SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
Číslo: P/0356/07/18

Dňa: 11.01.2019
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
rozhodol takto:
účastníkovi konania: SHUNTAI s. r. o.
miesto podnikania: 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Stará Vajnorská 17/D
IČO: 50 248 588
(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“)
 informovať spotrebiteľa o spôsobe údržby predávaného výrobku – podľa § 11 ods. 1
zákona, ku ktorému došlo tým, že účastník konania ponúkal spotrebiteľovi na predaj 10
druhov obuvi v celkovej hodnote 753,96 €, ku ktorým nezabezpečil informácie o spôsobe
údržby v priloženom písomnom návode, a to aj napriek tomu, že povaha týchto výrobkov,
spôsob a doba ich používania si to vyžadovala,
zistené pri výkone kontroly dňa 12.07.2018 v prevádzkarni účastníka konania Čínsky textil
HONG KONG, Mlynská 1628, Vranov nad Topľou,
ukladá
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 – 03560718.
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Odôvodnenie:
Dňa 12.07.2018 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) v prevádzkarni
Čínsky textil HONG KONG, Mlynská 1628, Vranov nad Topľou, pri ktorej bol zistený
nedostatok, za ktorý účastník konania zodpovedá.
Účastník konania nezabezpečil dodržiavanie povinnosti predávajúceho:



Podľa § 11 ods. 1 zákona v prípadoch, ak to povaha výrobku, doba a spôsob jeho používania
vyžaduje, informovať spotrebiteľa formou písomného návodu o spôsobe údržby
predávaných výrobkov, keď vykonanou kontrolou bolo v ponuke pre spotrebiteľa zistených
10 druhov obuvi v celkovej hodnote 753,96 €, ku ktorým účastník konania nezabezpečil
informácie o spôsobe údržby v priloženom písomnom návode, a to aj napriek tomu, že
povaha tohto výrobku, spôsob a doba ich používania si to vyžadovala. S týmto nedostatkom
sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali nasledovné výrobky:
- 8 párov chlapčenské topánky TOPLAY 3357-9 á 13,90 €/pár
- 6 párov dievčenské topánky RED 2007-2 á 12,00 €/pár
- 9 párov dievčenské balerínky White 3048-3 á 12,00 €/pár
- 15 párov dámske topánky Beige 4,00 €/pár
- 12 párov dámska vychádzková obuv TOPLAY STYL NO:3317-3 á 12,00 €/pár
- 5 párov dámska vychádzková obuv TOPLAY STYLE NO: 378 á 10,00 €/pár
- 5 párov dámska vychádzková obuv TOPLAY STYLE NO: 3311-2 á 11,20 €/pár
- 4 páry dámska vychádzková obuv TOPLAY STYLE NO: 5088-3 á 12,99 €/pár
- 4 páry dámska vychádzková obuv Juli STYLE NO: N12018 á 11,20 €/pár
- 5 páry dámska vychádzková obuv Juli STYLE NO: N9618 á 11,20 €/pár

Neinformovaním spotrebiteľa o spôsobe údržby predávaných výrobkov, účastník konania
porušil ustanovenie § 11 ods. 1 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 21.11.2018 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
dodržiavanie zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili
ich porušenie.
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Podľa § 11 ods. 1 predávajúci je povinný pri predaji informovať spotrebiteľa o vlastnostiach
predávaného výrobku alebo o charaktere poskytovanej služby, o spôsobe použitia, montáže
a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, montáže
alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania ako aj o riziku súvisiacom
s poskytovanou službou. Ak je to potrebné s ohľadom na povahu výrobku, spôsob a dobu jeho
používania, je predávajúci povinný zabezpečiť, aby tieto informácie zrozumiteľne obsahoval aj
priložený písomný návod.

Podľa § 11 ods. 3 zákona povinností uvedených v odseku 1 sa nemôže predávajúci zbaviť
tvrdením, že mu potrebné alebo správne informácie neposkytol výrobca, dovozca alebo
dodávateľ; to neplatí, ak ide o všeobecne známe skutočnosti.
Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že predávajúci si môže splniť informačné
povinnosti o predávanom výrobku rôznymi spôsobmi, podľa vlastnej úvahy s ohľadom na
podmienky, za ktorých výrobky predáva alebo služby poskytuje. Ak to však povaha výrobku,
spôsob a doba jeho používania vyžaduje, je predávajúci povinný informácie o výrobku uvedené
v tomto zákonnom ustanovení spotrebiteľovi poskytnúť aj v priloženom písomnom návode.
Informácie obsiahnuté v priloženom písomnom návode zároveň musia spĺňať požiadavku
zrozumiteľnosti, teda musia byť zrozumiteľné pre bežného spotrebiteľa, prípadne pre skupinu
spotrebiteľov, ktorým sú výrobky určené. Zároveň platí, že predávajúci sa nemôže zbaviť svojej
zodpovednosti poukazom na to, že mu potrebné alebo správne informácie neposkytol výrobca,
dovozca alebo dodávateľ.
Vykonanou kontrolou však bolo jednoznačne zistené, že účastník konania sa citovanými
zákonnými ustanoveniami dôsledne neriadil, keď spotrebiteľa neinformoval o spôsobe údržby
u 10 druhov obuvi v celkovej hodnote 753,96 €, a to aj napriek tomu, že povaha tohto výrobku,
doba ako aj spôsob jeho používania si vyžadovala tieto informácie spotrebiteľovi poskytovať
aj v takejto forme.
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
neinformovaním spotrebiteľa o spôsobe údržby predávaných výrobkov, boli porušené práva
spotrebiteľa chránené zákonom.
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Keďže účelom zákona je okrem iného aj ochrana majetku spotrebiteľa, je nezanedbateľná
skutočnosť, že neinformovaním spotrebiteľa o spôsobe údržby predávaných výrobkov formou
písomného návodu, účastník konania mohol ohroziť tento oprávnený záujem spotrebiteľa.
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 informácie a 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.

