
SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj 

Obrancov mieru 6, 080 01  Prešov  

 

Číslo: P/0209/07/18                                                                                           Dňa: 01.10.2018 

 

 

 

 

 

 

ROZHODNUTIE  

 

 

 

 

 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj ako 

príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 4, § 4 ods. 1, 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, podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov   

 

r o z h o d o l    t a k t o :  

 

účastníkovi konania: Thi Chi Nguyen, miesto podnikania 064 01  Stará Ľubovňa, 

popradská 8, IČO: 44 829 663 (ďalej len „účastník konania“)  

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa 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“) 

 písomné informácie podľa § 12 ods. 2 zákona uvádzať v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka – podľa § 13 zákona, ku ktorému došlo tým, že účastník konania ponúkal 

spotrebiteľom na predaj 6 druhov textilných výrobkov v celkovej hodnote 354,00 €, u 

ktorých písomná informácia o materiálovom zložení podľa osobitného predpisu Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 o názvoch textilných vlákien 

a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením 

(ďalej len „Nariadenie“) nebola uvedená v kodifikovanej podobe štátneho jazyka,  

 

zistené pri výkone kontroly dňa 20.04.2018 v prevádzkarni účastníka konania Textil, 

galantéria, Popradská 8, Stará Ľubovňa,  

 

u k l a d á  

  

podľa § 24 ods. 1 zákona pokutu vo výške 300,00 €, slovom tristo eur, ktorú je účastník 

konania  povinný zaplatiť do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia poštovou poukážkou 

typu „U“ alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú: SK57  8180 0000 0070 

0006 5068, VS – 02090718.  
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O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 20.04.2018 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 

inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) v prevádzkarni 

Textil, galantéria, Popradská 8, Stará Ľubovňa, pri ktorej bol zistený nedostatok, za ktorý 

účastník konania zodpovedá.  

 

Účastník konania nezabezpečil dodržiavanie povinnosti predávajúceho: 

 Podľa § 13 zákona, ak sa informácie podľa § 12 ods. 2 zákona poskytujú písomne, musia 

byť uvedené v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, keď v čase kontroly v ponuke 

a predaji bolo zistených 6 druhov textilných výrobkov v celkovej hodnote 354,00 €, 

u ktorých písomná informácia o materiálovom zložení podľa osobitného predpisu 

Nariadenia nebola uvedená v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. S týmto nedostatkom 

sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali nasledovné výrobky:  

- 6 ks pánske teplákové nohavice RED Firball Art. HL-8475 á 9,00 €/ks 

 uvedené materiálové zloženie (ďalej len „MZ“): 65% Cotton/Cotone  35% Polyester              

- 6 ks dámske nohavice MOYORODI Style: C8116-1 á 13,90 €/ks  

MZ: 68 % Cotton  28%  Polyester   4% Elastane         

- 6 ks dámske nohavice Nice Texik1 Style No.: C21867-2 á 14,90 €/ks  

MZ: 68% Cotone   27% Polyester    5%  Elasthan        

- 3 ks pánske  nohavice PERFECT Style: 054-3# á 15,90 €/ks  

MZ:   98% Cotone    2% Elasthane  

- 3 ks pánske  nohavice PERFECT Style: 054-4# á 15,90 €/ks  

MZ:   98% Cotone    2% Elasthane  

- 2 ks pánske  nohavice PERFECT Style: 054-5# á 15,90 €/ks  

MZ:   98% Cotone    2% Elasthane  

 

Poskytovaním písomných informácii podľa § 12 ods. 2 zákona v inej ako v kodifikovanej 

podobe štátneho jazyka, účastník konania porušil ustanovenie § 13 zákona.  

 

Za zistený nedostatok a tým aj za preukázané porušenie zákona citované vo výrokovej časti 

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

v plnom rozsahu. Z uvedeného dôvodu bolo voči nemu dňa 17.08.2018 začaté správne konanie. 

 

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

účastník konania mal možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, 

prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 

 

Keďže účastník správneho konania svoje procesné právo v zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní ku dňu vydania rozhodnutia nevyužil, podkladom pre vydanie 

rozhodnutia bol kontrolou spoľahlivo zistený skutkový stav. 

 

Účastník konania ako predávajúci, to znamená podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo 

predáva výrobky alebo poskytuje služby a za tým účelom uzatvára v rámci predmetu svojej 

podnikateľskej činnosti spotrebiteľské zmluvy, je povinný dodržiavať všetky zákonom 

stanovené podmienky ponuky alebo predaja výrobkov alebo poskytovania služieb. Za ich  
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dodržiavanie zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili 

ich porušenie. 

 

Podľa § 13 zákona 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.  

Z tohto zákonného ustanovenia vyplýva predávajúcemu povinnosť písomné informácie 

o predávanom výrobku poskytovať spotrebiteľovi v štátnom jazyku v súlade so zákonom NR 

SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku, tak aby sa zabezpečila dostupnosť týchto informácií pre 

všetkých občanov Slovenskej republiky.  

Vykonanou kontrolou bolo nepochybne zistené, že účastník konania si povinnosť 

predávajúceho, ktorá mu vyplýva z citovaného zákonného ustanovenia preukázateľne nesplnil, 

keď u 6 druhov textilných výrobkov v celkovej hodnote 354,00 €, písomnú informáciu 

o materiálovom zložení podľa § 12 ods. 2 zákona neuviedol v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka. 

 

Nakoľko správny orgán presne a úplne zistil skutočný stav veci z podkladov rozhodnutia, ktoré 

si za tým účelom zabezpečil, má za to, že prejednávaná vec bola náležite objasnená. Pri 

hodnotení dôkazov, každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, 

vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného v inšpekčnom 

zázname, ktorý považuje za nepochybne zistený.  

Po posúdení všetkých okolností prejednávanej veci správny orgán dospel k záveru, že 

ustanovenie zákona citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia bolo preukázateľne 

porušené.  

 

Podľa § 24 ods. 1 zákona za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právne 

záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží orgán dozoru výrobcovi, 

predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a alebo § 26 pokutu do 66 400 

eur; za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží pokutu do 166 000 eur. 

Podľa § 24 ods. 5 zákona pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na charakter 

protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia 

povinnosti.  

 

V rámci správnej úvahy v súlade s § 47 ods. 3 Správneho poriadku v spojení s § 24 ods. 1 a § 

24 ods. 5 zákona správny orgán pri určení výšky pokuty prihliadol na skutočnosť, že 

poskytovaním písomných informácii podľa § 12 ods. 2 zákona v inej ako v kodifikovanej 

podobe štátneho jazyka, boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.  

 

Absencia označenia materiálového zloženia výrobkov, či ich označenie v inej ako 

kodifikovanej podobe štátneho jazyka by mohla viesť k ohrozeniu zdravia spotrebiteľa pri 

alergii na niektoré materiály.  

 

Ďalšími rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli zohľadnené pri určovaní výšky pokuty bol 

charakter informácii, pri ktorých si účastník konania nesplnil svoju povinnosť, ako aj celková 

hodnota výrobkov s týmito nedostatkami.   
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Správny orgán zároveň prihliadol k tomu, že účel sledovaný zákonom vyjadrený v ustanovení 

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

ekonomických záujmov vzhľadom na zistené nedostatky, v zákonom požadovanej miere 

a úrovni dosiahnutý nebol.  

 

Keďže správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby podľa § 24 ods. 1 prvej 

časti prvej vety zákona, 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 zistenému protiprávnemu stavu a charakteru 

porušenia zákona.  

 

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

doručenia, prostredníctvom Inšpektorátu SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, 

Ústrednému Inšpektorátu  SOI so sídlom v Bratislave. V prípade, že uložená pokuta nebude 

v stanovenej lehote zaplatená ani podané odvolanie, bude jej plnenie vymáhané v zmysle 

príslušných právnych predpisov. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych 

opravných prostriedkov.                         

                                                                 

 

                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj 

Obrancov mieru 6, 080 01  Prešov  

  

Číslo: P/0212/07/18                                                                                           Dňa: 09.10.2018 

 

 

 

 

ROZHODNUTIE  

 

 

 

 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj ako 

príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 4, § 4 ods. 1, 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, podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov  

 

r o z h o d o l    t a k t o :  

 

účastníkovi konania: Dušan Mlynár – MLYNAX, miesto podnikania 058 01  Poprad, 

Letná 3479/5, IČO: 40 599 086 (ďalej len „účastník konania“) 

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa 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“) 

 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 zákonom 391/2015 Z. z. 

o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov – podľa § 10a ods. 1 písm. k) zákona, ku ktorému došlo tým, že účastník konania 

spotrebiteľa o týchto skutočnostiach žiadnym spôsobom neinformoval, 

 označiť predávaný výrobok jednotkovou cenou – podľa § 14a ods. 1 zákona, ku ktorému 

došlo tým, že v čase kontroly v ponuke pre spotrebiteľa bolo zistených 10 druhov výrobkov, 

ktoré neboli označené jednotkovou cenou,  

 

zistené pri výkone kontroly dňa 20.04.2018 v prevádzkarni účastníka konania Sex – shop, 

erotické pomôcky, 1. mája 4, Poprad,  

 

u k l a d á  

podľa § 24 ods. 1 zákona pokutu vo výške 300,00 €, slovom tristo eur, ktorú je účastník 

konania  povinný zaplatiť do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia poštovou poukážkou 

typu „U“  
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alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú: SK57  8180 0000 0070 0006 5068, 

VS – 02120718.  

