ktorej sa jeho 2 deti, vo veku 7 a 9 

rokov, zúčastnili detského tábora Bombovo, s programom „Napnúť plachty“ v čase                     

od 22. 07. 2018 do 28. 07. 2018, na Skalke, v cene 391,40EUR. V čase kontrol bolo zistené, že 

obe deti si zakúpili reklamné táborové predmety podľa vyjadrenia CK v hodnote 25,-EUR, 

dcéra fľašu a pero za 11,-EUR, syn tiež fľašu a ešte kúpili vak a okuliare. Ostatné peniaze 

minuli v bufete a v Kremnici, náramky a odznaky dostávali deti gratis. Podľa vyjadrenia 

spotrebiteľa každé jedno dieťa dostalo ako vreckové 20,-EUR /spolu 40,-EUR/ a bolo zistené, 

že spotrebiteľ pri preberaní detí z tábora po skončení tábora, musel ešte doplácať 4,-EUR 

animátorke, lebo deťom poskytla 4,-EUR na občerstvenie a deti zostali dlžné.  

 

     V čase kontroly dňa 02. 10. 2018 bolo zistené, že v  Zmluve o obstaraní zájazdu č. 17685, 

ako  ani vo Všeobecných zmluvných podmienkach účasti na zájazdoch CK Bombovo, 

v katalógu letných táborov pre rok 2018, ani na stránke www.bombovo.sk, ktorú prevádzkuje 

spoločnosť BOMBOVO, cestovná kancelária, s. r .o. nie je uvedená informácia o možnosti 

zakúpenia reklamných predmetov priamo v tábore a predávajúci nepreukázal, že rodičia detí 

boli informovaní o možnosti zakúpenia reklamných predmetov počas tábora. 
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    Uvedeným konaním došlo zo strany účastníka konania ku konaniu v rozpore s dobrými 

mravmi, nakoľko takéto konanie môže privodiť ujmu spotrebiteľovi pri nedodržaní 

dobromyseľnosti, čestnosti a využíva najmä omyl, výraznú nerovnosť zmluvných strán. 

                                        
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 (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa)   p  o  k  u  t  u     vo  výške  800,–  €  

(slovom osemsto eur). 

 

 

O d  ô  v o d  n  e  n  i e 

 

     V čase kontroly dňa 24. 08. 2018, 02. 10. 2018 inšpektori I SOI v Nitre pri prešetrení podnetu 

č. 495/2018 v sídle spoločnosti: BOMBOVO, cestovná kancelária, s. r. o., Novozámocká 

230, Nitra zistili, že spotrebiteľ s predávajúcim - účastníkom konania dňa 24. 04. 2018 

uzatvoril zmluvu o obstaraní zájazdu č 17685, na základe ktorej sa jeho 2 deti, vo veku 7 a 9 

rokov, zúčastnili detského tábora Bombovo, s programom „Napnúť plachty“ v čase od 22. 07. 

2018 do 28. 07. 2018, na Skalke, v cene 391,40EUR. V čase kontrol bolo zistené, že obe deti 

si zakúpili reklamné táborové predmety podľa vyjadrenia účastníka konania v hodnote                             

25,-EUR, dcéra fľašu a pero za 11,-EUR, syn tiež fľašu a ešte kúpili vak a okuliare. Ostatné 

peniaze minuli v bufete a v Kremnici, náramky a odznaky dostávali deti grátis. Uvedené 

vyplýva z e-mailovej komunikácie medzi účastníkom konania a cestovnou kanceláriou zo dňa                      

28. 07. 2018, 21:45, ktorá bola na I SOI v Nitre zaslaná spotrebiteľom, doručená dňa                    

06. 08. 2018.  Podľa vyjadrenia spotrebiteľa každé jedno dieťa dostalo ako vreckové 20,-EUR  

a bolo zistené, že spotrebiteľ pri preberaní detí z tábora po skončení tábora, musel ešte doplácať 

4,-EUR animátorke, lebo deťom poskytla 4,-EUR na občerstvenie a deti zostali dlžné. Uvedené 

vyplýva z vyjadrenia konateľky kontrolovanej spoločnosti uvedeného na strane č. 2 

inšpekčného záznamu zo dňa 24. 08. 2018 a 02. 10. 2018 kde okrem iného uviedla, že 

animátorka požičala peniaze, aby si dieťa mohlo zakúpiť občerstvenie.  

    V čase kontroly dňa 02. 10. 2018 bolo zistené, že v  Zmluve o obstaraní zájazdu č. 17685, 

ako  ani vo Všeobecných zmluvných podmienkach účasti na zájazdoch CK Bombovo, 

v katalógu letných táborov pre rok 2018, ani na stránke www.bombovo.sk, ktorú prevádzkuje 

spoločnosť BOMBOVO, cestovná kancelária, s. r .o. nie je uvedená informácia o možnosti 

zakúpenia reklamných predmetov priamo v tábore a predávajúci nepreukázal, že rodičia detí 

boli informovaní o možnosti zakúpenia reklamných predmetov počas tábora. 

 

    Uvedeným konaním došlo zo strany účastníka konania ku konaniu v rozpore s dobrými 

mravmi, nakoľko takéto konanie môže privodiť ujmu spotrebiteľovi pri nedodržaní 

dobromyseľnosti, čestnosti a využíva najmä omyl, výraznú nerovnosť zmluvných strán. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

   V čase kontroly dňa 24. 08. 2018 konateľka spoločnosti v inšpekčnom zázname na str. 2 

uviedla, že animátori majú k dispozícii počas pobytu reklamné predmety spoločnosti, no deťom 

ich neprezentujú, nepredvádzajú a ani ich nenútia si tieto predmety kúpiť. Či si dieťa predmety 

zakúpi je na báze dobrovoľnosti.   