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
Číslo: P/0363/07/18

Dňa: 11.01.2019
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
rozhodol takto:
účastníkovi konania: TIJI – SK s. r. o.
sídlo: 080 05 Prešov, Urxova 411/16
IČO: 50 886 568
(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“)
 zabezpečiť, aby ním predávané výrobky boli označené údajmi podľa osobitného
predpisu – podľa § 12 ods. 2 zákona, ku ktorému došlo tým, že účastník konania ponúkal
spotrebiteľovi na predaj 4 druhy textilných výrobkov v celkovej hodnote 124,97 €, ktoré
neboli označené údajom 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“),

 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 10 druhov textilných výrobkov v celkovej hodnote 418,90 €,
u ktorých písomná informácia o materiálovom zložení výrobku podľa osobitného predpisu
Nariadenia nebola uvedená v kodifikovanej podobe štátneho jazyka,
zistené pri výkone kontroly dňa 11.07.2018 v prevádzkarni účastníka konania Textil, obuv,
galantéria, Masarykova 8, Prešov
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ukladá
podľa § 24 ods. 1 zákona pokutu vo výške 400,00 €, slovom štyristo 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 – 03630718.
Odôvodnenie:
Dňa 11.07.2018 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) v prevádzkarni
Textil, obuv, galantéria, Masarykova 8, Prešov, pri ktorej boli zistené nedostatky, za ktoré
účastník konania zodpovedá.
Účastník konania nezabezpečil dodržiavanie povinnosti predávajúceho:
 Podľa § 12 ods. 2 zákona zabezpečiť, aby ním predávané výrobky boli označené údajmi
podľa osobitného predpisu, keď v ponuke pre spotrebiteľa boli zistené 4 druhy textilných
výrobkov v celkovej hodnote 124,97 €, ktoré neboli označené údajom o materiálovom
zložení podľa osobitného predpisu Nariadenia. S týmto nedostatkom sa v ponuke pre
spotrebiteľa nachádzali nasledovné výrobky:
- 3 kusy dámska blúza PEPPER Chip Pepper á 9,99 €/kus
- 3 kusy dámska blúza MADE IN ITALY CHLO 9,50 €/kus
- 2 kusy dámske šaty QUEEN á 8,50 €/kus
- 5 kusov dámske nohavice YILSAN á 9,90 €/kus
 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 bolo
zistených 10 druhov textilných výrobkov v celkovej hodnote 418,90 €, 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:
- 9 kusov pánske športové nohavice HENXING á 8,90 €/ks
materiálové zloženie označené výrobcom bolo na textilnej etikete všitej trvalým
spôsobom z rubu výrobku do bočného šva uvedené v cudzom jazyku – 100%
COTTON/maskáčový vzor, artikel NO: 858, nový tovar/
- 2 kusy dámska vesta s kapucňou FASHION á 14,50 €/ks
materiálové zloženie označené výrobcom bolo na textilnej etikete všitej trvalým
spôsobom z rubu výrobku do bočného šva uvedené v cudzom jazyku – 95% COTONE,
5% ELASTAN
- 3 kusy dámske šaty NEW COLLECTION á 12,- €/ks

-

-

-

-

-

-

-

materiálové zloženie označené výrobcom bolo na textilnej etikete všitej trvalým
spôsobom z rubu výrobku do bočného šva uvedené v cudzom jazyku – 100% COTTON
/nový tovar, vyšívaná krajka, ružová, biela, zelená farba/
4 kusy dámske šaty MODA ITALIA á 11,- €/ks
materiálové zloženie označené výrobcom bolo na textilnej etikete všitej trvalým
spôsobom z rubu výrobku do bočného šva uvedené v cudzom jazyku – 55% COTONE,
45% VISCOSA
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7 kusov dámske šaty Made in Italy Bellina á 13,90 €/ks
materiálové zloženie označené výrobcom bolo na textilnej etikete všitej trvalým
spôsobom z rubu výrobku do bočného šva uvedené v cudzom jazyku – 100% LINO
2 kusy dámska blúza MADE IN ITALY CHLÓ á 9,50 €/ks
materiálové zloženie označené výrobcom bolo na textilnej etikete všitej trvalým
spôsobom z rubu výrobku do bočného šva uvedené v cudzom jazyku – 90% VISCOSA,
10% ELASTICO
3 kusy dámske šaty ERKOL á 6,50 €/ks
materiálové zloženie označené výrobcom bolo na textilnej etikete všitej trvalým
spôsobom z rubu výrobku do šva v oblasti krku uvedené v cudzom jazyku – 95% + 5%
VISCON
6 kusov chlapčenské pyžamo N-FEEL á 5,50 €/ks
materiálové zloženie označené výrobcom bolo na textilnej etikete všitej trvalým
spôsobom z rubu výrobku do bočného šva uvedené v cudzom jazyku – 100% Cotton,
5 kusov detské pyžamo N-FEEL á 4,50 €/ks
materiálové zloženie označené výrobcom bolo na textilnej etikete všitej trvalým
spôsobom z rubu výrobku do bočného šva uvedené v cudzom jazyku – 100% Cotton,
7 kusov detské pyžamo VALÉRIE DREAM á 5,50 €/ks
materiálové zloženie označené výrobcom bolo na textilnej etikete všitej trvalým
spôsobom z rubu výrobku do bočného šva uvedené v cudzom jazyku – 100% Cotton,

Neoznačením výrobkov podľa osobitného predpisu a poskytovaním písomných informácii
podľa § 12 ods. 2 zákona v inej ako v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, účastník konania
porušil ustanovenie § 12 ods. 2 a § 13 zákona.
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 22.11.2018 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.
Listom zo dňa 16.07.2018 účastník správneho konania len podal správnemu orgánu správu
o odstránení kontrolou zistených nedostatkov.