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 20.04.2018 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 

inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) v prevádzkarni 

Sex – shop, erotické pomôcky, 1. mája 4, Poprad, pri ktorej boli zistené nedostatky, za ktoré 

účastník konania zodpovedá.  

 

Účastník konania nezabezpečil dodržiavanie povinnosti predávajúceho: 

 Podľa § 10a ods. 1 písm. k) zákona 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 zákonom 391/2015 

Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, ku ktorému došlo tým, že účastník konania spotrebiteľa o týchto skutočnostiach 

žiadnym spôsobom neinformoval.  

 Podľa § 14a ods. 1 zákona označiť predávaný výrobok jednotkovou cenou, keď  v čase 

kontroly v ponuke pre spotrebiteľa bolo zistených 10 druhov výrobkov, ktoré neboli 

označené jednotkovou cenou. S týmto nedostatkom sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali 

nasledovné výrobky:  

- Lubrikačný gél EROTIC Jahoda 130 ml – predajná cena 8,50 € 

- Lubrikačný gél EROTIC Anál 130 ml – predajná cena 8,50 € 

- Intímní lubrikant drádivý BIONE 130 ml – predajná cena 8,50 € 

- Lubrikačný gél EROTIC Tlmivý maratón 130 ml – predajná cena 8,50 € 

- Lubrikačný gél EROTIC Naturál 130 ml – predajná cena 8,50 € 

- Masážny olej DONA 110 ml – predajná cena 19,90 € 

- Masážny olej EROTIC 250 ml – predajná cena 19,90 € 

- Pepino anatomicky tvarovaný kondóm Basic 3 ks v balení – predajná cena 1,70 € 

- Pepino anatomicky tvarovaný kondóm Strawberry 3 ks v balení – predajná cena 1,80 € 

- Playboy lubrikovaný kondóm 3 ks ba balení – predajná cena 3,60 € 

 

Neinformovaním spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov 

v prípadoch ustanovených osobitným predpisom a neoznačením výrobkov jednotkovou cenou,  

účastník konania porušil ustanovenie § 10a ods. 1 písm. k) a § 14a ods. 1 zákona.  

 

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

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

v plnom rozsahu. Z uvedeného dôvodu bolo voči nemu dňa  25.08.2018 začaté správne konanie. 

 

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

účastník konania mal možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, 

prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 
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Účastník správneho konania svoje procesné právo využil a k podkladu pre rozhodnutie sa dňa 

25.08.2018 písomne vyjadril. Vo vyjadrení uviedol, že aj keď si je vedomý porušenia 

povinnosti, stalo sa tak z nevedomosti. Účastník konania nevedel, že jednotkovú cenu je 

potrebné uvádzať aj pri lub. géloch či prezervatívoch. Takisto sa nestretol osobne s tým, že by 

v potravinách, v drogérii a pri predaji spotrebného tovaru bol informovaný o alternatívnom 

riešení sporu. V súlade s pokynmi vyplývajúcim  kontroly nedostatky odstránil. Z uvedených 

dôvodov žiada o zastavenie správneho konania, nakoľko má za to, že akákoľvek pokuta 

v obchodíku, ktorý ledva prežíva, by bola likvidačná.  

 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, ako vecne 

a miestne príslušný správny orgán preskúmal podklady rozhodnutia v celom rozsahu a dospel 

k záveru, že dôvody uvádzané vo vyjadrení účastníka konania ho nezbavujú zodpovednosti za 

kontrolou zistený protiprávny stav. 

 

Účastník konania ako predávajúci, to znamená podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo 

predáva výrobky alebo poskytuje služby a za tým účelom uzatvára v rámci predmetu svojej 

podnikateľskej činnosti spotrebiteľské zmluvy, 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. 

 

Podľa § 10a ods. 1 písm. k) zákona predávajúci je 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.  

Citované zákonné ustanovenie ukladá predávajúcemu povinnosť informovať spotrebiteľa 

v prípade ak nebude spokojný so spôsobom, ako účastník konania vybavil jeho reklamáciu 

alebo inak porušil jeho práva, možnosť podať návrh na príslušný subjekt. 

Vykonanou kontrolou bolo presne a spoľahlivo zistené, že účastník konania si povinnosť  

predávajúceho, ktorá mu vyplýva z citovaného zákonného ustanovenia preukázateľne nesplnil, 

keď neinformoval spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov 

v prípadoch ustanovených osobitným predpisom. 

 

Podľa § 14a ods. 1 zákona je predávajúci povinný označiť výrobok predajnou cenou 

a jednotkovou cenou. Jednotková cena nemusí byť vyznačená, ak je zhodná s predajnou cenou.  

Podľa § 2 písm. zb. zákona na účely tohto zákona sa rozumie jednotkovou cenou konečná cena 

vrátane dane z pridanej hodnoty a ostatných daní za kilogram, liter, meter, meter štvorcový, 

meter kubický výrobku alebo inú jednotku množstva, ktorá sa často a bežne používa pri predaji 

výrobku. 

Podľa § 14a ods. 2 zákona označenie podľa odseku 1 sa neuplatní na: a) výrobok poskytovaný 

ako súčasť služby; b) predaj na dražbe a predaj umeleckých diel a starožitností.     

Podľa § 14a ods. 3 zákona označenie jednotkovou cenou sa nevzťahuje na: a) výrobok s 

menovitou hmotnosťou alebo menovitým objemom najviac 50 g alebo 50 ml; b) rôzne druhy 

výrobkov, ak sa predávajú v jednom balení za jednu cenu; c) výrobok, ktorý nemožno rozdeliť 

na časti bez zmeny kvality alebo vlastností a na ktorý sa povinnosť označovať jeho dĺžku, 

hmotnosť, objem alebo plochu nevzťahuje, alebo ktorý sa obvykle neoznačuje údajom o dĺžke, 



hmotnosti, objeme, ploche; d) predaj koncentrovaných a dietetických potravín, z ktorých sa 

pridaním tekutiny pripravujú hotové jedlá alebo čiastočne hotové jedlá.         
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Citovanými zákonnými ustanoveniami je uložená predávajúcemu povinnosť predávané 

výrobky označiť súčasne predajnou cenou a jednotkovou cenou. Uvedená povinnosť sa 

vzťahuje na všetky výrobky, ktorých množstvo vyznačené na výrobku je deklarované 

v meracích jednotkách v zmysle § 3 zákona č. 142/2000 Z. z.  o metrológii v znení neskorších 

predpisov alebo v iných meracích jednotkách, ktoré sa bežne používajú pri predaji výrobku. 

Jednotková cena, to znamená cena prepočítaná na príslušnú jednotku množstva nemusí byť 

uvedená len v prípade, ak predajná cena je zhodná s jednotkovou cenou. Zároveň platí, že 

predajnou cenou výrobok musí byť označený v každom prípade bez výnimky.  

Vykonanou kontrolou bolo aj v tomto prípade presne a spoľahlivo zistené, že účastník konania 

sa dôsledne neriadil citovanými zákonnými ustanoveniami, keď 10 druhov výrobkov neoznačil 

jednotkovou cenou.  

 

Nakoľko správny orgán presne a úplne zistil skutočný stav veci z podkladov rozhodnutia, ktoré 

si za tým účelom zabezpečil, má za to, že prejednávaná vec bola náležite objasnená. Pri 

hodnotení dôkazov, každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, 

vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného v inšpekčnom 

zázname, ktorý považuje za nepochybne zistený.  

Po posúdení všetkých okolností prejednávanej veci správny orgán dospel k záveru, že 

ustanovenia zákona citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia boli preukázateľne porušené.  

 

K žiadosti účastníka konania o zastavenie správneho konania, správny orgán poukazuje na 

znenie § 24 ods. 1 zákona, z ktorého vyplýva, že správny orgán má obligatórnu povinnosť 

k uloženiu pokuty pristúpiť vždy, ak zistí porušenie zákona. Z tohto hľadiska nie je dôležité, či 

konanie účastníka bolo úmyselné alebo neúmyselné.  

  

Odstrániť zistené nedostatky následne po vykonanej kontrole ako vo vyjadrení účastník konania 

tvrdí a tak zosúladiť skutkový stav so stavom právnym bolo jeho povinnosťou, ktorú mu ukladá 

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

ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.  

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

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

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

Táto skutočnosť však nemá vplyv na zodpovednosť účastníka konania za tie nedostatky, ktoré 

boli zistené v čase kontroly.  

 

Podľa § 24 ods. 1 zákona za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právne 

záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží orgán dozoru výrobcovi, 

predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a alebo § 26 pokutu do 66 400 

eur; za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží pokutu do 166 000 eur. 

 

Podľa § 24 ods. 5 zákona pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na charakter 

protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia 

povinnosti.  

 



V rámci správnej úvahy v súlade s § 47 ods. 3 Správneho poriadku v spojení s § 24 ods. 1 a § 

24 ods. 5 zákona správny orgán pri určení výšky pokuty prihliadol na skutočnosť, 

že neinformovaním spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov 

v prípadoch  
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ustanovených osobitným predpisom a neoznačením výrobkov jednotkovou cenou, boli 

porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.  

 

Pri rozhodovaní o výške pokuty zároveň vzal do úvahy skutočnosť, že absencia informácie 

o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípade, ak sa spotrebiteľ 

domnieva, že boli porušené jeho práva, je spôsobilá ukrátiť spotrebiteľa na jeho právach 

garantovaných mu zákonom.  