 

     V čase kontroly dňa 02. 10. 2018 konateľka spoločnosti v inšpekčnom zázname na str. 2 

uviedla, že reklamné predmety majú zamestnanci CK v Horskom Hoteli Minciar v sklade 

materiálu. Pre deti nie je organizovaná žiadna prezentácia reklamných predmetov. Animátorka 

deťom oznámi, že je možnosť zakúpiť si reklamné predmety, deti nie sú žiadnym spôsobom 

navádzané, aby si tieto predmety zakúpili.                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                   
    Listom zo dňa 03. 10. 2018, ktorý bol na I SOI v Nitre doručený dňa 09. 10. 2018, sa účastník 

konania vyjadril ku kontrole zo dňa 02. 10. 2018. Toto vyjadrenie bolo na I SOI v Nitre zaslané 

aj e-mailom dňa 03. 10. 2018. Vo vyjadrení účastník konania uviedol, že animátori majú 

k dispozícii počas pobytu v letnom tábore reklamné predmety v sklade materiálu, ale tieto 
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predmety deťom nijak nevnucujú a ani neprebieha žiadna prezentácia týchto predmetov. 

Rodičia, ktorí zvolili individuálnu dopravu detí do letného tábora sú pri príchode na stredisko 

hlavnou animátorkou ústne informovaní o možnosti zakúpenia reklamných predmetov počas 

pobytu detí. Žiadny rodič počas leta nemal námietky proti tomuto predaju reklamných 

predmetov, a preto animátorka nepovažovala za potrebné nevyhovieť možnosti zakúpiť 

reklamné predmety žiadnemu z detí. Aj sťažovateľ mal možnosť vyjadriť nesúhlas s predajom 

predmetov jeho deťom, nakoľko tiež mal individuálnu dopravu a o možnosti zakúpiť predmety 

boli na stredisku informovaní. Predaj predmetov  prebiehal na stredisku horský hotel Minciar 

nasledovne – v utorok podvečer animátori podľa zoznamu rozdeľovali tričká pre deti, ktoré 

mali tričká vopred zakúpené a následne si deti mohli aj tričká dokúpiť, lebo viacerí rodičia im 

dali peniaze na tričko, aby si mohli vybrať aj farbu a veľkosť priamo na tábore. Popri tom deti 

si mali možnosť vybrať aj z iných reklamných predmetov, ktoré si v tom čase mohli zakúpiť. 

Nijako neboli nútení ani navádzaní na kúpu. Bolo to na báze dobrovoľnosti.  

     Zároveň účastník konania uviedol, že na to, aby sa odstránili tieto nedostatky pri 

informovaní rodičov na budúcu sezónu pristúpime k informovaniu o možnosti kúpy 

reklamných predmetov priamo v zmluve a aj na  stránke www.bombovo.sk . 

 

     K tomu správny orgán uvádza, že účastník konania v danom právnom vzťahu vystupoval 

voči spotrebiteľovi ako profesionál, ktorý pri zachovaní odbornej starostlivosti pri svojej 

činnosti mohol a mal predpokladať, že rodičia poskytujú deťom finančné prostriedky najmä na 

kúpu občerstvenia, sladkostí a nie na reklamné predmety cestovnej kancelárie. Správny orgán 

má za to, že vzhľadom na dlhoročnú prax cestovnej kancelárie s deťmi, ako aj na vek detí 

v tábore v danom turnuse (od 6 do 10 rokov), CK mohla a mala vedieť, že len zmienka 

o reklamných predmetoch cestovnej kancelárie a možnosti ich zakúpenia bude pre deti lákavou 

informáciou, ktorá vzbudí ich zvedavosť a tieto predmety budú chcieť vidieť  a s veľkou 

pravdepodobnosťou aj zakúpiť. Pri deťoch vo veku od 6 do 10 rokov nie je nutné nahováranie 

na kúpu, nakoľko len ťažko odolajú kúpe atraktívnych reklamných predmetov. Správny orgán 

nesúhlasí s tvrdením konateľky spoločnosti, že deti nie sú žiadnym spôsobom navádzané            

na kúpu. Už samotný  oznam o existencii  reklamných  predmetov a  možnosti  ich  zakúpenia  

správny orgán považuje za navádzanie detí na ich kúpu. Ak by cieľom cestovnej kancelárie 

nebol predaj týchto predmetov, zmienka o ich existencii, ako aj možnosti ich zakúpenia by 

nemala zmysel.  

 

     Informovanie rodičov, ktorí priviezli deti do tábora osobne, o možnosti zakúpenia 

reklamných predmetov účastník konania nijako nepreukázal. No v tomto prípade, ústne 

informovanie rodičov o možnosti zakúpenia reklamných predmetov po príchode na miesto 

konania, pred nástupom detí do tábora  a bez informovania rodičov o konkrétnych reklamných 

predmetoch a najmä ich cene,  správny orgán považuje za nedostatočné, nakoľko rodič v danom 

momente, v situácii keď prenecháva svoje dieťa do starostlivosti účastníka konania, nemá 

primerané, vhodné podmienky reálne si predstaviť, čo sa jeho deťom bude ponúkať a za akú 

cenu. Z uvedeného dôvodu v danom prípade nemožno hovoriť ani o tom, že rodičia deťom 

dovolili kúpiť reklamné premety, nakoľko nemali vedomosť o danom predmete ani jeho cene.   

 

 

      Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie ustanovenia § 4 ods. 8 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 21. 02. 2019, 

naša zn. P/0468/04/18, poslané oznámenie o začatí správneho konania do elektronickej 

schránky účastníka konania, kde mu bolo dňa 22. 02. 2019 doručené.     

 

    V zmysle ustanovenia § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní mal účastník 

konania možnosť vyjadriť sa k oznámeniu o začatí správneho konania do 8 dní odo dňa 

doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania. 
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    Listom zo dňa 25. 03. 2019, naše číslo 738/04/19 bolo účastníkovi konania oznámené, že 

rozhodnutie v predmetne právnej veci P/0468/04/18 bude vydané v lehote do 60 dní od začatia 

správneho konania. 

 

    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 v zmysle § 7 ods. 3 zákona  č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole 

vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa je povinnosťou kontrolovaného subjektu 

odstrániť nedostatky, ako aj príčiny vzniknutého nedostatku.  Z hľadiska porušenia zákonom 

stanovenej povinnosti je rozhodujúci stav zistený v čase kontroly.  

 

     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.  