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.
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Podľa § 12 ods. 2 zákona predávajúci musí zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne
označený údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi, o miere alebo
o množstve, o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho
nesprávneho použitia alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania výrobku, ako
aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou alebo informáciami podľa osobitných predpisov.
Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru alebo spotrebiteľa oznámiť alebo
zdokumentovať údaje o výrobku, ak ho nemožno označiť.
Zo znenia citovaného zákonného ustanovenia možno vyvodiť, že predávajúci je povinný
predovšetkým uvedenými údajmi predávaný výrobok označiť. Len údaje, ktorými nemožno
predávaný výrobok označiť, je predávajúci povinný na požiadanie orgánu dozoru alebo
spotrebiteľa oznámiť alebo zdokumentovať.
Medzi výrobky, ktoré nie je možné zákonom stanovenými údajmi označiť, možno zaradiť
najmä výrobky malých rozmerov, prípadne výrobky, ktoré z estetického hľadiska, či z hľadiska
narušenia ich povrchovej úpravy, kvality alebo z iných podobných dôvodov, nie je účelné ani
vhodné takto označovať.
V tomto zákonnom ustanovení je zároveň uložená predávajúcemu povinnosť zabezpečiť
označenie predávaných výrobkov aj údajmi podľa osobitných predpisov.
V prípade textilných výrobkov týmto osobitným predpisom je Nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení
vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, ktoré záväzným
spôsobom upravuje označovanie textilných výrobkov, ktoré sú určené na predaj spotrebiteľovi,
materiálovým zložením.
Vykonanou kontrolou však bolo presne a spoľahlivo zistené, že účastník konania 4 druhy
textilných výrobkov v celkovej hodnote 124,97 €, neoznačil údajmi podľa Nariadenia, v zmysle
ktorého bol povinný zabezpečiť označenie predávaných výrobkov údajmi podľa osobitných
predpisov.
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 10 druhov textilných výrobkov v celkovej hodnote 418,90 €, 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.
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Po posúdení všetkých okolností prejednávanej veci správny orgán dospel k záveru, že
ustanovenia zákona citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia boli 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
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
neoznačením výrobkov údajmi podľa osobitného predpisu a 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 jazyk by mohla viesť k ohrozeniu zdravia spotrebiteľa pri alergii
na niektoré materiály.
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 informácie a 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.

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
Číslo: P/0378/07/18

Dňa: 10.01.2019
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
rozhodol

takto:

účastníkovi konania: D.M.C. – Karpaty, s. r. o.
sídlo: Pražská 4, 040 11 Košice
IČO: 36 601 519
(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), keď z klasifikačných
znakov pre zaraďovanie do kategórií a tried nebola dodržaná požiadavka na vybavenosť
izieb – v izbe č. 316-trojlôžková - chýbal 1 ks vešiak, vo vybavenosti predsiene izieb č. 203,
č. 202 a č. 316 – chýbal prostriedok na čistenie obuvi, vo vybavenosti hygienických
zariadení izieb č. 203, č. 202 a č. 316 - chýbalo osvetlenie nad umývadlom, vatové tampóny,
vrecko na hygienické vložky, 1 ks uterák, pohár na čistenie zubov,
 stiahnuť z trhu výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby,
najneskôr v posledný deň doby spotreby – podľa § 6 ods. 3 zákona, ku ktorému došlo
tým, že účastník konania v rozpore s touto povinnosťou predávajúceho, nestiahol z trhu 2

druhy výrobkov nachádzajúcich sa v chladiacich zariadeniach, určených na prípravu jedál
v celkovej hodnote 1,86 € po uplynutí ich doby spotreby,
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zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajom o miere alebo
o množstve – podľa § 12 ods. 2 zákona, ku ktorému došlo tým, že účastník konania v čase
kontroly ponúkal spotrebiteľovi na predaj 1 druh výrobku /čokoláda so šľahačkou/, ktorý
v jedálnom a nápojovom lístku nebol označený údajom o
odpredávanom
množstve/objeme.

zistené pri výkone kontroly dňa 19.07.2018 v prevádzkarni účastníka konania Hotel
BARDEJOV***, Toplianska 23, Bardejov,
ukladá

