
                                                                                                                                      

 

Slovenská obchodná inšpekcia,   

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre 

pre Nitriansky kraj 

p. schr. 49/A, Staničná 9, 950 50 Nitra 

Číslo: D/0035/04/22                                                                                   V Nitre dňa 27.10.2022                                                                                   

 

 

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, § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane 

spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku 

alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení 

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

o správnom konaní, v znení neskorších predpisov, 

 

 

r o z h o d o l   takto: 

 
 

účastníkovi konania s obchodným menom: Denis Bihary EXPRES TAXI 

miesto podnikania: Gen. Svobodu 995/3, 941 06 Komjatice 

IČO: 53 203 691 

 

na základe kontroly vykonanej dňa 03.06.2022 v priestoroch Inšpektorátu SOI v Nitre pre 

Nitriansky kraj, Staničná 9, Nitra 

 

 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014               

Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe 

zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov 

predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov – 

v zmysle ktorého je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo 

zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára 

na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, poskytnúť 

spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3, nakoľko prešetrením 

spotrebiteľského podnetu č. 236/2022 bolo v čase kontroly dňa 03.06.2022 v priestoroch 

Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj inšpektormi SOI zistené, že účastník konania ako 

predávajúci pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára na základe 

objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, na webovom sídle 

internetového obchodu www.elektro27.sk neposkytol spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od 

zmluvy podľa prílohy č. 3 vyššie cit. zákona č. 102/2014 Z. z., 

 

 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane 

spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na 

diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov – v zmysle ktorého je 
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predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia 

oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na 

základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné 

a iných nákladov a poplatkov, nakoľko prešetrením spotrebiteľského podnetu č. 236/2022 bolo 

v čase kontroly dňa 03.06.2022 v priestoroch Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj 

inšpektormi SOI zistené, že účastník konania ako predávajúci nevrátil spotrebiteľovi všetky 

platby, ktoré od neho prijal, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od 

zmluvy, nakoľko spotrebiteľ odstúpil od zmluvy, ktorú uzavrel s účastníkom konania na diaľku 

(objednávka č. 2022000077 zo dňa 23.01.2022, uskutočnená prostredníctvom internetového 

obchodu www.elektro27.sk, tovar: 2 ks herný ovládač PS4, v celkovej hodnote s dopravou 

a dobierkou 94,50 €), v zákonom stanovenej lehote, t. j. do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, 

a to prostredníctvom e-mailu zo dňa 02.02.2022 a zároveň zaslal tovar späť účastníkovi konania 

doporučene poštou pod podacím číslom RF730021706SK dňa 14.02.2022, ktorý bol podľa 

služby Sledovanie zásielok účastníkovi konania doručený dňa 17.02.2022, pričom účastník 

konania vrátil spotrebiteľovi sumu 94,50 € zaplatenú za tovar, ale to až dňa 02.06.2022, 

 

 

u   k   l   a   d   á 

 

účastníkovi konania podľa § 15 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 15 ods. 2 písm. a)  zákona           

č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe 

zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov 

predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 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 03.06.2022 vykonali inšpektori SOI kontrolu v priestoroch Inšpektorátu SOI v Nitre pre 

Nitriansky kraj, Staničná 9, Nitra, zameranú na prešetrenie spotrebiteľského podnetu č. 236/2022 

v zmysle ustanovení 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, zákona č. 128/2002 

Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane 

spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku 

alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Inšpekčný záznam zo dňa 03.06.2022 bol účastníkovi konania elektronicky 

doručený dňa 08.06.2022. 

 

     Dňa 03.06.2022, t. j. v deň vykonania kontroly, vytlačili inšpektori SOI z internetovej stránky 

www.elektro27.sk Obchodné podmienky a záložky Podmienky ochrany osobných údajov, 

Kontakty, ktoré tvoria prílohu č. 1 inšpekčného záznamu zo dňa 03.06.2022. 