 

     Ďalej správny orgán uvádza, že v prípade zisteného porušenia zákona je správny orgán 

v zmysle § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa povinný pristúpiť k uloženiu postihu, preto 

nemožno upustiť od uloženia pokuty. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

     Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj, ako príslušný správny orgán, preskúmal 

podkladový materiál 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 24. 08. 2018, 02. 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 zákona o ochrane spotrebiteľa, pokutu                     

až do výšky  66 400,00 €.                                                                         

             

 

     Pri určovaní výšky pokuty orgán dozoru v súlade s ustanovením § 24 ods. 5 zákona 

o ochrane spotrebiteľa prihliadol na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia 

povinnosti, spôsob a následky porušenia povinnosti. Pri zohľadnení uvedených kritérií orgán 

dozoru vzal v úvahu, že porušením zákazu konať v rozpore s dobrými mravmi formou konania, 

ktoré môže privodiť ujmu spotrebiteľovi pri nedodržaní dobromyseľnosti, čestnosti  a pri 

využití najmä omylu a výraznej nerovnosti zmluvných strán, dochádza zo strany účastníka 

konania k zneužívaniu silnejšieho postavenia vo vzťahu k spotrebiteľom. Požiadavka ochrany 

spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany v spotrebiteľských zmluvných vzťahoch, je 

prevtelená  aj do zákazu konania v rozpore s dobrými mravmi, ktorý účastník konania svojim 

konaním porušil.  

 

     Orgán dozoru vzal do úvahy skutočnosť, že vyššie uvedený postup účastníka konania voči 

spotrebiteľovi, ako slabšej zmluvnej strane, bol spôsobilý uviesť spotrebiteľa do omylu 

a privodiť mu ekonomickú ujmu. V danom prípade bola viac ako polovica vreckového deťmi 

minutá na reklamné predmety, o ktorých existencii a následnej ponuke deťom, spotrebiteľ 

nebol riadnym spôsobom vopred informovaný.  Umožnenie kúpy reklamných predmetov 

dieťaťu vo väčšom rozsahu, ako bola polovica vreckového dieťaťa,  mala za následok požičanie 

sumy vo výške 4,-EUR animátorkou dieťaťu, aby si mohlo kúpiť občerstvenie. Túto sumu 

následne mali uhradiť rodičia dieťaťa.  

 

     Pri ukladaní pokuty bolo prihliadnuté i na skutočnosť, že účastník konania prijal opatrenia 

na odstránenie predmetného nedostatku a o možnosti kúpy reklamných predmetov v rámci 

tábora bude spotrebiteľov informovať priamo v zmluve. 

 

   



 Správny orgán zároveň prihliadol na to, že účel sledovaný zákonom o ochrane spotrebiteľa 

vyjadrený v § 3 ods. 1 cit. zákona, podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného právo             

na informácie, ochranu ekonomických záujmov nebol v zákonom požadovanej miere a úrovni 

dosiahnutý. 

 

     Nedodržaním zákazu konania v rozpore s dobrými mravmi  zo strany predávajúceho došlo 

k zníženiu zákonom garantovanej právnej ochrany spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo, aby bol 

pravdivo, správne a úplne informovaný o všetkých faktoroch, ktoré majú vplyv na jeho 

rozhodovanie, v danom prípade, či deťom vôbec dovolí kúpu reklamných predmetov  a v akej 

sume alebo dieťa usmerní a prihliadnuc na danú možnosť kúpy reklamných predmetov mu kúpu 

takýchto predmetov vyhovorí.  

  

     Súčasne je potrebné uviesť, že v danom vzťahu je spotrebiteľ laikom, a práve účastník 

konania je tým subjektom, ktorý má konať s odbornou starostlivosťou, nakoľko sa jedná o jeho 

predmet podnikania a má dbať o riadne plnenie si povinností. V zmysle § 2 písm. u) vyššie cit. 

zákona o ochrane spotrebiteľa, odbornou starostlivosťou sa rozumie úroveň osobitnej 

schopnosti a starostlivosti, ktorú možno rozumne očakávať od predávajúceho pri konaní vo 

vzťahu k spotrebiteľovi, zodpovedajúca čestnej obchodnej praxi alebo všeobecnej zásade 

dobrej viery uplatňovanej v jeho oblasti činnosti. 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. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

     Účastník konania je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky,                                

za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek okolnosti,   ktoré 

spôsobili ich porušenie.  

 

     Správny orgán uložil výšku postihu v zákonom stanovenej sadzbe                                                               

do 66 400,00 €. Keďže správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby má za 

to, že pokuta uložená v tejto výške je vzhľadom na jej represívno-výchovnú funkciu, ako aj 

s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská pokutou primeranou a zároveň 

pokutou zodpovedajúcou  

     Po zvážení a vyhodnotení uvedených skutočností považuje orgán dozoru postih, uložený na 

základe správnej úvahy vo výške stanovenej  vo výroku tohto rozhodnutia za primeraný. 

Z uvedených dôvodov bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

P O U Č E N I E :  

                                                                              riaditeľka Inšpektorátu SOI so sídlom        

                                                                                       v Trnave pre Trnavský kraj 

                                                                   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/0471/04/18                                                                      V Nitre dňa  22. 03. 2019 
 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

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:            Beáta Kollárová – Pekné bývanie 
miesto podnikania:        Vlčanská 556/2, 927 01 Šaľa 

IČO:                              50 199 331 

prevádzkareň:               Darčeky – Pekné bývanie, Budovateľská 9, Šaľa 

 

 

 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 10a ods. 1 písm. k) 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 pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom 

oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov 

v prípadoch ustanovených osobitným predpisom, nakoľko v čase kontroly dňa 05. 12. 2018 

bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný nákup, do ktorého bolo zakúpené –                              

1 ks dekorácia sovička á 5,90 €/ks, pričom predávajúci pred uzavretím zmluvy (pred 

uskutočnením kontrolného nákupu) žiadnym spôsobom neposkytol inšpektorom SOI, 

vystupujúcim v pozícii spotrebiteľov, informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt 

alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon                       

č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov), 

 

 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 18 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 reklamačný poriadok 

musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi, nakoľko v čase kontroly dňa              

05. 12. 2018 bolo zistené, že vo vyššie uvedenej prevádzke sa v čase kontroly nenachádzal 

reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi 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  300,– €  (slovom tristo eur). 