podľa § 24 ods. 1 zákona pokutu vo výške 400,00 €, slovom štyristo 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 – 03780718.
Odôvodnenie:
Dňa 19.07.2018 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) v prevádzkarni
Hotel BARDEJOV***, Toplianska 23, Bardejov, 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 klasifikačných znakov v zmysle Prílohy k Vyhláške o kategorizácii boli zistené
tieto nedostatky:
- ubytovacie priestory
 vybavenosť izieb – v izbe č. 316 – trojlôžková – chýbal 1 ks vešiak
 predsieň – v izbe č. 203, č. 202, č. 316 – chýbal prostriedok na čistenie obuvi
- hygienické zariadenia
 vybavenosť hygienických zariadení – v izbe č. 203, č. 202, č. 316 – chýbalo osvetlenie
nad umývadlom vatové tampóny, vrecko na hygienické vložky, 1 ks uterák, pohár na
čistenie zubov,
 Podľa § 6 ods. 3 zákona stiahnuť z trhu výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu
spotreby, najneskôr v posledný deň doby spotreby, keď vykonanou kontrolou bolo zistené,
že účastník konania v rozpore s touto povinnosťou predávajúceho, nestiahol z trhu 2 druhy
výrobkov v celkovej hodnote 1,86 € po uplynutí ich doby spotreby. S týmto nedostatkom sa
v ponuke pre spotrebiteľ nachádzali nasledovné výrobky:
- 3 ks tvaroh z Poděbrad, polotučný 250 g á 0,35 €/ks - spotrebujte do dátumu uvedeného
na viečku 08.07.2018
- 1 ks kuracia štvrťka KRINA MIES ZAWESZE SVIEZE 585 g á 1,39 €/kg – nalezy
spozyc do 02.07.2018
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Podľa § 12 ods. 2 zákona zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený
údajom o miere alebo o množstve, keď kontrolou bolo zistené, že účastník konania v čase
kontroly ponúkal spotrebiteľovi na predaj 1 druh výrobku /čokoláda so šľahačkou/, ktorý
v jedálnom a nápojovom lístku nebol označený údajom o
odpredávanom
množstve/objeme.

Poskytovaním ubytovacích služieb v kvalite nezodpovedajúcej osobitnému predpisu,
nestiahnutím výrobkov z trhu, najneskôr v posledný deň doby spotreby a nezabezpečením, aby
ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajom o miere alebo o množstve, účastník
konania porušil ustanovenie § 4 ods. 1 písm. b), § 6 ods. 3 a § 12 ods. 2 zákona.
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 25.11.2018 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.
Účastník konania svoje procesné právo využil a k podkladu pre rozhodnutie sa dňa 30.11.2018
písomne vyjadril.
Vo svojom vyjadrení účastník konania uvádza, že kontrolou zistené nedostatky boli
bezodkladne odstránené.
Podľa názoru účastníka konania ide o nedostatky, ktoré sú typické pre ubytovacie služby, ktoré
sa permanentne vyskytujú vo všetkých prevádzkarňach. Takýmto mini odcudzeniam zo strany
hostí sa nedá zabrániť ani pri vynaložení maximálneho úsilia. Vzhľadom na výšku škody
a nepatrnosť nedostatkov je upozornenie kontrolou dostatočné na nápravu v budúcnosti
prevádzkovanej spoločnosti.
Účastník konania preto navrhuje upustiť od ďalšieho konania.
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 § 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
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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.
Podľa § 6 ods. 3 zákona výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby, sa
nesmú uviesť na trh po uplynutí doby spotreby. Predávajúci je povinný takéto výrobky
najneskôr v posledný deň doby spotreby stiahnuť z trhu.
Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že doba spotreby výrobkov, ktoré ju pre svoje
vlastnosti majú určenú, je stanovená v priamej závislosti na vlastnostiach výrobku. Uvedené
teda znamená, že doba spotreby je určená ako doba, počas ktorej si výrobok zachováva
deklarované alebo zákonom stanovené vlastnosti. Po uplynutí určenej doby spotreby
v dôsledku prebiehajúceho procesu zmien vlastnosti výrobku, určité vlastnosti výrobku
poklesnú pod dovolenú, prípadne tolerovateľnú hladinu a výrobok sa môže stať nepoužiteľným
na daný účel, prípadne s ohľadom na jeho povahu aj nebezpečným. Zákon preto prikazuje
predávajúcemu stiahnuť výrobky z trhu po uplynutí určenej doby spotreby.
Vykonanou kontrolou bolo jednoznačne zistené, že účastník konania svoju povinnosť
predávajúceho porušil, keď nestiahol z trhu 2 druhy výrobkov po uplynutí určenej doby
spotreby.
Podľa § 12 ods. 2 zákona predávajúci musí zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne
označený údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi, o miere alebo o
množstve, o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho
nesprávneho použitia alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania výrobku, ako
aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou alebo informáciami podľa osobitných predpisov.
Vykonanou kontrolou bolo nepochybne zistené, že účastník konania svoju povinnosť
predávajúceho porušil, keď nezabezpečil, aby ním predávaný 1 druh výrobku bol v nápojovom
a jedálnom lístku označených informáciou o miere alebo o množstve.
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.
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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,
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,
nestiahnutím výrobkov z trhu, najneskôr v posledný deň doby spotreby a nezabezpečením, aby
ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajom o miere alebo o množstve 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.
Bolo prihliadnuté na skutočnosť, že predajom výrobkov po uplynutí ich určenej doby spotreby účastník konania
porušil zákonom stanovený zákaz, podľa ktorého nikto nesmie uviesť na trh a na trhu ponechávať výrobky po
určenej dobe spotreby. Bolo prihliadnuté na počet týchto výrobkov a teda eventuálny počet spotrebiteľov, ktorí
mohli byť predajom výrobkov po uplynutí určenej doby spotreby poškodení, ako aj na povahu a hodnotu
výrobkov.