 

     Prešetrením spotrebiteľského podnetu č. 236/2022 bolo v čase kontroly dňa 03.06.2022 

v priestoroch Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj inšpektormi SOI zistené, že účastník 

konania ako predávajúci pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára 

na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, na webovom 

sídle internetového obchodu www.elektro27.sk neposkytol spotrebiteľovi formulár na odstúpenie 

od zmluvy podľa prílohy č. 3 vyššie cit. zákona č. 102/2014 Z. z.. 
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     Ďalej bolo prešetrením spotrebiteľského podnetu č. 236/2022 v čase kontroly dňa 03.06.2022 

v priestoroch Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj inšpektormi SOI zistené, že účastník 

konania ako predávajúci nevrátil spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal, najneskôr do 

14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, nakoľko spotrebiteľ odstúpil od 

zmluvy, ktorú uzavrel s účastníkom konania na diaľku (objednávka č. 2022000077 zo dňa 

23.01.2022, uskutočnená prostredníctvom internetového obchodu www.elektro27.sk, tovar: 2 ks 

herný ovládač PS4, v celkovej hodnote s dopravou a dobierkou 94,50 €), v zákonom stanovenej 

lehote, t. j. do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, a to prostredníctvom e-mailu zo dňa 02.02.2022 

a zároveň zaslal tovar späť účastníkovi konania doporučene poštou pod podacím číslom 

RF730021706SK dňa 14.02.2022, ktorý bol podľa služby Sledovanie zásielok účastníkovi konania 

doručený dňa 17.02.2022, pričom účastník konania vrátil spotrebiteľovi sumu 94,50 € zaplatenú 

za tovar, ale to až dňa 02.06.2022. 

 

     Prílohu spotrebiteľského podnetu tvorí: e-mailová komunikácia medzi spotrebiteľom 

a predávajúcim; objednávka č. 2022000077 zo dňa 23.01.2022; fotodokumentácia výrobkov –  2 

ks herný ovládač PS4; reklamačný protokol – popis vád zo dňa 22.02.2022 (odstúpenie v 14-

dňovej lehote); e-potvrdenka a výpis sledovania zásielky RF730021706SK, ktorou spotrebiteľ 

vrátil predávajúcemu zakúpený tovar.   

 

     Na základe Výzvy na zaslanie dokladov ku kontrole zo dňa 30.05.2022 účastník konania zaslal 

na I SOI v Nitre prostredníctvom e-mailu zo dňa 02.06.2022 nasledovné doklady: 

fotodokumentácia objednávky č. 2022000077; doklad preukazujúci vrátenie sumy 94,50 € 

spotrebiteľovi – potvrdenie o zadaní prevodu VÚB banka zo dňa 02.06.2022; fotodokumentácia 

e-mailovej komunikácie so spotrebiteľom.  

 

     Za zistené nedostatky a tým aj za preukázané porušenie zákona č. 102/2014 Z. z., citované vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia, zodpovedá v plnom rozsahu účastník konania ako predávajúci. 

 

     Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania zaslané oznámenie o začatí 

správneho konania č. D/0035/04/22 zo dňa 21.09.2022 do jeho aktivovanej elektronickej schránky. 

Predmetné oznámenie o začatí správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa 

07.10.2022, nakoľko došlo k uplynutiu úložnej lehoty s fikciou doručenia. 

 

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

sa vzťahuje osobitný predpis o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.  

 

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

verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), orgán verejnej 

moci je povinný uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky podľa tohto zákona.  

 

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

okamih, odkedy je elektronická úradná správa objektívne dostupná prijímateľovi v elektronickej 

schránke adresáta.  

 

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

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

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

neustanovuje inú lehotu.  
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     Podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona o e-Governmente, elektronická úradná správa, vrátane 

všetkých elektronických dokumentov, sa považuje za doručenú, ak nie je adresátom orgán verejnej 

moci a doručuje sa do vlastných rúk, dňom, hodinou, minútou a sekundou uvedenými na 

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

nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel. 

 

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

mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k dôvodom konania do 8 dní odo dňa doručenia 

oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania. 

 

     K oznámeniu o začatí správneho konania sa účastník konania v lehote stanovenej správnym 

orgánom nevyjadril. 

 

     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.          

 

     K inšpekčnému záznamu sa účastník konania vyjadril prostredníctvom e-mailu zo dňa 

08.06.2022, v ktorom uviedol, že začína s e-shopom a nevedel, že treba poskytnúť pri objednávke 

aj odstúpenie od zmluvy, ale poučil sa a bude ho dávať k objednávke. 

 

     K tomu správny orgán uvádza, že účastník konania ako predávajúci, to znamená osoba, ktorá 

pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej 

činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet, je povinný dodržiavať 

všetky zákonom stanovené podmienky ponuky alebo predaja výrobkov alebo poskytovania 

služieb. Za ich dodržiavanie zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré 

spôsobili ich porušenie. Nevedomosť o zákonných povinnostiach je subjektívnou skutočnosťou, 

ktorá nezbavuje účastníka konania jeho objektívnej zodpovednosti za porušenie zákona č. 

102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe 

zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov 

predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň správny orgán zdôrazňuje, že 

predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy 

č. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku. 