 

 

 



O d  ô  v o d  n  e  n  i e 
 

 

     Dňa 05. 12. 2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu 

v prevádzkarni – Darčeky – Pekné bývanie, Budovateľská 9, Šaľa.  

 

     V čase kontroly dňa 05. 12. 2018 bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný 

nákup, pričom predávajúci pred uzavretím zmluvy (pred uskutočnením kontrolného nákupu) 

žiadnym spôsobom neposkytol inšpektorom SOI, vystupujúcim v pozícii spotrebiteľov, 

informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch 

ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení 

spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Do kontrolného nákupu 

bolo zakúpené: 1 ks dekorácia sovička á 5,90 €/ks, 

 

     V čase kontroly dňa 05. 12. 2018 bolo zistené, že vo vyššie uvedenej prevádzke sa v čase 

kontroly nenachádzal reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi 

v žiadnej forme. 

 

 

     Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 10a ods. 1 písm. k),  § 18 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 22. 02. 2019,           

č. P/0471/04/18, zasielané oznámenie o začatí správneho konania na adresu miesta podnikania 

účastníka konania. Tento list bol účastníkovi konania doručený dňa 28. 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. 

 

     Účastník konania sa k zisteným nedostatkom vyjadril vo svojej vysvetlivke v inšpekčnom 

zázname zo dňa 05. 12. 2018 kde uviedol, že nedostatky odstráni ihneď. 

 

 

     K tomu správny orgán uvádza, že pozitívne hodnotí odstránenie zistených nedostatkov. 

Zároveň 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, možno na túto skutočnosť prihliadať pri stanovení výšky pokuty,  no nemá žiadny 

vplyv na zodpovednosť účastníka konania za zistené porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa.  

Z hľadiska porušenia zákonom stanovenej povinnosti je rozhodujúci stav zistený v čase 

kontroly.  

 

     Správny orgán ďalej uvádza, že uvedené skutočnosti pokladá za subjektívne, ktoré nemajú 

vplyv na zodpovednosť účastníka konania, nakoľko 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. 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.  

 

     Podľa § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný pred 

uzavretím zmluvy, alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa pred tým, 

ako spotrebiteľ odošle objednávku, ak nie sú tieto informácie zjavné vzhľadom na povahu 

výrobku alebo služby, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť  

informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch 

ustanovených osobitným predpisom. 

 

     Ako vyplýva z kontrolných zistení, napriek požiadavke vyplývajúcej z § 18 ods. 1 zákona 

o ochrane spotrebiteľa bolo zistené, že reklamačný poriadok sa na kontrolovanej prevádzke 

nenachádzal vôbec, pričom zákon o ochrane spotrebiteľa požaduje umiestniť reklamačný 

poriadok na viditeľné a dostupné miesto pre spotrebiteľa v každom prípade. 

 

     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 05. 12. 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  pred  uzavretím  zmluvy,  spotrebiteľovi   

jasnýma zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt 

alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon                      

č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)             

a zabezpečiť reklamačný poriadok nachádzajúci sa na viditeľnom mieste dostupnom 

spotrebiteľovi. Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práv spotrebiteľa chránených 

dotknutými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa. 

 

     Správny orgán pri určení výšky pokuty zohľadnil skutočnosť, že účastník konania ako 

predávajúci nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane 

spotrebiteľa, a to pred uzavretím zmluvy spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom 

oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch 

ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov), pričom účelom poskytnutia tejto informácie je 

oboznámiť spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa v prípade sporu s predávajúcim na subjekt 

alternatívneho riešenia sporov, ktorý bude vykonávať nezávislé, nestranné, transparentné, 

účinné, rýchle a spravodlivé postupy alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. 

Absenciou informácie o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov 

v prípadoch ustanovených osobitným predpisom došlo k porušeniu práva spotrebiteľa na 

informácie. 

 



     Ďalej správny orgán prihliadol aj ku skutočnosti, že v čase kontroly v kontrolovanej 

prevádzkarni absentoval reklamačný poriadok. Správny orgán uvádza, že sprístupnenie 

reklamačného poriadku je jeden z najdôležitejších prostriedkov ako zabezpečiť riadne 

informovanie spotrebiteľa o podmienkach, spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady 

výrobkov. Z hľadiska dĺžky trvania zisteného protiprávneho stavu bola zohľadnená skutočnosť, 

že účastníkovi konania bolo preukázané trvanie zisteného stavu v čase kontroly. 

 

     Správny orgán prihliadol zároveň k tomu, že účel sledovaný zákonom o ochrane spotrebiteľa 

vyjadrený v § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného právo na 

informácie, nebol v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý.  

 

     Z hľadiska posudzovania miery zavinenia správny orgán prihliadol aj na skutočnosť, že 

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. 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. 

                            

                                                                              

P O U Č E N I E :    

                                                                             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/0492/04/18                                                                      V Nitre dňa  17. 04. 2019 
 

          

R O Z H O D N U T I E 
 

 

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, § 4     ods. 

2 písm.  h) 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: 
 

 

obchodné meno:           NITRAZDROJ, a. s. 
sídlo:                             Dolnočermánska 38, 949 01 Nitra   

IČO:                              34 098 593 

prevádzka:                     Potraviny Nitrazdroj, Výstavná 6, Nitra 

 

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

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

o priestupkoch v znení neskorších predpisov – v zmysle ktorého, ak sa informácie 

uvedené v § 10a až 12 poskytujú písomne, musia byť v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka, nakoľko v čase kontroly dňa 30. 08. 2018 bolo pri prešetrení spotrebiteľského 

podnetu č. 558/2018 vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že sa v ponuke pre spotrebiteľa 

nachádzali 3 druhy výrobkov v celkovej hodnote 46,29 EUR (textilné tašky),  ktoré neboli 

žiadnym spôsobom označené informáciou o materiálovom zložení výrobku  a návodom na 

údržbu v kodifikovanej podobe štátneho jazyka , ale iba v cudzom jazyku (16 ks nákupná 

taška 42 x 60 cm á 1,99 EUR/ks, 6 ks taška čierna Motýľ 34 x 36 cm á 1,25 EUR/ks, 5 ks 

taška Floresi 35 x 37 x 12 cm á 1,39 EUR/ks) 

 

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  200 ,– €   (slovom  dvesto  eur). 