 

Neoznačením výrobkov jednotkovou cenou, spotrebiteľ nemá k dispozícií jednu zo základných 

informácii o výrobku, ktorá môže ovplyvniť jeho ekonomické správanie ohľadom kúpy 

konkrétneho výrobku. Táto informácia patrí do skupiny informácií, ktoré spotrebiteľ od 

predávajúceho musí dostať vždy, a to jednoznačne. 

 

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

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

ekonomických záujmov vzhľadom na zistené nedostatky, v zákonom požadovanej miere 

a úrovni dosiahnutý nebol.  

 

Keďže správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby podľa § 24 ods. 1 prvej 

časti prvej vety zákona, 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 zistenému protiprávnemu stavu a charakteru 

porušenia zákona.  

 

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

doručenia, prostredníctvom Inšpektorátu SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, 

Ústrednému Inšpektorátu  SOI so sídlom v Bratislave. V prípade, že uložená pokuta nebude 

v stanovenej lehote zaplatená ani podané odvolanie, bude jej plnenie vymáhané v zmysle 

príslušných právnych predpisov. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych 

opravných prostriedkov.                         
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ROZHODNUTIE  

 

 

 

 

 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj ako 

príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 4, § 4 ods. 1, 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, podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov   

 

r o z h o d o l    t a k t o : 

 

účastníkovi konania: Jarmila Sabadšáková, miesto podnikania 059 76  Mlynčeky 131, 

IČO: 33 880 336 (ďalej len „účastník konania“)  

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa 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“) 

 poskytovať služby v predpísanej kvalite – podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona, ku ktorému 

došlo tým, že účastník konania pri poskytovaní ubytovacích služieb v ubytovacom 

zariadení kategórie a triedy Hotel** nedodržal kvalitu predpísanú Vyhláškou MH SR č. 

277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich 

zaraďovaní do kategórií a tried (ďalej len „Vyhláška o kategorizácii“) a v jej Prílohe, keď 

zo všeobecných požiadaviek na ubytovacie zariadenia pri telefóne, ktorý je v ubytovacom 

zariadení na mieste prístupnom hosťom (na recepcii) chýbal viacjazyčný a zrozumiteľný 

návod na obsluhu, čísla kontaktov na políciu, lekársku a zdravotnú  službu, hasičskú 

jednotku, linku tiesňového volania – uvedené iba v anglickom jazyku a čísla spojení v rámci 

ubytovacieho zariadenia  (§ 6 ods. 6 Vyhlášky o kategorizácii); z  klasifikačných znakov 

pre zaraďovanie do kategórií a tried nebola dodržaná požiadavka na vybavenosť  izieb – 

v izbách č. 106, č. 107, č. 109, č. 110, č. 111, č. 113, č. 201, č. 207 – dvojlôžkové – chýbal 

telefón so spojením mimo hotela cez centrálu; v izbách č. 106, č. 107, č. 109, č. 110, č. 111, 

č. 113, č. 201, č. 207 – chýbal pohár na vodu na každé lôžko; vo vybavenosti hygienických 

zariadení – v izbách č. 106, č. 107, č. 109, č. 110, č. 111, č. 113, č. 201, č. 207 – chýbali 

vrecká na hygienické  vložky (Príloha k Vyhláške o kategorizácii).   
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zistené pri výkone kontroly dňa 04.05.2018 v prevádzkarni účastníka konania Hotel AGRO**, 

Tatranská 199, Veľká Lomnica,   

 

u k l a d á  

 

podľa § 24 ods. 1 zákona pokutu vo výške 500,00 €, slovom päťsto eur, ktorú je účastník 

konania  povinný zaplatiť do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia poštovou poukážkou 

typu „U“ alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú: SK57  8180 0000 0070 

0006 5068, VS – 02250718.  

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 04.05.2018 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 

inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) v prevádzkarni 

Hotel AGRO**, Tatranská 199, Veľká Lomnica, pri ktorej bol zistený nedostatok, za ktorý 

účastník konania zodpovedá. 

 

Účastník konania nezabezpečil dodržiavanie povinnosti predávajúceho: 

 Podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona poskytovať služby v predpísanej kvalite, keď kontrolou 

bolo zistené, že účastník konania pri poskytovaní ubytovacích služieb v ubytovacom 

zariadení kategórie a triedy Hotel** nedodržal kvalitu predpísanú Vyhláškou o kategorizácii 

a v jej Prílohe.  

Kontrolou všeobecných požiadaviek na ubytovacie zariadenie v zmysle § 6 Vyhlášky 

o kategorizácii bolo zistené, že pri telefóne, ktorý je v ubytovacom zariadení na mieste 

prístupnom hosťom (na recepcii) chýbal viacjazyčný a zrozumiteľný návod na obsluhu, čísla 

kontaktov na políciu, lekársku a zdravotnú službu, hasičskú jednotku, linku tiesňového 

volania – uvedené iba v anglickom jazyku a čísla spojení v rámci ubytovacieho zariadenia 

(§ 6 ods. 6 Vyhlášky o kategorizácii).  

Kontrolou klasifikačných znakov v zmysle Prílohy k Vyhláške o kategorizácii boli zistené 

tieto nedostatky:  

- ubytovacie priestory 

 vybavenosť izieb – v izbách č. 106, č. 107, č. 109, č. 110, č. 111, č. 113, č. 201, č. 207 

– dvojlôžkové – chýbal telefón so spojením mimo hotela cez centrálu, v izbách č. 106, 

č. 107, č. 109, č. 110, č. 111, č. 113, č. 201, č. 207 – chýbal pohár na vodu na každé 

lôžko  

- hygienické zariadenia  

 vybavenosť hygienických zariadení – v izbách č. 106, č. 107, č. 109, č. 110, č. 111, č. 

113, č. 201, č. 207 – chýbali vrecká na hygienické vložky. 

 

Poskytovaním ubytovacích služieb v kvalite nezodpovedajúcej osobitnému predpisu,  účastník 

konania porušil ustanovenie  § 4 ods. 1 písm. b) zákona.  

 

Za zistený nedostatok a tým aj za preukázané porušenie zákona citované vo výrokovej časti 

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

v plnom rozsahu. Z uvedeného dôvodu bolo voči nemu dňa 03.09.2018 začaté správne konanie. 

 

 



P/0225/07/18 

3 

 

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

účastník konania mal možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, 

prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 

 

Keďže účastník správneho konania svoje procesné právo v zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní ku dňu vydania rozhodnutia nevyužil, podkladom pre vydanie 

rozhodnutia bol kontrolou spoľahlivo zistený skutkový stav. 

 

Účastník konania ako predávajúci, to znamená podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo 

predáva výrobky alebo poskytuje služby a za tým účelom uzatvára v rámci predmetu svojej 

podnikateľskej činnosti spotrebiteľské zmluvy, 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. 

 

Podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona predávajúci je povinný predávať výrobky a poskytovať služby 

v bežnej kvalite; ak kvalita nie je predpísaná, môže predávajúci predávať výrobky v nižšej ako 

bežnej kvalite, len ak spotrebiteľa upozorní na všetky rozdiely.  

Z citovaného ustanovenia zákona vyplýva predávajúcemu povinnosť v prípade, ak kvalita 

výrobkov alebo služieb nie je predpísaná, predávať výrobky a poskytovať služby v bežnej 

kvalite. Za bežnú kvalitu je potrebné v zmysle § 2 písm. k) zákona považovať kvalitu výrobkov 

alebo služieb, ktorá nevykazuje zjavné vady a ktorá zabezpečuje zachovanie všetkých 

podstatných vlastností výrobku, ktoré podmieňujú jeho bezprostredné používanie a spĺňajú 

predpokladané očakávania spotrebiteľa.  

V inej ako v bežnej kvalite môže predávajúci predávať výrobky alebo poskytovať služby len, 

ak spotrebiteľa upozorní na všetky rozdiely v kvalite.  

V prípade ubytovacích služieb kvalitu služieb predpisuje Vyhláška o kategorizácii, ktorá 

ustanovuje druhy kategórií a triedy ubytovacích zariadení, ako aj ich klasifikačné znaky, ktoré 

ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried musia spĺňať. 

Do príslušnej kategórie a triedy ubytovacie zariadenie zaraďuje predávajúci na základe 

klasifikačných a fakultatívnych znakov v súlade s Vyhláškou o kategorizácii. Keďže kvalita 

ubytovacích služieb je kvalitou predpísanou, predávajúci v zmysle citovaného zákonného 

ustanovenia nemôže poskytovať ubytovacie služby v bežnej kvalite, ale ani v inej ako bežnej 

kvalite a to ani v prípade, ak spotrebiteľa na všetky rozdiely v kvalite vopred upozorní.  

Vykonanou kontrolou bolo presne a spoľahlivo zistené, že účastník správneho konania nesplnil 

všetky požiadavky na ubytovacie zariadenie predpísané Vyhláškou o kategorizácii. 

 

Nakoľko správny orgán presne a úplne zistil skutočný stav veci z podkladov rozhodnutia, ktoré 

si za tým účelom zabezpečil, má za to, že prejednávaná vec bola náležite objasnená. Pri 

hodnotení dôkazov, každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, 

vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného v inšpekčnom 

zázname, ktorý považuje za nepochybne zistený.  

Po posúdení všetkých okolností prejednávanej veci správny orgán dospel k záveru, že 

ustanovenia zákona citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia boli preukázateľne porušené.  

 

Podľa § 24 ods. 1 zákona za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právne 

záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží orgán dozoru výrobcovi,  
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predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a alebo § 26 pokutu do 66 400 

eur; za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží pokutu do 166 000 eur. 