Pri určení výšky pokuty správny orgán prihliadol k tomu, že údajmi o miere alebo o množstve
musia byť výrobky označené v každom prípade, nakoľko tieto sú dôležité najmä z hľadiska
úplnej informovanosti spotrebiteľa o cene výrobku.
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.
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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/0395/07/18

Dňa: 17.01.2019
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
rozhodol takto:
účastníkovi konania: ASKO – NÁBYTOK, spol. s r. o.
sídlo: 821 04 Bratislava, Cesta na Senec 2B
IČO: 35 909 790
(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 10 druhov výrobkov v celkovej hodnote 1 155,00 €, u ktorých
písomná informácia o spôsobe použitia podľa § 12 ods. 2 zákona, nebola uvedená
v kodifikovanej podobe štátneho jazyka,
zistené pri výkone kontroly dňa 01.08.2018 v prevádzkarni účastníka konania ASKO –
Nábytok, Svitská cesta 3, Poprad,
ukladá

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: SK57 8180 0000 0070
0006 5068, VS – 03950718.
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Odôvodnenie:

Dňa 01.08.2018 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) v prevádzkarni
ASKO – Nábytok, Svitská cesta 3, Poprad, 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 10 druhov výrobkov v celkovej hodnote 1 155,00 €, u ktorých
písomná informácia o spôsobe použitia podľa § 12 ods. 2 zákona nebola uvedená
v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, ale v cudzom jazyku v znení: „UP LIFT DOWN,
FREE LOCK“. S týmto nedostatkom sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali nasledovné
výrobky:
- 1 ks kancelárska stolička RFS-8003 015-00 á 99,00 €/ks
- 1 ks kancelárske kreslo W09A á 99,00 €/ks
- 1 ks kancelárske kreslo FS 0265 á 99,00 €/ks
- 1 ks kancelárske kreslo RCH-AC-CX 0931 H á 119,00 €/ks
- 1 ks kancelárske kreslo RCH-ACF- FS6003 á 139,00 €/ks
- 1 ks kancelárske kreslo RCH-ACF-FS 5179 á 115,00 €/ks
- 2 ks kancelárske kreslo EDAM á 49,00 €/ks
- 1 ks kancelárske kreslo RCF - 8003 á 139,00 €/ks
- 1 ks kancelárske kreslo RCH-AC-SF0178 á 119,00 €/ks
- 1 ks kancelárske kreslo RF0-8060-000-01 á 59,00 €/ks
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 28.11.2018 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.
Účastník správneho konania svoje procesné právo využil a k podkladu pre rozhodnutie sa dňa
04.12.2018 písomne vyjadril.
Vo vyjadrení uviedol, že na základe opatrenia v inšpekčnom zázname boli výrobky stiahnuté
z predaja a nedostatok bol v čo najkratšom možnom čase odstránený. Vzhľadom na skutočnosť,
že išlo o jediný nedostatok, ktorý bol v krátkom čase odstránený, žiada túto skutočnosť
zohľadniť v správnom konaní a výške uloženej 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
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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 § 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 10druhov výrobkov v celkovej hodnote 1 155,00 €, písomnú informáciu o spôsobe
použitia 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.
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
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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.
Keďže účelom zákona je ochrana majetku spotrebiteľa, je nezanedbateľná skutočnosť, že
poskytnutím písomných informácii o spôsobe použitia výrobku len v cudzom jazyku, účastník
konania mohol ohroziť tento oprávnený záujem spotrebiteľa.
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.

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
Číslo: P/0415/07/18

Dňa: 24.01.2019
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
rozhodol takto:
účastníkovi konania: Tatry mountain resorts, a. s.
sídlo: Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31 560 636
(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“)
 predávať výrobky v správnej miere – podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona, ku ktorému
došlo tým, že účastník konania nedodržal deklarovanú a účtovanú mieru 40 ml u podaných
alkoholických nápojov 2x Whisky Ballantine᾿s Finest 40% á 75,00 €/lit. v jednom prípade
o 4 ml a v druhom prípade o 2 ml v neprospech spotrebiteľa, čím spotrebiteľa (inšpektorov)
poškodil v kontrolnom nákupe o 0,45 €,
 poskytovať služby v predpísanej kvalite – podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona, ku ktorému
došlo tým, že predávajúci pri poskytovaní ubytovacích služieb v ubytovacom zariadení
kategórie a triedy Hotel**** nedodržal kvalitu predpísanú v § 5 ods. 14 Vyhlášky 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“), keď z požiadaviek
na vybavenosť jednotlivých častí ubytovacích zariadení v hygienickom zariadení izieb č.
118 – dvojlôžková, č. 217 – dvojlôžková, č. 221 – štvorlôžkový apartmán elektrická
zásuvka nebola označená napätím na použitie elektrických spotrebičov,
zistené pri výkone kontroly dňa 08.08.2018 v prevádzkarni účastníka konania Grandhotel
Starý Smokovec****, Starý Smokovec 38, Vysoké Tatry,
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ukladá
podľa § 24 ods. 1 zákona pokutu vo výške 700,00 €, slovom sedemsto 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 – 04150718.
Odôvodnenie:
Dňa 08.08.2018 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) v prevádzkarni
Grandhotel Starý Smokovec****, Starý Smokovec 38, Vysoké Tatry, pri ktorej boli zistené
nedostatky, za ktoré účastník konania zodpovedá.
Účastník konania nezabezpečil dodržiavanie povinnosti predávajúceho:
 Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona – predávať výrobky v správnej miere, keď kontrolou bolo
zistené, že účastník konania nedodržal deklarovanú a účtovanú mieru 40 ml u podaných
alkoholických nápojov 2x Whisky Ballantine᾿s Finest 40% á 75,00 €/lit. v jednom prípade
o 4 ml a v druhom prípade o 2 ml v neprospech spotrebiteľa, čím spotrebiteľa (inšpektorov)
poškodil v kontrolnom nákupe o 0,45 €.
 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 požiadaviek na vybavenosť jednotlivých zariadení
podľa § 5 Vyhlášky o kategorizácii bolo zistené, že v hygienickom zariadení izieb č. 118 –
dvojlôžková, č. 217 – dvojlôžková, č. 221 – štvorlôžkový apartmán elektrická zásuvka
nebola označená napätím na použitie elektrických spotrebičov.