                                                                                                              

O d  ô  v o d  n  e  n  i e 

 

     Dňa 30. 08. 2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu 

v prevádzkarni – Potraviny Nitrazdroj, Výstavná 6, Nitra.  

 

      V čase kontroly dňa 30. 08. 2018 bolo pri prešetrení spotrebiteľského podnetu  č. 558/2018 

vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali 3 druhy 

výrobkov v celkovej hodnote 46,29 EUR (textilné tašky), ktoré neboli žiadnym spôsobom 

označené informáciou o materiálovom zložení výrobku a návodom na údržbu v kodifikovanej 

podobe štátneho jazyka, ale iba v cudzom jazyku – v poľskom jazyku: 

- 16 ks nákupná taška 42x60cm á 1,99 EUR/ks, spolu 31,84 EUR 

-  6 ks taška čierna Motýľ 34x36cm á 1,25 EUR/ks, spolu 7,50 EUR 

-  5 ks taška Floresi 35x37x12cm á 1,39 EUR, spolu 6,95 EUR 



 

 

     Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie  §13 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, 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 13. 03. 2019,           

č. P/0492/04/18, zasielané oznámenie o začatí správneho konania do elektronickej schránky 

účastníka konania, ktoré mu bolo doručené dňa 18. 03. 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 zisteným nedostatkom sa účastník konania vyjadril listom zo dňa 21. 03. 2019, ktorý bol 

na I SOI v Nitre doručený dňa 25. 03. 2019. Vo vyjadrení okrem iného uvádza, že dňa                                   

04. 09. 2019 bolo zrealizované stiahnutie predmetných výrobkov do veľkoobchodnej tovarovej 

skupiny VO TS 971. V septembri 2019 bola zrealizovaná dodávateľom VIPOR, s. r. o., Ostrava, 

fyzická výmena predmetných výrobkov, počas ktorej bolo zabezpečené označenie výrobkov 

materiálovým zložením v kodifikovanej podobe štátneho jazyka a informáciou o spôsobe 

ošetrovania a údržby kodifikovanej podobe štátneho jazyka v zmysle zákona o ochrane 

spotrebiteľa.  

 

     Nápravu vykonali okamžite a veria, že tento nedostatok nepredstavuje bezprostredné 

nebezpečenstvo pre zdravie ľudí. Z uvedených dôvodov žiada o zastavenie správneho konania. 

 

     K tomu správny orgán uvádza, že hodnotí pozitívne odstránenie zistených nedostatkov                        

a možno na túto skutočnosť prihliadnuť pri ukladaní pokuty, no dodatočné odstránenie 

zistených nedostatkov nezbavuje účastníka konania zodpovednosti. Správny orgán zároveň 

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. Z hľadiska porušenia zákonom stanovenej povinnosti je rozhodujúci stav zistený 

v čase kontroly, preto následné odstránenie nedostatkov nie je dôvodom na zastavenie 

správneho konania. 

     Správny orgán ďalej uvádza, že 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. 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.  

 

     Podľa § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa, ak sa informácie uvedené v § 10a až 12 poskytujú 

písomne, musia byť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Možnosť súbežného používania 

iných označení, najmä grafických symbolov a piktogramov, ako aj iných jazykov, nie je týmto 

dotknutá. Fyzikálne a technické veličiny musia byť vyjadrené v zákonných meracích 

jednotkách. 

 

     Podľa § 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa, predávajúci musí zabezpečiť, aby ním 

predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo 

dodávateľovi, o miere alebo o množstve, o spôsobe použitia a údržby výrobku                                                

a  o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, o podmienkach 

uchovávania a skladovania výrobku, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou alebo 

informáciami podľa osobitných predpisov. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu 

dozoru, alebo spotrebiteľa oznámiť alebo zdokumentovať údaje o výrobku, ak ho nemožno 

označiť. 

 

     Správny orgán ďalej uvádza, že predávajúci je povinný zabezpečiť, aby ním predávané 

textilné výrobky boli zreteľne označené informáciami o ich materiálovom zložení v zmysle 

osobitného právneho predpisu – Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)                            

č. 1007/2011 z  27. septembra 2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení 

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

smernica Rady 73/44/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES                                 

a 2008/121/ES. V zmysle čl. 14.1 vyššie cit. nariadenia sa textilné výrobky označujú etiketou 

alebo iným označením, aby sa uviedlo ich vláknové zloženie, pri každom sprístupnení na trhu. 

Označenie textilných výrobkov etiketou a iným označením je trvalé, ľahko čitateľné, viditeľné 

a prístupné a v prípade etikety aj pevne pripevnené. Podľa čl. 16.3 vyššie cit. nariadenia 

označenie etiketou, alebo iné označenia sú v úradnom jazyku alebo v jazykoch členského štátu, 

na ktorého území sa textilné výrobky  sprístupňujú na trhu pre spotrebiteľa, pokiaľ dotknutý 

členský štát nestanoví inak. Zároveň podľa čl. 3.1 písm. g) vyššie cit. nariadenia označenie 

etiketou je umiestnenie požadovanej informácie na textilný výrobok pripevnením etikety 

a podľa čl. 3.1 písm. h) cit. nariadenia iné označenie je uvedenie požadovanej informácie 

priamo na textilný výrobok prišitím, vyšitím, vytlačením, reliéfnym vytlačením alebo 

akoukoľvek inou technológiou aplikácie. 

 

     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 30. 08. 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 vyššie u vedených povinností. Následkom protiprávneho konania 

bolo porušenie práv spotrebiteľa chránených dotknutými ustanoveniami zákona o ochrane 

spotrebiteľa, a to práva na informácie. 