 

Podľa § 24 ods. 5 zákona pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na charakter 

protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia 

povinnosti.  

 

V rámci správnej úvahy v súlade s § 47 ods. 3 Správneho poriadku v spojení s § 24 ods. 1 a § 

24 ods. 5 zákona správny orgán pri určení výšky pokuty prihliadol na skutočnosť, že 

poskytovaním ubytovacích služieb v kvalite nezodpovedajúcej osobitnému predpisu, boli 

porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom. 

 

Pri určení výšky pokuty správny orgán prihliadol k tomu, že kvalita predávaných výrobkov 

a poskytovaných služieb je jedným z rozhodujúcich ukazovateľov, ktoré ovplyvňujú 

ekonomické správanie spotrebiteľa. V dôsledku nedodržania predpísanej kvality sa nemusia 

preto naplniť predpokladané očakávania spotrebiteľa na úroveň poskytovaných ubytovacích 

služieb.  

 

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

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

ekonomických záujmov vzhľadom na zistené nedostatky, v zákonom požadovanej miere 

a úrovni dosiahnutý nebol.  

 

Keďže správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby podľa § 24 ods. 1 prvej 

časti prvej vety zákona, má za to, že pokuta uložená v tejto výške je vzhľadom na jej 

represívnovýchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská 

pokutou primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu 

a charakteru porušenia zákona.  

 

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

doručenia, prostredníctvom Inšpektorátu SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, 

Ústrednému Inšpektorátu  SOI so sídlom v Bratislave. V prípade, že uložená pokuta nebude 

v stanovenej lehote zaplatená ani podané odvolanie, bude jej plnenie vymáhané v zmysle 

príslušných právnych predpisov. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych 

opravných prostriedkov.  
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Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj ako 

príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 4, § 4 ods. 1, 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, podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov   

 

r o z h o d o l    t a k t o :  

 

účastníkovi konania: LURETA s. r. o. , Pionierska 357/3, 089 01  Svidník, IČO: 47 754 567 

(ďalej len „účastník konania“)   

 

pre porušenie zákazu, v zmysle ktorého predávajúci nesmie používať neprijateľné 

podmienky v spotrebiteľských zmluvách – podľa § 4 ods. 2 písm. c) 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“), ktorého sa účastník konania 

dopustil tým, že do Zmluvy o sprostredkovaní zo dňa 13.11.2017 a na ňu nadväzujúcu Dohodu 

o zložení zálohy zo dňa 28.11.2017, ktoré sú v zmysle § 52 Občianskeho zákonníka 

spotrebiteľskými zmluvami, ktorých obsah spotrebiteľ nemá možnosť individuálne ovplyvniť, 

zakotvil zmluvné podmienky 

uvedené v Zmluve o sprostredkovaní 

 

1) v článku I. Predmet zmluvy v odseku 1.1. v znení : 

„Predmetom tejto sprostredkovateľskej zmluvy je:  

a) záväzok sprostredkovateľa, vyvíjať podľa pokynu záujemcu a po dojednanú dobu činnosť 

smerujúcu k tomu, aby mal záujemca príležitosť uzavrieť s treťou osobou zmluvu podľa 

záväzok odseku 1.2. (ďalej len ,,zmluva“) 

b) záväzok záujemcu zaplatiť sprostredkovateľovi dohodnutú províziu podľa čl. II.“ 

 

2) v článku III. Všeobecné obchodné podmienky sprostredkovateľskej zmluvy v odseku 

3.4.2. v znení : 

,,Záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi dohodnutú províziu v lehotách a spôsobom 

dohodnutým v článku II tejto zmluvy. Vzniku nároku sprostredkovateľa na províziu nebráni ani  
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tá skutočnosť, že až po skončení platnosti tejto sprostredkovateľskej zmluvy bude uzavretá 

sprostredkovávaná zmluva s osobou, ktorú vyhľadal sprostredkovateľ počas platnosti tejto 

zmluvy.“ 

 

3) v článku III. Všeobecné obchodné podmienky sprostredkovateľskej zmluvy v odseku 3.6.2. 

v znení: ,,Záujemca sa zaväzuje, že v prípade, ak poruší svoje povinnosti dohodnuté v odseku 

3.5. má sprostredkovateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške provízie dohodnutej 

v článku II tejto zmluvy, najneskôr do 15 dní od zistenia tejto skutočnosti. “ 

 

4) v článku IV. Zodpovednosť za porušenie povinnosti, Spoločné a záverečné ustanovenia, 

v odseku 4.1.1. v znení: ,,Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy o prevode (kúpna zmluva) z dôvodov 

ležiacich na strane záujemcu, alebo vypovie túto zmluvu pred uplynutím doby v článku 3.4.1, 

zaväzuje sa záujemca zaplatiť sprostredkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej 

provízie uvedenej v čl. II tejto zmluvy“. 

 

5) v odseku 4.1.2. v znení: ,,Ak záujemca poruší ktorúkoľvek zo svojich povinnosti podľa odseku 

3.2. alebo uvedie v tejto zmluve nepravdivé informácie, zaväzuje sa zaplatiť 

sprostredkovateľovi zmluvnú pokutu v rovnakej výške ako podľa predchádzajúceho odseku.“ 

 

uvedené v Dohode o zložení zálohy 

 

6) v článku I. Prehlásenie zmluvných strán, v odseku 1.1. v znení: „Sprostredkovateľ 

prehlasuje, že je pripravený pre klienta obstarať príležitosť pre uzavretie kúpnej zmluvy 

s vlastníkom (ďalej len ,,predávajúci“):“ 

v článku III. Práva a povinnosti zmluvných strán, v odseku 3.1. písm. a) v znení : 

,,Sprostredkovať  sa zaväzuje sprostredkovať pre klienta príležitosť pre uzavretie kúpnej zmluvy 

s predávajúcim“ 

 

7) v článku IV. Sankcia za porušenie povinností, v odseku 4.2. v znení: „Ak nedôjde k uzavretiu 

kúpnej zmluvy z dôvodov ležiacich na strane klienta, prepadne zložená záloha v prospech 

sprostredkovateľa.“ 

 

ktoré zakladajú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech 

spotrebiteľa, teda neprijateľné zmluvné podmienky, 

 

zistené pri výkone kontrol v dňoch 08.03.2018 a 18.05.2018 v prevádzkarni účastníka konania  

Realitné a hypotekárne centrum – realitná kancelária LURETA, Centrálna 274, Svidník  

 

u k l a d á  

  

podľa § 24 ods. 1 zákona pokutu vo výške 1 000,00 €, slovom jedentisíc eur, ktorú je účastník 

konania  povinný zaplatiť do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia poštovou poukážkou 

typu „U“ alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú. 7000065068/8180, VS – 

02490718. 
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O d ô v o d n e n i e : 

 

V dňoch 08.03.2018 a 18.05.2018 boli vykonané inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) 

v prevádzkarni účastníka konania Realitné a hypotekárne centrum – realitná kancelária 

LURETA, Centrálna 274, Svidník kontroly, pri ktorých bol zistený nedostatok, za ktorý 

účastník konania zodpovedá. 

 

Účastník konania porušil zákaz predávajúceho:  

 Podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona, v zmysle ktorého predávajúci nesmie používať neprijateľné 

podmienky v spotrebiteľských zmluvách, ktorého sa účastník konania dopustil tým, že do 

Zmluvy o sprostredkovaní zo dňa 13.11.2017 a na ňu nadväzujúcu Dohodu o zložení zálohy 

zo dňa 28.11.2017, ktoré sú v zmysle § 52 Občianskeho zákonníka spotrebiteľskými 

zmluvami, ktorých obsah spotrebiteľ nemá možnosť individuálne ovplyvniť, zakotvil 

zmluvné podmienky, ktoré zakladajú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach 

zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, teda neprijateľné zmluvné podmienky.  

 

Za zistený nedostatok a tým aj za preukázané porušenie zákona citované vo výrokovej časti 

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

v plnom rozsahu. Z uvedeného dôvodu bolo voči nemu dňa 04.09.2018 začaté správne konanie. 

 

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

účastník konania mal možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, 

prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 

 

Keďže účastník správneho konania svoje procesné právo v zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní ku dňu vydania rozhodnutia nevyužil, podkladom pre vydanie 

rozhodnutia bol kontrolou spoľahlivo zistený skutkový stav. 

 

Účastník konania ako predávajúci, to znamená podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka 

a poskytuje služby realitnej kancelárie a za tým účelom uzatvára spotrebiteľské zmluvy, je 

povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky ich ponuky a poskytovania. Za ich 

dodržiavanie zodpovedá objektívne, to znamená bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré 

spôsobili ich nedodržanie, či porušenie. 

Podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci nesmie používať nekalé 

obchodné praktiky a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách. 

 

Podľa § 52 ods. 1 Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) spotrebiteľskou zmluvou je každá 

zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom. 

 

Podľa § 52 ods. 2 OZ ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia 

upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, použijú sa vždy, ak je to na 

prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom. Odlišné zmluvné dojednania alebo dohody, 

ktorých obsahom alebo účelom je obchádzanie tohto ustanovenia sú neplatné. Na všetky právne  
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vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, sa vždy prednostne použijú ustanovenia Občianskeho 

zákonníka, aj keď by sa inak mali použiť normy obchodného práva. 

 

Podľa § 52 ods. 3 OZ dodávateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy 

koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. 