 

     Podľa § 3 ods. 1 písm. h) vyššie cit. zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný pred 

uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov 

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

spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi spôsobom podľa 

odseku 2 alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, informáciu 

o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na 

odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od 

zmluvy podľa prílohy č. 3. 

 

     Ďalej správny orgán uvádza, že medzi účastníkom konania a spotrebiteľom došlo k uzavretiu 

kúpnej zmluvy na diaľku podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru 

alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo 

prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (objednávka 

č. 2022000077 zo dňa 23.01.2022, uskutočnená prostredníctvom internetového obchodu 

www.elektro27.sk, tovar: 2 ks herný ovládač PS4, v celkovej hodnote s dopravou a dobierkou 

94,50 €). Spotrebiteľ využil možnosť odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, 
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ktorú mu umožňuje ustanovenie § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 102/2014 Z. z., a to prostredníctvom 

e-mailu zo dňa 02.02.2022. Správny orgán zdôrazňuje, že právny úkon, ktorý je urobený 

konajúcou osobou treba vždy posudzovať podľa jeho obsahu a dokonca ak neplatný právny úkon 

má náležitosti iného úkonu, ktorý je platný, možno sa naň odvolať, ak je z okolností zrejmé, že 

vyjadruje vôľu konajúcej osoby (§ 41a ods. 1 Občianskeho zákonníka). Ústavný súd zdôrazňuje, 

že v súkromnoprávnej sfére je potrebné určitosť právneho úkonu posudzovať vždy vo vzťahu ku 

konkrétnym okolnostiam daného prípadu. V uvedenom prípade je zrejmé, že spotrebiteľ od 

zmluvy odstúpil, nakoľko v e-maile zo dňa 02.02.2022 prejavil jednoznačne svoju vôľu odstúpiť 

od zmluvy, keď uviedol: „...dnes som prebral zásielku a zistil som, že sa jedná o neoriginálne 

ovládače. Pri objednávaní som do poznámky aj dal, že neposielať, ak sa jedná o OEM, takže 

nechápem prečo ste to poslali, ešte aj na zlú adresu (fakturačnú). Pošlem Vám to na tú adresu: 

Denis Bihary EXPRES TAXI Gen. Svobodu 995/3, 941 06 Komjatice”. Zároveň spotrebiteľ v e-

maile zo dňa 07.02.2022 adresovanom účastníkovi konania uviedol, že „...tak mi pošlite tú adresu 

pre zaslanie. Mám aj nijaký formulár na odstúpenie vypĺňať?”. Tovar spotrebiteľ zaslal späť 

účastníkovi konania doporučene poštou pod podacím číslom RF730021706SK dňa 14.02.2022, 

ktorý bol podľa služby Sledovanie zásielok účastníkovi konania doručený dňa 17.02.2022. 

Povinnosťou účastníka konania ako predávajúceho bolo v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 zákona 

č. 102/2014 Z. z. bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia 

o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy 

alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov 

a poplatkov. Účastník konania síce vrátil spotrebiteľovi sumu 94,50 € zaplatenú za tovar, ale to až 

dňa 02.06.2022. 

 

     Podľa § 7 ods. 1 vyššie cit. zákona č. 102/2014 Z. z., ak predávajúci včas a riadne poskytol 

spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je 

oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy 

uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa 

a) prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru, 

b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo 

c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. 

 

     Podľa § 9 ods. 1 vyššie cit. zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný bez zbytočného 

odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť 

spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, 

vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. 

 

     Zároveň správny orgán uvádza, že vrátenie všetkých platieb spotrebiteľovi po uplynutí 

zákonnej lehoty na ich vrátenie stanovenej v ustanovení § 9 ods. 1 vyššie cit. zákona č. 102/2014 

Z. z., nezbavuje účastníka konania zodpovednosti za spáchaný správny delikt uvedený vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia, nakoľko následné odstránenie nedostatkov je v zmysle § 7 ods. 

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

v znení neskorších predpisov povinnosťou účastníka konania a nie je okolnosťou, ktorá by ho 

mohla zbaviť zodpovednosti za zistené porušenie zákona. Rozhodujúca je skutočnosť, že bol 

porušený vyššie cit. zákon č. 102/2014 Z. z..  

 

     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 03.06.2022, ktorý považuje za nepochybne zistený.                                                                                                                                                                                                                             
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     V zmysle § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 102/2014 Z. z. sa správneho deliktu dopustí ten, kto 

poruší povinnosť podľa § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.. 

 

     V zmysle § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 102/2014 Z. z. sa správneho deliktu dopustí ten, kto 

poruší povinnosť podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.. 