     Správny orgán prihliadol pri určení výšky pokuty na to, že účastník konania nezabezpečil 

preklad informácií o materiálovom zložení a návode na údržbu na vyššie špecifikovaných 

textilných výrobkoch z cudzojazyčnej formy do kodifikovanej podoby štátneho jazyka. Pri 

kúpe textilného výrobku je pre spotrebiteľa informácia o materiálovom zložení jednou 

z dôležitých informácií, preto musí byť poskytnutá riadne a v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka. Neuvedením návodu na údržbu v štátnom jazyku by mohlo dôjsť k poškodeniu majetku 

spotrebiteľa nesprávnou údržbou výrobku. Skutočnosťami, ktoré boli zohľadnené pri určovaní 



výšky postihu bol charakter informácií pri ktorých si účastník konania nesplnil svoju zákonnú 

povinnosť a celková hodnota výrobkov, u ktorých boli zistené nedostatky, ktorá činí len                     

46,29 €, ako aj zistený rozsah porušených povinností, keďže nedostatky boli zistené u 3 druhov 

výrobkov z celkovo 12 druhov kontrolovaných výrobkov. Bolo prihliadnuté i na charakter 

výrobkov, u ktorých bol nedostatok zistený – išlo o textilné tašky. Na základe uvedeného 

možno konštatovať, že neposkytnutím  uvedených údajov nedošlo k ohrozeniu zdravia 

spotrebiteľa. 

 

     Správny orgán prihliadol zároveň k tomu, že účel sledovaný zákonom o ochrane spotrebiteľa 

vyjadrený v § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného právo na 

informácie, nebol v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý.  

 

     Z hľadiska posudzovania miery zavinenia správny orgán prihliadol aj na skutočnosť, že 

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. 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.                            

                                                                              

P O U Č E N I E :    
                                                                                            riaditeľka Inšpektorátu SOI so sídlom        

                                                                                            v Trnave pre Trnavský kraj 

                                                                            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/0505/04/18                                                                       V Nitre dňa 17. 04. 2019 
 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

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 a § 4        

ods. 2 písm. h) 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: INFRASAUNAEUROPE s. r. o. 

sídlo: Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava 

IČO: 46 307 401 

prevádzka: INFRASAUNAEUROPE s. r. o., MARINA PARK, Roľníckej školy 1519, 

Komárno 

  

 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 18 ods. 4 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 vybavenie reklamácie 

nesmie trvať dlhšie ako 30 dní od jej uplatnenia, nakoľko v čase kontroly dňa 04. 12. 2018 

bolo vo vyššie uvedenej prevádzke pri prešetrení podnetu č. 733/2018 zistené, že účastník 

konania ako predávajúci nevybavil reklamáciu spotrebiteľky na masážnu vaňu (vírivku) 

Delux San Marino v zákonnej lehote do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, nakoľko reklamácia, 

ktorú si spotrebiteľka uplatnila e-mailom zo dňa 31 .08. 2018, nebola zo strany účastníka 

konania preukázateľne vybavená v zákonnej lehote do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, 

 

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). 

 

O d  ô  v o d  n  e  n  i e 

 

 

     Dňa 04.12.2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu 

v prevádzkarni – INFRASAUNAEUROPE s. r. o., MARINA PARK, Roľníckej školy 1519, 

Komárno. 

 

     V čase kontroly dňa 04.12.2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke pri prešetrení podnetu 

č. 733/2018 zistené, že spotrebiteľka si u účastníka konania objednala masážnu vaňu (vírivku) 

Delux San Marino v prevedení Summer saphire/New Chocolate v celkovej hodnote 4039,- €. 

Predmetná masážna vaňa (vírivka) bola spotrebiteľke dodaná dňa 06. 04. 2018. Prílohu podnetu 

tvorí objednávkový formulár, preberací protokol zo dňa 06. 04. 2018, záručný list, faktúra č. 

180626 a doklad č. 0002 o úhrade faktúry. 

 



     V čase kontroly dňa 04 .12. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke pri prešetrení podnetu 

č. 733/2018 zistené, že účastník konania ako predávajúci nevybavil reklamáciu spotrebiteľky 

na masážnu vaňu (vírivku) Delux San Marino v zákonnej lehote do 30 dní odo dňa jej 

uplatnenia, nakoľko reklamácia, ktorú si spotrebiteľka uplatnila e-mailom zo dňa  31. 08. 2018, 

nebola zo strany účastníka konania preukázateľne vybavená v zákonnej lehote do 30 dní odo 

dňa jej uplatnenia. V prílohe e-mailu zo dňa 31. 08. 2018 spotrebiteľka zaslala účastníkovi 

konania aj záručný list a fotodokumentáciu výrobku. Spotrebiteľka vo svojom podnete uvádza, 

že dňa 07. 09. 2018 sa k nej dostavili zamestnanci spoločnosti a vyhotovili fotodokumentáciu 

reklamovaného výrobku, čo bolo v čase kontroly potvrdené aj konateľom účastníka konania. 

Reklamačný protokol jej podľa vyjadrenia konateľa účastníka konania p. Štefana. M. 

nevystavili, nakoľko spotrebiteľka trvala na tom, že sa dostaví osobne do prevádzkarne 

spoločnosti. Účastník konania zaslal spotrebiteľke reklamačný protokol e-mailom zo dňa                       

24. 09. 2018. Spotrebiteľka sa podľa vyjadrenia konateľa p. Štefana M. dostavila dňa                               

28. 09. 2018 osobne do prevádzkarne spoločnosti, kde odovzdala vyplnený reklamačný 

protokol. Konateľ jej do reklamačného protokolu dopísal v časti Vyjadrenie predávajúceho 

návrh riešenia, čo potvrdil dátumom, pečiatkou spoločnosti a svojim podpisom. Reklamačný 

protokol tvorí prílohu podnetu. Predmetná reklamácia bola postúpená výrobcovi na vyjadrenie. 

Dňa 29. 10. 2018 zaslal účastník konania spotrebiteľke e-mail o zamietnutí reklamácie na 

základe posúdenia výrobcu. Podľa vyjadrenia konateľa p. Štefana M. spotrebiteľka používala 

pravdepodobne nadmerné množstvo chémie, čo spôsobilo popraskanie štruktúry vane. 

 

 

     Za zistený nedostatok, a tým aj za preukázané porušenie § 18 ods. 4 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 zaslané oznámenie o začatí 

správneho konania č. P/0505/04/18 zo dňa 21 .03. 2019 do jeho elektronickej schránky, ktoré 

bolo účastníkovi konania doručené dňa 25. 03. 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. 