 

Podľa § 52 ods. 4 OZ spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej 

zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. 

 

Podľa § 53 ods. 1 OZ spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú 

značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa 

(ďalej len „neprijateľná zmluvná podmienka“). To neplatí, ak ide o zmluvné podmienky, ktoré 

sa týkajú hlavného predmetu plnenia a primeranosti ceny, ak tieto zmluvné podmienky sú 

vyjadrené určito, jasne a zrozumiteľne alebo ak boli neprijateľné podmienky individuálne 

dojednané. 

 

Podľa § 53 ods. 2 OZ za individuálne dojednané zmluvné ustanovenia sa nepovažujú také, 

s ktorými mal spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa pred podpisom zmluvy, ak nemohol ovplyvniť 

ich obsah. 

 

Podľa § 53 ods. 3 OZ ak dodávateľ nepreukáže opak, zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi 

dodávateľom a spotrebiteľom sa nepovažujú za individuálne dojednané. 

 

Podľa § 54 ods. 1 OZ zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou sa nemôžu 

odchýliť od tohto zákona v neprospech spotrebiteľa. Spotrebiteľ sa najmä nemôže vopred vzdať 

svojich práv, ktoré mu tento zákon alebo osobitné predpisy na ochranu spotrebiteľa priznávajú, 

alebo si inak zhoršiť svoje zmluvné postavenie. 

 

Zo znenia citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že tieto majú prikazujúci kogentný 

charakter, čo znamená, že pod sankciou neplatnosti právneho úkonu sa nie je možné od nich 

odchýliť. Predmetná právna úprava pojmovo vymedzuje spotrebiteľskú zmluvu ako každú 

zmluvu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom, pričom právna forma spotrebiteľskej 

zmluvy nie je rozhodujúca. Za účelom vysokej ochrany spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej 

strany a z dôvodu neprípustnosti zneužívania postavenia dodávateľa ako silnejšej zmluvnej 

strany, je všeobecnou klauzulou stanovené, že spotrebiteľská zmluva nesmie obsahovať 

ustanovenia, ktoré zakladajú hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach  zmluvných strán 

v neprospech spotrebiteľa. Tento zákaz neplatí len v prípade, ak sa zmluvné podmienky týkajú 

hlavného predmetu plnenia a primeranosti ceny za predpokladu, že tieto podstatné náležitosti 

zmluvy sú vyjadrené určito, jasne a zrozumiteľne. Takisto zákaz neplatí v prípade zmluvných 

podmienok dojednaných individuálne, za ktoré sa však nepovažujú také zmluvné podmienky, 

s obsahom ktorých sa síce spotrebiteľ mal možnosť oboznámiť pred podpisom zmluvy, ale 

nemohol ovplyvniť ich obsah. Dôkazné bremeno o individuálnom dojednaní zmluvných 

podmienok zaťažuje dodávateľa. Ustanovenie § 53 ods. 4 OZ exemplifikatívne vypočítava 

zmluvné podmienky, ktoré sa za každých okolnosti považujú za neprijateľné. Neprijateľnými  
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zmluvnými podmienkami sú aj také zmluvné podmienky, ktoré sa v neprospech spotrebiteľa 

odchyľujú od dispozitívnych ustanovení OZ, ale aj všetky tie, ktorými si spotrebiteľ inak 

zhoršuje svoje zmluvné postavenie. 

 

Vychádzajúc z predmetnej právnej úpravy a jej aplikovaním na jednotlivé zmluvné podmienky 

Zmluvy o sprostredkovaní a na ňu nadväzujúcu Dohodu o zložení zálohy, ktoré za účelom ich 

posúdenia boli predložené účastníkom konania, bolo zistené, že obsahujú neprijateľné zmluvné 

podmienky, ktoré na škodu spotrebiteľa zakladajú značnú nerovnováhu v právach 

a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. 

 

Ako neprijateľné boli vyhodnotené nasledovné zmluvné podmienky : 

 

Zmluva o sprostredkovaní : 

 

Podmienka:  

Článok I. Predmet zmluvy, odsek 1 

Predmetom tejto sprostredkovateľskej zmluvy je: 

a) záväzok sprostredkovateľa, vyvíjať podľa pokynu záujemcu a po dojednanú dobu činnosť 

smerujúcu k tomu, aby mal záujemca príležitosť uzavrieť s treťou osobou zmluvu podľa 

odseku 1.2. (ďalej len ,,zmluva“) 

b) záväzok záujemcu zaplatiť sprostredkovateľovi dohodnutú províziu podľa čl. II. 

 

Hodnotenie: 

Podľa §774 OZ sprostredkovateľskou zmluvou sa sprostredkovateľ zaväzuje obstarať 

záujemcovi za odmenu uzavretie zmluvy a záujemca sa zaväzuje sprostredkovateľovi 

poskytnúť odmenu vtedy ak bol výsledok dosiahnutý pričinením sprostredkovateľa. 

Podľa § 54 ods. 1 OZ zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou sa nemôžu 

odchýliť od tohto zákona v neprospech spotrebiteľa. Spotrebiteľ sa najmä nemôže  vopred 

vzdať svojich práv, ktoré  mu tento zákon alebo osobitné predpisy na ochranu spotrebiteľa 

priznávajú, alebo si inak zhoršiť svoje zmluvné postavenie. 

Uvedená zmluvná podmienka sa v rozpore s § 54 ods.1 OZ v neprospech spotrebiteľa 

odchyľuje od § 774 OZ tým, že sprostredkovateľ je povinný  obstarať pre záujemcu uzavretie 

sprostredkovanej zmluvy, nielen vyvíjať činnosť smerujúcu k jej uzavretiu. 

Sprostredkovateľovi totiž nárok na odmenu vzniká len vtedy, ak sa dosiahol  výsledok 

sprostredkovania, to znamená, že jeho pričinením spotrebiteľ sprostredkovanú zmluvu aj 

skutočne uzatvoril. Charakteristickým pojmovým znakom sprostredkovateľskej zmluvy podľa 

Občianskeho zákonníka ( na rozdiel od Obchodného zákonníka ) je totiž dosiahnutie výsledku 

pričinením sprostredkovateľa, nielen činnosť smerujúca k dosiahnutiu tohto výsledku. 

 

Zmluvná podmienka z uvedených dôvodov zakladá značnú nerovnováhu v právach 

a povinnostiach zmluvných strán a je podmienkou neprijateľnou. 

 

Podmienka: 

Článok III. Všeobecné obchodné podmienky sprostredkovateľskej zmluvy, odsek 3.4.2. 
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,,Záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi dohodnutú províziu v lehotách a spôsobom 

dohodnutým v článku II tejto zmluvy. Vzniku nároku sprostredkovateľa na províziu nebráni ani 

tá skutočnosť, že až po skončení platnosti tejto sprostredkovateľskej zmluvy bude uzavretá 

sprostredkovávaná zmluva s osobou, ktorú vyhľadal sprostredkovateľ počas platnosti tejto 

zmluvy.“ 

 

Hodnotenie: 

Posudzovaná zmluvná podmienka sa v rozpore s § 54 ods.1 OZ v neprospech spotrebiteľa 

odchyľuje od § 774 OZ, podľa ktorého sprostredkovateľovi nárok na odmenu vzniká len 

v prípade, ak je sprostredkovaná zmluva uzatvorená (výsledok dosiahnutý) pričinením 

sprostredkovateľa. Po uplynutí doby, na ktorú bola zmluva uzavretá, teda v čase, keď 

spotrebiteľ už nie je jednak viazaný sprostredkovateľskou zmluvou a jednak keď výsledok 

sprostredkovania ( uzatvorenie kúpnej zmluvy ) je dosiahnutý bez pričinenia sprostredkovateľa, 

sprostredkovateľovi nevzniká nárok na odmenu – províziu. Na tomto nič nemení ani 

skutočnosť, že spotrebiteľ uzavrie zmluvu s osobou, ktorú vyhľadal sprostredkovateľ počas 

trvania zmluvy o sprostredkovaní. 

 

Zmluvná podmienka zakladá značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán 

v neprospech spotrebiteľa. 

 

Podmienka:  

Článok III. Všeobecné obchodné podmienky sprostredkovateľskej zmluvy, odsek 3.6.2 

,,Záujemca sa zaväzuje, že v prípade, ak poruší svoje povinnosti dohodnuté v odseku 3.5. má 

sprostredkovateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške provízie dohodnutej v článku II 

tejto zmluvy, najneskôr do 15 dní od zistenia tejto skutočnosti. “ 

Podmienka: 

Článok IV. Zodpovednosť za porušenie povinnosti, Spoločné a záverečné ustanovenia, 

 odsek 4.1.1. 

,,Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy o prevode (kúpna zmluva) z dôvodov ležiacich na strane 

záujemcu, alebo vypovie túto zmluvu pred uplynutím doby v článku 3.4.1, zaväzuje sa záujemca 

zaplatiť sprostredkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej provízie uvedenej v čl. II tejto 

zmluvy“ 

odsek 4.1.2.  