Nedodržaním deklarovanej a účtovanej miery u odpredaného výrobku a poskytovaním
ubytovacích služieb v kvalite nezodpovedajúcej osobitnému predpisu, účastník konania porušil
ustanovenie § 4 ods. 1 písm. a) a § 4 ods. 1 písm. b) zákona.
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 05.12.2018 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.
Účastník konania svoje procesné právo využil a k podkladu pre rozhodnutie sa dňa 10.12.2018
písomne vyjadril.
Ku kontrolou zistenému nedostatku, spočívajúcemu v neoznačení elektrických zásuviek
napätím na použitie elektrických spotrebičov, účastník konania uvádza, že elektrické zásuvky
sú označované samolepiacimi nálepkami, ktoré sa často odlepujú, prípadne ich odlepia hostia
a preto sa musia pravidelne dolepovať. Účastník konania každú hotelovú izbu pravidelne
kontroluje pred každým nástupom hostí na pobyt a odstraňuje nedostatky tak, aby boli spokojní
s ubytovaním a izby spĺňali klasifikačné znaky.
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Vzhľadom k týmto skutočnostiam a odstráneniu nedostatkov na hotelových izbách v daný deň
účastník konania navrhuje odpustenie pokuty, prípadne zohľadnenie týchto skutočností pri
ukladaní pokuty, nakoľko izby ešte neboli skontrolované kvôli tomu, že kontrola prebehla
v dopoludňajších hodinách.
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 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. a) zákona je predávajúci povinný predávať výrobky v správnej
hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si
správnosť týchto údajov.
Citované zákonné ustanovenie ukladá predávajúcemu povinnosť dodržiavať zásadu statočnosti
pri predaji výrobkov alebo poskytovaní služieb a zároveň korešponduje s právami spotrebiteľa
na ochranu pred zásahom do jeho zákonom chránených oprávnených záujmov.
Nedodržaním deklarovanej hmotnosti, miery alebo množstva predávaných výrobkov, ako aj
nesprávnym účtovaním cien výrobkov a služieb dochádza k bezdôvodnému obohateniu na úkor
spotrebiteľa a závažným a nevhodným spôsobom ohrozuje ekonomické záujmy spotrebiteľa.
Zákon preto prikazuje predávajúcemu správať sa pri predaji výrobkov, či poskytovaní služieb
tak, aby k ohrozeniu týchto záujmov spotrebiteľa nedochádzalo.

Vykonanou kontrolou bolo však presne a spoľahlivo zistené, že účastník konania si povinnosť
predávajúceho, ktorá mu vyplýva z citovaného zákonného ustanovenia preukázateľne nesplnil,
keď pri predaji alkoholických nápojov zakúpených v kontrolnom nákupe nedodržaním
deklarovanej miery a zásady statočnosti predaja poškodil spotrebiteľa o 0,45 €.
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
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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.
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
nedodržaním deklarovanej a účtovanej miery u odpredaného výrobku a poskytovaním
ubytovacích služieb v kvalite nezodpovedajúcej osobitnému predpisu, boli porušené práva
spotrebiteľa chránené zákonom.
Keďže účelom zákona je predovšetkým ochrana života, zdravia a majetku spotrebiteľa, nie
zanedbateľnou je skutočnosť, že v dôsledku nedodržania deklarovanej a účtovanej miery
predaných alkoholických nápojov bola spôsobená škoda na majetku spotrebiteľa vo výške 0,45
€.
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.
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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 informácie, na
ochranu svojho zdravia a bezpečnosti a 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.

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
Číslo: P/0419/07/18

Dňa: 23.01.2019
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
rozhodol takto:
účastníkovi konania: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
sídlo: 058 01 Poprad, Hodžova 3292/3
IČO: 36 168 335
(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“)
 informovať spotrebiteľa o charaktere poskytovanej služby – podľa § 11 ods. 1 zákona,
ku ktorému došlo tým, že ubytovacie zariadenie RESORT LEVOČSKÁ DOLINA nebolo
zaradené a zatriedené do príslušnej kategórie a triedy v zmysle § 3 Vyhlášky MH SR č.
277/2008 Z. z. , ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich
zaraďovaní do kategórií a tried, čím účastník konania neinformoval spotrebiteľa
o charaktere poskytovaných ubytovacích služieb,
zistené pri výkone kontroly dňa 16.08.2018 v prevádzkarni účastníka konania RESORT
LEVOĆSKÁ DOLINA Dependance***, Levočská Dolina 3227/50, Levoča,
ukladá
podľa § 24 ods. 1 zákona pokutu vo výške 200,00 €, slovom dvesto 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 – 04190718.
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Odôvodnenie:
Dňa 16.08.2018 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) v prevádzkarni
RESORT LEVOĆSKÁ DOLINA Dependance***, Levočská Dolina 3227/50, Levoča, pri
ktorej bol zistený nedostatok, za ktorý účastník konania zodpovedá.
Účastník konania nezabezpečil dodržiavanie povinnosti:

 Podľa § 11 ods. 1 zákona informovať spotrebiteľa o charaktere poskytovanej služby, ku
ktorému došlo tým, že ubytovacie zariadenie RESORT LEVOČSKÁ DOLINA nebolo
zaradené a zatriedené do príslušnej kategórie a triedy v zmysle § 3 Vyhlášky MH SR č.
277/2008 Z. z. , ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich
zaraďovaní do kategórií a tried, čím účastník konania neinformoval spotrebiteľa
o charaktere poskytovaných ubytovacích služieb.
Nezaradením a nezatriedením ubytovacieho zariadenia do príslušnej kategórie a triedy účastník
konania neinformoval spotrebiteľa o charaktere poskytovaných služieb, čím porušil
ustanovenie § 11 ods. 1 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 05.12.2018 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.
Účastník konania svoje procesné právo využil a k podkladu pre rozhodnutie sa dňa 11.12.2018
písomne vyjadril.
Vo svojom vyjadrení účastník konania uvádza, že na základe záväzných pokynov uvedených
v Inšpekčnom zázname zo dňa 16.08.2018 kontrolou zistený nedostatok bez zbytočného
odkladu odstránil. Z dôvodu špecifickej povahy kontrolovanej prevádzkarne oproti bežným
prevádzkam, došlo k neúmyselnému pochybeniu, pričom vytknutý nedostatok bol obratom
odstránený. Na základe tejto skutočnosti účastník konania navrhuje správne konanie voči nemu
zastaviť.
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.
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Podľa § 11 ods. 1 predávajúci je povinný pri predaji informovať spotrebiteľa o vlastnostiach
predávaného výrobku alebo o charaktere poskytovanej služby, o spôsobe použitia, montáže
a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, montáže
alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania ako aj o riziku súvisiacom
s poskytovanou službou. Ak je to potrebné s ohľadom na povahu výrobku, spôsob a dobu jeho
používania, je predávajúci povinný zabezpečiť, aby tieto informácie zrozumiteľne obsahoval aj
priložený písomný návod.

Kontrolou bolo zistené, že účastník konania nezaradil a nezatriedil ubytovacie zariadenie
RESORT LEVOČSKÁ DOLINA do príslušnej kategórie a triedy v zmysle § 3 Vyhlášky MH
SR č. 277/2008 Z. z. , ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich
zaraďovaní do kategórií a tried (ďalej len „Vyhláška o kategorizácii“), ktorá predpisuje kvalitu
ubytovacích služieb a zároveň ustanovuje druhy kategórii a triedy ubytovacích zariadení, ako
aj ich klasifikačné znaky, ktoré ubytovacie zariadenie pri ich zaraďovaní do kategórií a tried
musia spĺňať.
V zmysle § 7 ods. 3 Vyhlášky o kategorizácii ubytovacie zariadenie zaraďuje do príslušnej
kategórie a triedy podnikateľ na základe toho, ako ubytovacie zariadenie svojim charakterom,
rozsahom a úrovňou poskytovaných služieb zodpovedá príslušnej kategórii a triede.
Nezaradením a nezatriedením ubytovacieho zariadenia do príslušnej kategórie a triedy účastník
konania neinformoval spotrebiteľa o charaktere poskytovaných služieb.
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.
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.
P/0419/07/18
4
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
nezaradením a nezatriedením ubytovacieho zariadenia do príslušnej kategórie a triedy účastník

konania neinformoval spotrebiteľa o charaktere poskytovaných služieb, čím boli porušené
práva spotrebiteľa chránené zákonom.
Nezaradením a nezatriedením ubytovacieho zariadenia do príslušnej kategórie a triedy bolo
spotrebiteľovi odopreté právo na úplné, riadne a komplexné informácie o charaktere
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 informácie a 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.

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
Číslo: P/0423/07/18

Dňa: 25.01.2019
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
rozhodol takto:
účastníkovi konania: Mliekofarma – SK, spol. s r.o.
sídlo: 094 02 Kvakovce 900
IČO: 36 552 933
(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“)
 predávať výrobky v správnej miere – podľa § 4 ods. 1 písm. a), ku ktorému došlo tým,
že účastník konania nedodržal deklarovanú a účtovanú mieru 40 ml u podaného
alkoholického nápoja 2x Becherovka 38 % á 2,20 €/40 ml v obidvoch prípadoch o 1 ml
v neprospech spotrebiteľa, čím spotrebiteľa (inšpektorov) poškodil v kontrolnom nákupe
o 0,10 € ,
zistené pri výkone kontroly dňa 15.08.2018 v prevádzkarni účastníka konania Hotel Zelená
lagúna****, Kvakovce 900, Domaša Dobrá,
ukladá
podľa § 24 ods. 1 zákona pokutu vo výške 200,00 €, slovom dvesto 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 – 04230718.
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Odôvodnenie:
Dňa 15.08.2018 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) v prevádzkarni
Hotel Zelená lagúna****, Kvakovce 900, Domaša Dobrá, pri ktorej bol zistený nedostatok,
za ktorý účastník konania zodpovedá.
Účastník konania nezabezpečil dodržiavanie povinnosti predávajúceho:
 Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona predávať výrobky v správnej miere, keď kontrolou bolo
zistené, že účastník konania nedodržal deklarovanú a účtovanú mieru 40 ml u podaného
alkoholického nápoja 2x Becherovka 38 % á 2,20 €/40 ml v obidvoch prípadoch o 1 ml
v neprospech spotrebiteľa, čím spotrebiteľa (inšpektorov) poškodil v kontrolnom nákupe
o 0,10 €.
Nedodržaním deklarovanej a účtovanej miery u odpredaného výrobku účastník konania porušil
ustanovenie § 4 ods. 1 písm. a) 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 07.12.2018 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
dodržiavanie zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili
ich porušenie.
Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona je predávajúci povinný predávať výrobky v správnej
hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si
správnosť týchto údajov.
Citované zákonné ustanovenie ukladá predávajúcemu povinnosť dodržiavať zásadu statočnosti
pri predaji výrobkov alebo poskytovaní služieb a zároveň korešponduje s právami spotrebiteľa
na ochranu pred zásahom do jeho zákonom chránených oprávnených záujmov. Nedodržaním
deklarovanej hmotnosti, miery alebo množstva predávaných výrobkov, ako aj nesprávnym
účtovaním cien výrobkov a služieb dochádza k bezdôvodnému obohateniu na úkor spotrebiteľa
a závažným a nevhodným spôsobom ohrozuje ekonomické záujmy spotrebiteľa.
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Zákon preto prikazuje predávajúcemu správať sa pri predaji výrobkov, či poskytovaní služieb
tak, aby k ohrozeniu týchto záujmov spotrebiteľa nedochádzalo.
Vykonanou kontrolou bolo však presne a spoľahlivo zistené, že účastník konania si povinnosť
predávajúceho, ktorá mu vyplýva z citovaného zákonného ustanovenia preukázateľne nesplnil,
keď pri predaji alkoholického nápoja zakúpeného v kontrolnom nákupe nedodržaním
deklarovanej miery a zásady statočnosti predaja poškodil spotrebiteľa o 0,10 €.
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,
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
nedodržaním deklarovanej a účtovanej miery u odpredaného alkoholického nápoja, boli
porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.