 

     Podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 102/2014 Z. z. orgán dohľadu uloží za správny delikt 

podľa § 15 ods. 1 písm. a) pokutu od 300 do 16 500 eur. 

 

     Podľa § 15 ods. 2 písm. b) zákona č. 102/2014 Z. z. orgán dohľadu uloží za správny delikt 

podľa § 15 ods. 1 písm. b) pokutu od 200 do 10 000 eur. 

 

     Správny orgán v tejto súvislosti uvádza, že v predmetnej veci sa jedná o vec správneho 

trestania. Právne predpisy, ktoré zakotvujú skutkové podstaty správnych deliktov neupravujú 

postup správnych orgánov pri postihu za súbeh viacerých deliktov. Z judikatúry správnych súdov 

(napr. rozsudok Najvyššieho súdu SR č. 8Sžo/40/2012 zo dňa 22.08.2013, rozsudok Najvyššieho 

súdu č. 8 Sžo 28/2007 zo dňa 06.03.2008) vyplýva, že pri súbehu viacerých správnych deliktov je 

nedostatok špeciálnej úpravy potrebné preklenúť použitím analógie, prvotne v právnom predpise, 

ktorý je obsahovo najbližším v súvislosti s riešenou právnou otázkou (per analogiam legis). Pre 

oblasť správneho trestania, ustanovenie upravujúce konkurenciu správnych deliktov obsahuje 

zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ktorý v ustanovení § 12 

ods. 2 upravuje, že za viac priestupkov toho istého páchateľa prejednávaných v jednom konaní sa 

uloží sankcia podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na priestupok najprísnejšie postihnuteľný (teda 

prísnejší trest pohlcuje miernejší). Zbiehajúce sa delikty sú tak postihnuté sankciou určenou pre 

najťažší z nich. Pri rovnakých sadzbách pokút správny orgán uloží sankciu podľa sadzby za 

ktorýkoľvek z týchto deliktov. Vzhľadom na uvedené teda bola v danom prípade pokuta, v súlade 

s absorpčnou zásadou, uložená podľa ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 102/2014 Z. z. 

o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej 

na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

 

     Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 15 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z. prihliadnuté na 

závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania a na rozsah a mieru hroziacej 

alebo spôsobenej ujmy. 

 

     Pri určení výšky pokuty správny orgán prihliadol na skutočnosť, že účastník konania ako 

predávajúci neposkytol spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku formulár na 

odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona č. 102/2014 Z. z.. Zmyslom povinnosti 

predávajúceho poskytnúť spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 

zákona č. 102/2014 Z. z. je zjednodušiť spotrebiteľovi postup pri uplatňovaní práva na odstúpenie 

od zmluvy, nakoľko v praxi nie je ojedinelý prípad, kedy spotrebiteľ nemá vedomosť o tom, akým 

spôsobom si má vyššie uvedené právo uplatniť a predovšetkým, čo presne by malo písomné 

odstúpenie od zmluvy obsahovať, aby bolo riadne uplatnené. Nesplnením vyššie uvedenej 

povinnosti došlo k porušeniu práv spotrebiteľa, chránených dotknutým ustanovením zákona. 

 

     Správny orgán vzal do úvahy aj skutočnosť, že účastník konania nevrátil spotrebiteľovi všetky 

platby, ktoré od neho prijal, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od 

zmluvy. V prípade nedodržania maximálnej zákonom stanovenej lehoty na vrátenie všetkých 

platieb, tak ako to stanovuje § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z., dochádza k neoprávnenému 
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zadržiavaniu finančných prostriedkov spotrebiteľa, ktoré spotrebiteľ vynaložil na kúpu tovaru 

a tým aj k ohrozeniu jeho ekonomických záujmov. So zreteľom na čas trvania protiprávneho 

konania správny orgán prihliadol na skutočnosť, že spotrebiteľ odstúpil od zmluvy 

prostredníctvom e-mailu zo dňa 02.02.2022 a tovar (2 ks herný ovládač PS4) bol účastníkovi 

konania doručený dňa 17.02.2022, pričom k vráteniu finančných prostriedkov došlo zo strany 

účastníka konania až dňa 02.06.2022. 

 

     Z hľadiska posudzovania miery zavinenia správny orgán pri určovaní výšky pokuty prihliadol 

na skutočnosť, že účastník konania ako predávajúci je povinný dodržiavať všetky zákonom 

stanovené podmienky predaja výrobkov, za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne, teda bez 

ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré zistené porušenie povinnosti spôsobili.  

 

     Po zvážení a vyhodnotení uvedených skutočností považuje správny orgán 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.                              

              

                                                    