,,Ak záujemca poruší ktorúkoľvek zo svojich povinnosti podľa odseku 3.2. alebo uvedie v tejto 

zmluve nepravdivé informácie, zaväzuje sa zaplatiť sprostredkovateľovi zmluvnú pokutu 

v rovnakej výške ako podľa predchádzajúceho odseku.“ 

 

Hodnotenie: 

Vyššie uvedené zmluvné podmienky sú neprijateľné podľa § 53 ods.4 písm. k) OZ, podľa 

ktorého za neprijateľné zmluvné podmienky v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä 

ustanovenia, ktoré požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil 

neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku. Zmluvné 

podmienky sú neprijateľné aj z dôvodu, že obchádzajú zmysel a účel provízie ako odmeny za 

obstaranie uzavretia zmluvy. Ak k uzavretiu sprostredkovanej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu  

nedôjde, sprostredkovateľ nemá nárok na províziu, pričom je neprijateľné aby si túto odmenu 

sprostredkovateľ uplatňoval cez inštitút zmluvnej pokuty. Neprijateľnosť zmluvných  
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podmienok spôsobuje aj skutočnosť, že ide  o jednostrannú zmluvnú pokutu určenú len pre 

spotrebiteľa, realitná kancelária aj v prípade nesplnenia povinnosti nie je povinná zmluvnú 

pokutu platiť. 

  

Z uvedených dôvodov zmluvné podmienky zakladajú značnú nerovnováhu v právach 

a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. 

 

 

Dohoda o zložení zálohy: 

 

Podmienka: 

Článok I. Prehlásenie zmluvných strán, odsek 1.1. 

 

,,Sprostredkovateľ prehlasuje, že je pripravený pre klienta obstarať príležitosť pre uzavretie 

kúpnej zmluvy s vlastníkom (ďalej len ,,predávajúci“) : 

Článok III. Práva a povinnosti zmluvných strán, odsek 3.1. písm. a) 

,,Sprostredkovať  sa zaväzuje sprostredkovať pre klienta príležitosť pre uzavretie kúpnej zmluvy 

s predávajúcim“ 

 

Hodnotenie: 

Podľa §774 OZ sprostredkovateľskou zmluvou sa sprostredkovateľ zaväzuje obstarať 

záujemcovi za odmenu uzavretie zmluvy a záujemca sa zaväzuje sprostredkovateľovi 

poskytnúť odmenu vtedy ak bol výsledok dosiahnutý pričinením sprostredkovateľa. 

Podľa § 54 ods. 1 Občianskeho zákonníka zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou 

zmluvou sa nemôžu odchýliť od tohto zákona v neprospech spotrebiteľa. Spotrebiteľ sa najmä 

nemôže  vopred vzdať svojich práv, ktoré  mu tento zákon alebo osobitné predpisy na ochranu 

spotrebiteľa priznávajú, alebo si inak zhoršiť svoje zmluvné postavenie. 

Vyššie uvedené zmluvné podmienky sa v rozpore s § 54 ods.1 Občianskeho zákonníka 

v neprospech spotrebiteľa odchyľuje od § 774 OZ, podľa ktorého sprostredkovateľ je povinný  

obstarať uzavretie sprostredkovanej zmluvy, nielen obstarať príležitosť pre jej uzavretie. 

Sprostredkovateľovi totiž nárok na odmenu vzniká len vtedy, ak sa dosiahol  výsledok 

sprostredkovania, to znamená, že jeho pričinením spotrebiteľ aj zmluvu uzatvoril. 

 

Tieto zmluvné podmienky zakladajú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach 

zmluvných strán a je podmienkou neprijateľnou. 

 

Podmienka: 

Článok IV. Sankcia za porušenie povinností, odsek 4.2. 

,,Ak nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy z dôvodov ležiacich na strane klienta, prepadne zložená 

záloha v prospech sprostredkovateľa.“ 

 

Hodnotenie:   

Uvedená zmluvná podmienka je neprijateľná podľa § 53 ods.4 písm. k) OZ, podľa ktorého za 

neprijateľné zmluvné podmienky v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, 

ktoré požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú 

sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku. Neprijateľnosť zmluvnej podmienky 

umocňuje aj skutočnosť, že ide  o jednostrannú sankciu určenú len pre spotrebiteľa, realitná  
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kancelária aj v prípade nesplnenia svojich povinnosti, v dôsledku ktorých spotrebiteľ 

neuzatvoril sprostredkovanú zmluvu, nie je povinná žiadnu sankciu platiť.  

 

Uvedená zmluvná podmienka zakladá značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach 

zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa  

 

 

Nakoľko správny orgán presne a úplne zistil skutočný stav veci z podkladov rozhodnutia, ktoré 

si za tým účelom zabezpečil, má za to, že prejednávaná vec bola náležite objasnená. Pri 

hodnotení dôkazov, každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, 

vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole zaznamenaného v inšpekčnom 

zázname, ktorý považuje za nepochybne zistený. 

  

Po posúdení všetkých okolností prejednávanej veci správny orgán dospel k záveru, že 

ustanovenie zákona citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia bolo preukázateľne 

porušené.  

 

Podľa § 24 ods. 1 zákona za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právnymi 

aktmi Európskych spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží orgán dozoru výrobcovi, 

predávajúcemu, dovozcovi alebo dodávateľovi alebo osobe uvedenej v § 26 pokutu do 

66.387,83 €; za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží pokutu do 165.969,59 

€. 

 

Podľa § 24 ods. 5 zákona pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na charakter 

protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia 

povinnosti.  

 

V rámci správnej úvahy v súlade s § 47 ods. 3 Správneho poriadku v spojení s § 24 ods. 1 a § 

24 ods. 5 zákona správny orgán pri určení výšky pokuty prihliadol na skutočnosť, že 

používaním neprijateľných zmluvných podmienok v spotrebiteľskej zmluve, boli porušené 

práva spotrebiteľa chránené zákonom o ochrane spotrebiteľa.  

 

Správny orgán pri určení výšky pokuty vzal do úvahy, že neprijateľnými podmienkami 

v spotrebiteľskej zmluve, obsah ktorých spotrebiteľ zásadným spôsobom neovplyvňuje, 

účastník konania upiera spotrebiteľovi jeho legitímne práva a v neprospech spotrebiteľa 

spôsobuje hrubú nevyváženosť zmluvného vzťahu.  

 

Pri určení výšky pokuty správny orgán prihliadol na počet neprijateľných podmienok 

v spotrebiteľskej zmluve, na ich obsah, ako aj na mieru akou neprimerane a závažným 

spôsobom zasahujú do práv a oprávnených záujmov spotrebiteľa.  

 

Bolo prihliadnuté na skutočnosť, že neprijateľné zmluvné podmienky umožňovali účastníkovi 

konania cez inštitút zmluvných pokút požadovať od spotrebiteľov odmenu za sprostredkovanie 

aj v prípadoch, keď nárok na jej zaplatenie účastníkovi nevznikol. 

 

Vo vzťahu k miere zavinenia bolo prihliadnuté na skutočnosť, že účastník konania objektívne 

bez ohľadu na zavinenie zodpovedá za dodržiavanie zákonom stanovených povinnosti, teda  
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zodpovedá aj za protiprávne konanie osôb, ktoré v mene účastníka konania pri poskytovaní 

realitných služieb konajú.  

 

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

§ 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého každý spotrebiteľ okrem iného má právo na 

ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách vzhľadom na zistené 

nedostatky, v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol.  

 

Správny orgán na základe uvedeného má za to, že pokuta v uloženej výške je vzhľadom na jej 

represívno-výchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská 

pokutou primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu 

a charakteru porušenia zákona.  

 

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

doručenia, prostredníctvom Inšpektorátu SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, 

Ústrednému Inšpektorátu  SOI so sídlom v Bratislave. V prípade, že uložená pokuta nebude 

v stanovenej lehote zaplatená ani podané odvolanie, bude jej plnenie vymáhané v zmysle 

príslušných právnych predpisov. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych 

opravných prostriedkov.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj 

Obrancov mieru 6, 080 01  Prešov  

 

Číslo: P/0253/07/18                                                                                        Dňa: 02.11.2018 

 

 

 

 

 

 

ROZHODNUTIE  

 

 

 

 

 

 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj ako 

príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 4, § 4 ods. 1, 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, podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov   

 

r o z h o d o l    t a k t o :  

 

účastníkovi konania: BENARD GROUP, s. r. o. , Nám. sv. Mikuláša 26, 064 01 Stará 

Ľubovňa, IČO: 36 511 838 (ďalej len „účastník konania“)   

 

pre porušenie zákazu, v zmysle ktorého predávajúci nesmie používať neprijateľné 

podmienky v spotrebiteľských zmluvách – podľa § 4 ods. 2 písm. c) 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“), ktorého sa účastník konania 

dopustil tým, že do Zmluvy o sprostredkovaní zo dňa 17.02.2018, ktorá je v zmysle § 52 

Občianskeho zákonníka spotrebiteľskou zmluvou, ktorej obsah spotrebiteľ nemá možnosť 

individuálne ovplyvniť, zakotvil zmluvné podmienky 

uvedené : 

 

1) v záhlaví zmluvy v znení : 

„Zmluva o sprostredkovaní ( § 642 a nasl. Zák. č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov)“,  

 

2) v článku I. Úvodné ustanovenia, bod 1 v znení : 

,,Zmluvné strany sa výslovne dohodli v zmysle § 262 ods. 1 zák. č. 513/1991 Z.z. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov, že tento ich záväzkový vzťah sa bude spravovať 

zákonom č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov“     

 

3) v článku II. Predmet sprostredkovania, bod 1v znení : 

,,Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že za podmienok v tejto zmluve stanovených pre záujemcu 

sprostredkuje príležitosť na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude prevod  
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vlastníckeho práva k nehnuteľnosti/nehnuteľnostiam, ktorá je charakterizovaná k tejto zmluve: 

na LV č. .........a ktorá je v osobnom vlastníctve záujemcu.“ 

 

4) v článku IV., bod. 5 Exkluzivita sprostredkovania v znení: 

„V prípade, že záujemca poruší záväzok podľa ods. 1 tohto článku, je povinný zaplatiť 

sprostredkovateľovi zmluvnú pokutu, ktorú si zmluvné strany dojednali ako zabezpečenie tohto 

záväzku v súlade s ust. § 300 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. – Obch. zákonník v platnom znení a to 

vo výške dohodnutej provízie. Záujemca je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu do 3 dní odo dňa 

doručenia jej vyúčtovania.“ 

    

ktoré zakladajú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech 

spotrebiteľa, teda neprijateľné zmluvné podmienky, 

 

zistené pri výkone kontrol v dňoch 09.03.2018 a 16.05.2018 v prevádzkarni účastníka konania  

BENARD GROUP s. r. o. – realitná kancelária, Nám. Sv. Mikuláša 26, Stará Ľubovňa  

 

u k l a d á  

  

podľa § 24 ods. 1 zákona pokutu vo výške 600,00 €, slovom šesťsto eur, ktorú je účastník 

konania  povinný zaplatiť do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia poštovou poukážkou 

typu „U“ alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú. 7000065068/8180, VS – 

02530718. 