 

     Vo vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 04. 12. 2018 konateľ účastníka konania                

p. Štefan M. prítomný pri kontrole uviedol, že sa vyjadrí dodatočne do 7 dní e-mailom.  

 

     Dňa 07. 12. 2018 bolo na I SOI v Nitre doručené vyjadrenie účastníka konania, v ktorom 

uviedol, že na základe vyjadrenia od výrobcu, v zmysle ktorého nebola uznaná garancia       na 

poškodenie glazúry na masážnu vaňu typ Delux San Marino, chce ako distribútor týchto 

výrobkov na Slovensku poskytnúť spotrebiteľke buď finančnú kompenzáciu 300,- EUR za 

nepríjemnosti (nie za vadu), alebo poskytnutie náhradných filtrov a bezchlórovej chémie v tejto 

hodnote. Zároveň uviedol, že naďalej pretrváva záruka na samotný výrobok aj na poškodené 

časti. 

 

 

     K tomu správny orgán uvádza, že účastník konania bol povinný dodržať zákonom o ochrane 

spotrebiteľa požadovaný postup pri vybavovaní predmetnej reklamácie spotrebiteľky. Zákon 

o ochrane spotrebiteľa pod pojmom vybavenie reklamácie v § 2 písm. m) cit. zákona rozumie 

ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, 

vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomnou výzvou 

na prevzatie plnenia, alebo jej odôvodneným zamietnutím. Z citovaného ustanovenia vyplýva, 

že zákon o ochrane spotrebiteľa pri vybavení reklamácie v zmysle zákona počíta s aktivitou zo 

strany predávajúceho, ktorý v rámci zákonom stanovenej lehoty odovzdá opravený výrobok, 

vymení ho, vráti kúpnu cenu tovaru, vyplatí zľavu z ceny, písomne vyzve na prevzatie tovaru, 

alebo reklamáciu v rámci tejto lehoty odôvodnene zamietne. Ani k jednému z uvedených 

úkonov však vo vzťahu k vyššie uvedenej  reklamácii nedošlo zo strany predávajúceho v rámci 



zákonom stanovenej 30 dňovej lehoty, preto správny orgán považuje postih účastníka konania 

za porušenie § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa za opodstatnený.  

 

     Zodpovednosť účastníka konania je v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 

spotrebiteľa koncipovaná na objektívnom princípe, čo znamená, že účastník konania za svoje 

konanie zodpovedá bez ohľadu na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť) alebo iné okolnosti, za 

ktorých k ich porušeniu došlo, pričom na subjektívne dôvody vzniku nedostatkov zákon 

o ochrane spotrebiteľa neumožňuje prihliadať. Slovenská obchodná inšpekcia ako orgán 

kontroly vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, posudzuje formálnu stránku 

reklamačného konania a neposudzuje subjektívnu stránku reklamácie, t. j. či reklamácia bola 

opodstatnená. Formálny postup je taxatívne vymedzený v ustanovení § 18 zákona o ochrane 

spotrebiteľa. Správny orgán preto zdôrazňuje, že účastník konania je zo strany SOI 

sankcionovaný za to, že nedodržal formálny postup pri vybavovaní reklamácie požadovaný 

zákonom o ochrane spotrebiteľa.  

     Ďalej správny orgán poukazuje na ustanovenie § 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. 

 

     Zároveň správny orgán dáva do pozornosti ustanovenie § 24 ods. 1 zákona o ochrane 

spotrebiteľa, v zmysle ktorého je správny orgán povinný uložiť predávajúcemu za porušenie 

povinností ustanovených týmto zákonom, alebo právne záväznými aktmi Európskej únie 

v oblasti ochrany spotrebiteľa pokutu až do výšky 66 400,- €. Samotný zákon pritom 

neumožňuje pokutu odpustiť, či ako sankciu použiť napr. pokarhanie, upozornenie a pod. 

 

     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 04. 12. 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 vybaviť reklamáciu v lehote do 30 dní odo dňa 

uplatnenia si reklamácie. Nedodržaním tejto povinnosti účastník konania znížil rozsah práv 

spotrebiteľa priznaný mu zákonom o ochrane spotrebiteľa.    

 

     Nesplnením povinnosti vyplývajúcej predávajúcemu z § 18 ods. 4 zákona o ochrane 

spotrebiteľa bol spotrebiteľ ukrátený na jeho práve na riadne vybavenie reklamácie spôsobom 

ustanoveným zákonom. Spotrebiteľ musel strpieť reklamačné konanie po dobu dlhšiu, ako bolo 

nutné zo zákona a tým, že nebol oboznámený s výsledkom reklamačného konania, nemohol 

podniknúť ďalšie kroky k vyriešeniu danej problematiky.                                                                                                                                       

 

     Správny orgán pri určení výšky pokuty prihliadol zároveň k tomu, že účastník konania ako 

predávajúci je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky vybavovania 

reklamácií, 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.                            

                                                                              

P O U Č E N I E :    
                                                                                     riaditeľka Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave   

                                                                                                            pre Trnavský kraj,                             

                                            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/0440/04/18                                                                      V Nitre dňa  05. 04. 2019 
 

           

R O Z H O D N U T I E 
 

 

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, § 4             

ods. 2 písm. h), 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: NIDEA s. r. o. 
sídlo: 941 73 Strekov 973  

IČO: 48 289 299 

prevádzka: Potraviny FRESH FOODS MARKET, Hlavná cesta, Dubník  

kontrola vykonaná dňa 10. 10. 2018  

 

 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 10a ods. 1 písm. k) 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 pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom 

oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov 

v prípadoch ustanovených osobitným predpisom, nakoľko v čase kontroly dňa 10. 10. 2018 

bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný nákup v celkovej hodnote 0,94 €, 

pričom predávajúci pred uzavretím zmluvy (pred uskutočnením kontrolného nákupu) 

žiadnym spôsobom neposkytol inšpektorom SOI, vystupujúcim v pozícii spotrebiteľov, 

informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch 

ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení 

spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov),  

 

 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 18 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 zmysle ktorého reklamačný poriadok 

musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi, nakoľko v čase kontroly dňa                 

10. 10. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že účastník konania ako predávajúci 

nezabezpečil v žiadnej forme reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom 

spotrebiteľovi,  

 

 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 15 ods. 3 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 zmysle ktorého predávajúci a jeho 

zamestnanci v prevádzkarni, ktorí prichádzajú do styku so spotrebiteľom, musia mať 

označenie alebo odev, ktoré ich odlíši od spotrebiteľa, nakoľko v čase kontroly dňa                    

10. 10. 2018 bolo na vyššie uvedenej prevádzke inšpektormi SOI zistené, že predavačka, 

ktorá prichádzala do styku so spotrebiteľmi, nemala označenie alebo odev, ktoré by ju 

odlíšilo od spotrebiteľov, 

 

 



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). 