 

O d ô v o d n e n i e : 

V dňoch 09.03.2018 a 16.05.2018 boli vykonané inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) 

v prevádzkarni účastníka konania BENARD GROUP s. r. o. – realitná kancelária, Nám. Sv. 

Mikuláša 26, Stará Ľubovňa kontroly, pri ktorých bol zistený nedostatok, za ktorý účastník 

konania zodpovedá. 

 

Účastník konania porušil zákaz predávajúceho:  

 Podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona, v zmysle ktorého predávajúci nesmie používať neprijateľné 

podmienky v spotrebiteľských zmluvách, ktorého sa účastník konania dopustil tým, že do 

Zmluvy o sprostredkovaní zo dňa 17.02.2018, ktorá je v zmysle § 52 Občianskeho 

zákonníka spotrebiteľskou zmluvou, ktorej  obsah spotrebiteľ nemá možnosť individuálne 

ovplyvniť, zakotvil zmluvné podmienky, ktoré zakladajú značnú nerovnováhu v právach 

a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, teda neprijateľné zmluvné 

podmienky.  

 

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

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

v plnom rozsahu. Z uvedeného dôvodu bolo voči nemu dňa 07.09.2018 začaté správne konanie. 

 

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

účastník konania mal možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, 

prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 

 



P/0253/07/18  

3 

 

Účastník správneho konania svoje procesné právo využil a k podkladu pre rozhodnutie sa dňa 

11.09.2018 písomne vyjadril. 

Vo vyjadrení uviedol, že je síce pravdou, že do Zmluvy o sprostredkovaní zakotvil správnym 

orgánom vytýkané neprijateľné zmluvné podmienky, avšak tento nedostatok ihneď odstránil. 

Zároveň tvrdí, že realitná kancelária tieto neprijateľné podmienky nikdy v skutočnosti 

nevyužívala.  

Uvedené skutočnosti navrhuje zohľadniť pri určení výšky pokuty. 

 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, ako vecne 

a miestne príslušný správny orgán preskúmal podklady rozhodnutia v celom rozsahu a dospel 

k záveru, že dôvody uvádzané vo vyjadrení účastníka konania ho nezbavujú zodpovednosti za 

kontrolou zistený protiprávny stav. 

 

Účastník konania ako predávajúci, to znamená podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka 

a poskytuje služby realitnej kancelárie a za tým účelom uzatvára spotrebiteľské zmluvy, je 

povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky ich ponuky a poskytovania. Za ich 

dodržiavanie zodpovedá objektívne, to znamená bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré 

spôsobili ich nedodržanie, či porušenie. 

 

Podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci nesmie používať nekalé 

obchodné praktiky a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách. 

 

Podľa § 52 ods. 1 Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) spotrebiteľskou zmluvou je každá 

zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom. 

 

Podľa § 52 ods. 2 OZ ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia 

upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, použijú sa vždy, ak je to na 

prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom. Odlišné zmluvné dojednania alebo dohody, 

ktorých obsahom alebo účelom je obchádzanie tohto ustanovenia sú neplatné. Na všetky právne 

vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, sa vždy prednostne použijú ustanovenia Občianskeho 

zákonníka, aj keď by sa inak mali použiť normy obchodného práva. 

 

Podľa § 52 ods. 3 OZ dodávateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy 

koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. 

 

Podľa § 52 ods. 4 OZ spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej 

zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. 

 

Podľa § 53 ods. 1 OZ spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú 

značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa 

(ďalej len „neprijateľná zmluvná podmienka“). To neplatí, ak ide o zmluvné podmienky, ktoré 

sa týkajú hlavného predmetu plnenia a primeranosti ceny, ak tieto zmluvné podmienky sú 

vyjadrené určito, jasne a zrozumiteľne alebo ak boli neprijateľné podmienky individuálne 

dojednané. 
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Podľa § 53 ods. 2 OZ za individuálne dojednané zmluvné ustanovenia sa nepovažujú také, 

s ktorými mal spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa pred podpisom zmluvy, ak nemohol ovplyvniť 

ich obsah. 

 

Podľa § 53 ods. 3 OZ ak dodávateľ nepreukáže opak, zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi 

dodávateľom a spotrebiteľom sa nepovažujú za individuálne dojednané. 

 

Podľa § 54 ods. 1 OZ zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou sa nemôžu 

odchýliť od tohto zákona v neprospech spotrebiteľa. Spotrebiteľ sa najmä nemôže vopred vzdať 

svojich práv, ktoré mu tento zákon alebo osobitné predpisy na ochranu spotrebiteľa priznávajú, 

alebo si inak zhoršiť svoje zmluvné postavenie. 

 

Zo znenia citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že tieto majú prikazujúci kogentný 

charakter, čo znamená, že pod sankciou neplatnosti právneho úkonu sa nie je možné od nich 

odchýliť. Predmetná právna úprava pojmovo vymedzuje spotrebiteľskú zmluvu ako každú 

zmluvu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom, pričom právna forma spotrebiteľskej 

zmluvy nie je rozhodujúca. Za účelom vysokej ochrany spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej 

strany a z dôvodu neprípustnosti zneužívania postavenia dodávateľa ako silnejšej zmluvnej 

strany, je všeobecnou klauzulou stanovené, že spotrebiteľská zmluva nesmie obsahovať 

ustanovenia, ktoré zakladajú hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach  zmluvných strán 

v neprospech spotrebiteľa. Tento zákaz neplatí len v prípade, ak sa zmluvné podmienky týkajú 

hlavného predmetu plnenia a primeranosti ceny za predpokladu, že tieto podstatné náležitosti 

zmluvy sú vyjadrené určito, jasne a zrozumiteľne. Takisto zákaz neplatí v prípade zmluvných 

podmienok dojednaných individuálne, za ktoré sa však nepovažujú také zmluvné podmienky, 

s obsahom ktorých sa síce spotrebiteľ mal možnosť oboznámiť pred podpisom zmluvy, ale 

nemohol ovplyvniť ich obsah. Dôkazné bremeno o individuálnom dojednaní zmluvných 

podmienok zaťažuje dodávateľa. Ustanovenie § 53 ods. 4 OZ exemplifikatívne vypočítava 

zmluvné podmienky, ktoré sa za každých okolnosti považujú za neprijateľné. Neprijateľnými 

zmluvnými podmienkami sú aj také zmluvné podmienky, ktoré sa v neprospech spotrebiteľa 

odchyľujú od dispozitívnych ustanovení OZ, ale aj všetky tie, ktorými si spotrebiteľ inak 

zhoršuje svoje zmluvné postavenie. 

 

Vychádzajúc z predmetnej právnej úpravy a jej aplikovaním na jednotlivé zmluvné podmienky 

Zmluvy o sprostredkovaní zo dňa 17.02.2018, ktorú za účelom jej posúdenia predložil účastník 

konania, bolo zistené, že obsahujú neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré na škodu 

spotrebiteľa zakladajú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán 

v neprospech spotrebiteľa. 

 

Ako neprijateľné boli vyhodnotené nasledovné zmluvné podmienky : 

 

Podmienka:  

Záhlavie zmluvy v znení : 

„Zmluva o sprostredkovaní ( § 642 a nasl. Zák. č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov)“  
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Podmienka: 

Článok I., bod. 1. v znení : 



,,Zmluvné strany sa výslovne dohodli v zmysle § 262 ods. 1 zák. č. 513/1991 Z.z. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov, že tento ich záväzkový vzťah sa bude spravovať 

zákonom č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov“     

 

Hodnotenie: 

Správny orgán zo záhlavia posudzovanej zmluvy a následne a z článku I. bodu 1. zistil, že 

účastník konania spotrebiteľský právny vzťah podriadil režimu Obchodného zákonníka, čo je 

v priamom rozpore s kogentným ustanovením § 52 ods. 2 OZ. So zreteľom na pojmové znaky 

zmluvy o sprostredkovaní podľa § 642 Obchodného zákonníka a pojmové znaky 

sprostredkovateľskej zmluvy podľa § 774 OZ je zrejmé, že právna úprava Obchodného 

zákonníka je pre spotrebiteľa nepriaznivejšia najmä v otázke nároku sprostredkovateľa na 

odmenu – províziu. Charakteristickým pojmovým znakom sprostredkovateľskej zmluvy podľa 

OZ je totiž nielen to, že sa sprostredkuje uzavretie zmluvy uvedeným spôsobom, ale že sa 

dostaví aj výsledok a to pričinením sprostredkovateľa. Uvedené teda znamená, že záujemca ( 

spotrebiteľ ) má povinnosť zaplatiť sprostredkovateľovi odmenu len vtedy, keď bola 

sprostredkovaná zmluva uzavretá, a len vtedy ak bola uzavretá pričinením sprostredkovateľa. 

Podľa právnej úpravy Obchodného zákonníka sprostredkovateľovi na vznik nároku na odmenu 

postačuje len vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca mohol zmluvu uzatvoriť, nie je 

rozhodujúce, či zmluvu aj skutočne uzatvorí. Naviac použitie právnej úpravy Obchodného 

zákonníka prioritne prichádza do úvahy len vtedy, ak ide o zmluvu medzi podnikateľmi 

a zmluva je zameraná na podnikateľskú činnosť, nie ak ide o štandardný spotrebiteľský vzťah 

tak ako je to aj v tomto prípade. 

Aj keď právnu úpravu Obchodného zákonníka nemožno úplne vylúčiť aj v prípade 

spotrebiteľských vzťahov, táto však prichádza do úvahy len na základe individuálneho 

dojednania so spotrebiteľom. Z posudzovanej zmluvy, ale aj z ďalších účastníkom konania 

predložených spotrebiteľských zmlúv, je však zrejmé, že právny režim Obchodného zákonníka 

nebol so spotrebiteľom individuálne dojednaný. 

 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti správny orgán konštatuje, že posudzované zmluvné 

podmienky zakladajú značnú nerovnováhu v právach povinnostiach zmluvných strán 

v neprospech spotrebiteľa tým, že sú založené na priamom rozpore s ustanovením §§ 52 ods. 2 

a 54 ods. 1 OZ.  

 

Podmienka:    

Článok II. Predmet sprostredkovania bod 1. v znení : 

,,Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že za podmienok v tejto zmluve stanovených pre záujemcu 

sprostredkuje príležitosť na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude prevod 

vlastníckeho práva k nehnuteľnosti/nehnuteľnostiam, ktorá je charakterizovaná k tejto zmluve: 

na LV č. .........a ktorá je v osobnom vlastníctve záujemcu.“ 

 

Hodnotenie: 

V zmysle § 774 OZ sa sprostredkovateľskou zmluvou sprostredkovateľ zaväzuje obstarať pre 

záujemcu za odmenu uzavretie zmluvy a záujemca sa zaväzuje sprostredkovateľovi poskytnúť  
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odmenu vtedy, ak bol výsledok dosiahnutý pričinením sprostredkovateľa. Z pojmových znakov 

sprostredkovateľskej zmluvy podľa OZ vyplýva, že dodávateľ – sprostredkovateľ je povinný 

obstarať uzavretie sprostredkovanej zmluvy, nestačí na rozdiel od právnej úpravy podľa 

Obchodného zákonníka len sprostredkovať príležitosť na uzavretie sprostredkovanej zmluvy. 



Len sprostredkovanie príležitosti smerujúcej k uzavretiu zmluvy nezakladá totiž nárok realitnej 

kancelárie na zaplatenie provízie zo strany záujemcu – spotrebiteľa. Podľa § 54 ods. 1 OZ 

zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou sa nemôžu odchýliť od tohto zákona 

v neprospech spotrebiteľa. Spotrebiteľ sa nemôže najmä vzdať svojich práv, ktoré mu tento 

zákon alebo osobitné predpisy na ochranu spotrebiteľa priznávajú, alebo si inak zhoršiť svoje 

zmluvné postavenie. Uvedená zmluvná podmienka sa v neprospech spotrebiteľa odchyľuje od 

§ 774 OZ, v dôsledku čoho je podmienkou neprijateľnou. 

 

Podmienka:  

Článok IV. bod 5. Exkluzivita sprostredkovania v znení : 

„V prípade, že záujemca poruší záväzok podľa ods. 1 tohto článku, je povinný zaplatiť 

sprostredkovateľovi zmluvnú pokutu, ktorú si zmluvné strany dojednali ako zabezpečenie tohto 

záväzku v súlade s ust. § 300 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. – Obch. zákonník v platnom znení a to 

vo výške dohodnutej provízie. Záujemca je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu do 3 dní odo dňa 

doručenia jej vyúčtovania.“ 

 

Hodnotenie: 

Hodnotená zmluvná podmienka obsahuje ustanovenia, z ktorých pre záujemcu – spotrebiteľa 

vyplýva jednostranná povinnosť uhradiť zmluvnú pokutu v prípade porušenia povinností 

uvedených v článku IV. Účastník konania pritom pri nesplnení svojich povinností uvedených 

napríklad v článku V. bod 2. a 3. nie je viazaný žiadnou zmluvnou pokutou. Neprijateľnosť 

zmluvnej podmienky umocňuje aj skutočnosť, že zmluvná pokuta nie je dojednávaná pre prípad 

porušenia povinnosti, ale pre prípad uplatnenia jeho legitímneho práva aj bez súhlasu a vedomia 

sprostredkovateľa vyvíjať činnosť smerujúcu k uzavretiu zmluvy. Je neprijateľné, aby si 

účastník konania cez inštitút zmluvnej pokuty uplatňoval odmenu za sprostredkovanie, na ktorú 

mu v zmysle § 774 a nasl. OZ nevznikol právny nárok.       

  

Z uvedených dôvodov zmluvná podmienka zakladá značnú nerovnováhu v právach 

a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. 

 

Nakoľko správny orgán presne a úplne zistil skutočný stav veci z podkladov rozhodnutia, ktoré 

si za tým účelom zabezpečil, má za to, že prejednávaná vec bola náležite objasnená. Pri 

hodnotení dôkazov, každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, 

vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole zaznamenaného v inšpekčnom 

zázname, ktorý považuje za nepochybne zistený. 

  

Po posúdení všetkých okolností prejednávanej veci správny orgán dospel k záveru, že 

ustanovenie zákona citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia bolo preukázateľne 

porušené.  

 

Odstrániť zistené nedostatky následne po vykonanej kontrole ako vo vyjadrení účastník konania 

tvrdí a tak zosúladiť skutkový stav so stavom právnym bolo jeho povinnosťou, ktorú mu ukladá  
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ustanovenie § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach 

ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.  

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

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

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



Táto skutočnosť však nemá vplyv na zodpovednosť účastníka konania za tie nedostatky, ktoré 

boli zistené v čase kontroly.  

 

Podľa § 24 ods. 1 zákona za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právnymi 

aktmi Európskych spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží orgán dozoru výrobcovi, 

predávajúcemu, dovozcovi alebo dodávateľovi alebo osobe uvedenej v § 26 pokutu do 

66.387,83 €; za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží pokutu do 165.969,59 

€. 

 

Podľa § 24 ods. 5 zákona pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na charakter 

protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia 

povinnosti.  

 

V rámci správnej úvahy v súlade s § 47 ods. 3 Správneho poriadku v spojení s § 24 ods. 1 a § 

24 ods. 5 zákona správny orgán pri určení výšky pokuty prihliadol na skutočnosť, že 

používaním neprijateľných zmluvných podmienok v spotrebiteľskej zmluve, boli porušené 

práva spotrebiteľa chránené zákonom o ochrane spotrebiteľa.  

 

Správny orgán pri určení výšky pokuty vzal do úvahy, že neprijateľnými podmienkami 

v spotrebiteľskej zmluve, obsah ktorých spotrebiteľ zásadným spôsobom neovplyvňuje, 

účastník konania upiera spotrebiteľovi jeho legitímne práva a v neprospech spotrebiteľa 

spôsobuje hrubú nevyváženosť zmluvného vzťahu.  

 

Pri určení výšky pokuty správny orgán prihliadol na počet neprijateľných podmienok 

v spotrebiteľskej zmluve, na ich obsah, ako aj na mieru akou neprimerane a závažným 

spôsobom zasahujú do práv a oprávnených záujmov spotrebiteľa.  

 

Bolo prihliadnuté na skutočnosť, že neprijateľné zmluvné podmienky umožňovali účastníkovi 

konania požadovať od spotrebiteľov cez inštitút zmluvnej pokuty odmenu za sprostredkovanie 

aj v prípadoch, keď nárok na jej zaplatenie účastníkovi nevznikol. 

 

Vo vzťahu k miere zavinenia bolo prihliadnuté na skutočnosť, že účastník konania objektívne 

bez ohľadu na zavinenie zodpovedá za dodržiavanie zákonom stanovených povinnosti, teda 

zodpovedá aj za protiprávne konanie osôb, ktoré v mene účastníka konania pri poskytovaní 

realitných služieb konajú.  

 

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

§ 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého každý spotrebiteľ okrem iného má právo na 

ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách vzhľadom na zistené 

nedostatky, v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol.  
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Správny orgán na základe uvedeného má za to, že pokuta v uloženej výške je vzhľadom na jej 

represívno-výchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská 

pokutou primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu 

a charakteru porušenia zákona.  

 



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

doručenia, prostredníctvom Inšpektorátu SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, 

Ústrednému Inšpektorátu  SOI so sídlom v Bratislave. V prípade, že uložená pokuta nebude 

v stanovenej lehote zaplatená ani podané odvolanie, bude jej plnenie vymáhané v zmysle 

príslušných právnych predpisov. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych 

opravných prostriedkov.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