 

 

O d  ô  v o d  n  e  n  i e 

 

     Dňa 10. 10. 2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu 

v prevádzkarni –  Potraviny FRESH FOODS MARKET, Hlavná cesta, Dubník.  

 

     V čase kontroly dňa 10. 10. 2018 bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný 

nákup v celkovej hodnote 0,94 €, pričom predávajúci pred uzavretím zmluvy (pred 

uskutočnením kontrolného nákupu) žiadnym spôsobom neposkytol inšpektorom SOI, 

vystupujúcim v pozícii spotrebiteľov, informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt 

alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon                     

č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov).  

     

     V čase kontroly dňa 10. 10. 2018 bolo na vyššie uvedenej prevádzke inšpektormi SOI 

zistené, že predavačka, ktorá prichádzala do styku so spotrebiteľmi, nemala označenie alebo 

odev, ktoré by ju odlíšilo od spotrebiteľov. 

     

     V čase kontroly dňa 10. 10. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že účastník 

konania ako predávajúci nezabezpečil v žiadnej forme reklamačný poriadok na viditeľnom 

mieste dostupnom spotrebiteľovi.  

 

 

     Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 10a ods. 1 písm. k), § 18 ods. 1, 

§ 15 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 18. 02. 2019, 

naša zn. P/0440/04/18, poslané oznámenie o začatí správneho konania do elektronickej 

schránky účastníka konania, kde mu bolo doručené dňa 07. 03. 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 zodpovednosť účastníka konania ako predávajúceho je v zmysle 

zákona o ochrane spotrebiteľa koncipovaná na objektívnom princípe, čo znamená, že účastník 

konania za svoje konanie zodpovedá bez ohľadu na zavinenie a tiež bez ohľadu na to, či sa 

jednalo o úmysel, alebo  nedbanlivosť, alebo iné okolnosti, za ktorých k ich porušeniu došlo, 

pričom na subjektívne dôvody vzniku nedostatkov zákon o ochrane spotrebiteľa neumožňuje 

prihliadať. 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. 

     Ďalej správny orgán uvádza, že povinnosťou účastníka konania bolo v danom prípade prijať 

také efektívne opatrenia, aby nedochádzalo k porušovaniu povinností vyplývajúcich mu 

z právnych predpisov. Na zodpovednosť účastníka konania za zistené porušenie povinností, 

vyplývajúcich z cit. zákona, nemá žiadny vplyv ani následne odstránenie zistených nedostatkov, 



ktoré  je  v zmysle  ustanovenia  § 7 ods. 3 vyššie  cit.  zákona  č. 128/2002 Z. z. povinnosťou 

každej kontrolovanej osoby. Je v záujme účastníka konania, aby prijatými opatreniami 

eliminoval do budúcnosti prípadné ďalšie porušenie vyššie cit. zákona  č. 250/2007 Z. z.   

 

     Podľa § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný pred 

uzavretím zmluvy, alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa pred tým, 

ako spotrebiteľ odošle objednávku, ak nie sú tieto informácie zjavné vzhľadom na povahu 

výrobku alebo služby, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť  

informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch 

ustanovených osobitným predpisom. 

 

     Ustanovenie § 15 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa požaduje odev alebo označenie, ktoré 

by odlíšili predávajúceho od spotrebiteľa, čo v predmetnom prípade nebolo  zabezpečené. 

 

     Ako vyplýva z kontrolných zistení, napriek požiadavke vyplývajúcej z § 18 ods. 1 zákona 

o ochrane spotrebiteľa bolo zistené, že reklamačný poriadok sa na kontrolovanej prevádzke 

nenachádzal vôbec, pričom zákon o ochrane spotrebiteľa požaduje umiestniť reklamačný 

poriadok na viditeľné a dostupné miesto pre spotrebiteľa v každom prípade.  

 

     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. 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 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 66 400,00 €.           

 

     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.  

 

     Správny orgán pri určení výšky pokuty zohľadnil skutočnosť, že účastník konania ako 

predávajúci, nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane 

spotrebiteľa, a to pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom 

oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch 

ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov), pričom účelom poskytnutia tejto informácie je 

oboznámiť spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa v prípade sporu s predávajúcim na subjekt 

alternatívneho riešenia sporov, ktorý bude vykonávať nezávislé, nestranné, transparentné, 

účinné, rýchle a spravodlivé postupy alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.   

     Tým, že predavačka nemala označenie alebo odev, ktorý by ju odlíšil od spotrebiteľov, 

spotrebiteľ nebol v zmysle zákona jasne upozornený na skutočnosť, na koho by sa v prípade 

akéhokoľvek dotazu mal obrátiť, nakoľko by si mohol zmýliť predavača s iným spotrebiteľom.  

     Tým, že reklamačný poriadok nebol na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi, došlo 

ku zníženiu práv spotrebiteľa priznaných mu zákonom o ochrane spotrebiteľa, nakoľko sa 

nemohol s ním oboznámiť. 

 



     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 informácie, nebol v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý. Z hľadiska 

posudzovania miery zavinenia správny orgán prihliadol aj na skutočnosť, že 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. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti bola pokuta 

uložená na základe správnej úvahy odôvodnene a v adekvátnej výške.    

 

     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.                

                                                                              

P O U Č E N I E :    

                                                                              riaditeľka Inšpektorátu SOI so sídlom        

                                                                                       v Trnave pre Trnavský kraj 

                                                                   a súčasne poverená vykonávaním funkcie riaditeľa 

                                                                        Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj 

                                                                                                                            

 

 