Keďže účelom zákona je predovšetkým ochrana života, zdravia a majetku spotrebiteľa, nie
zanedbateľnou je skutočnosť, že v dôsledku nedodržania deklarovanej a účtovanej miery
predaných výrobkov bola spôsobená škoda na majetku spotrebiteľa vo výške 0,10€.
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
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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/0431/07/18

Dňa: 25.01.2019
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
rozhodol takto:
účastníkovi konania: IMMOBAU s.r.o.
sídlo: 811 06 Bratislava, Kuzmányho 12
IČO: 35 841 893
(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“)
 informovať spotrebiteľa o cene poskytovanej služby – podľa § 14 zákona, ku ktorému
došlo tým, že účastník konania v rozpore s touto povinnosťou jednoznačne neinformoval
spotrebiteľa o cene za službu/parkovné, keď pri cene za parkovné 3,00 € neuviedol jednotku
času, za ktorú si spotrebiteľ túto cenu 3,00 € zaplatil, čím poskytol neúplnú informáciu
o cene služby „parkovné“,
 na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne musí byť uvedené
predávajúceho, meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne –
podľa § 15 ods. 1 písm. b) zákona, ku ktorému došlo tým, že účastník konania v rozpore
s touto povinnosťou neoznačil svoju prevádzkareň menom a priezviskom osoby
zodpovednej za činnosť prevádzkarne,
 riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov
o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a za tým účelom zabezpečiť reklamačný
poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi – podľa § 18 ods. 1 zákona,
ku ktorému došlo tým, že účastník konania spotrebiteľa o týchto skutočnostiach formou
reklamačného poriadku neinformoval,
zistené pri výkone kontroly dňa 23.08.2018 v prevádzkarni účastníka konania Parkovisko pri
„Chodníku korunami stromov“, Bachledova dolina 702, Ždiar,
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ukladá
podľa § 24 ods. 1 zákona pokutu vo výške 400,00 €, slovom štyristo 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 – 04310718.
Odôvodnenie:
Dňa 23.08.2018 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) v prevádzkarni
Parkovisko pri „Chodníku korunami stromov“, Bachledova dolina 702, Ždiar, pri ktorej
boli zistené nedostatky, za ktoré účastník konania zodpovedá.
Účastník konania nezabezpečil dodržiavanie povinnosti predávajúceho:
 Podľa § 14 zákona informovať spotrebiteľa o cene poskytovanej služby, ku ktorému došlo
tým, že účastník konania v rozpore s touto povinnosťou jednoznačne neinformoval
spotrebiteľa o cene za službu/parkovné, keď pri cene za parkovné 3,00 € neuviedol jednotku
času, za ktorú si spotrebiteľ túto cenu 3,00 € zaplatil, čím poskytol neúplnú informáciu
o cene služby „parkovné“, t.j. bez uvedenia informácie, za aké časové obdobie uvedenú
sumu účtuje.
 Podľa § 15 ods. 1 písm. b) zákona na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne
musí byť meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne, ku ktorému došlo
tým, že účastník konania v rozpore s touto povinnosťou neoznačil svoju prevádzkareň
menom a priezviskom osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne.
 Podľa § 18 ods. 1 zákona riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe
reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a za tým účelom

zabezpečiť na vhodnom a viditeľnom mieste reklamačný poriadok, keď vykonanou
kontrolou bolo zistené, že účastník konania spotrebiteľa o týchto skutočnostiach formou
reklamačného poriadku neinformoval.
Poskytnutím spotrebiteľovi neúplnej informácie o cene za poskytovanú službu, neoznačením
prevádzkarne zákonom stanovenými údajmi a neinformovaním spotrebiteľa formou
reklamačného poriadku o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno
reklamáciu uplatniť účastník konania porušil ustanovenie § 14, § 15 ods. 1 písm. b) a § 18
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 07.12.2018 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.
P/0431/07/18
3
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 § 14 zákona predávajúci je povinný informovať spotrebiteľa o cene predávaného
výrobku alebo poskytovanej služby a zreteľne označiť výrobok alebo službu cenou alebo
informáciu o cene inak vhodne sprístupniť. Ak je podmienkou na kúpu výrobku alebo
poskytnutie služby kúpa iného výrobku alebo poskytnutie inej služby, predávajúci je povinný
informovať spotrebiteľa o cene tohto iného výrobku alebo o cene tejto inej služby spolu s cenou
za predávaný výrobok alebo poskytovanú službu.
V tomto zákonnom ustanovení je predávajúcemu uložená povinnosť informovať spotrebiteľa
o cene predávaného výrobku alebo poskytnutej služby. Pod cenou výrobku alebo služby je
potrebné rozumieť cenu, ktorú spotrebiteľ má za konkrétny výrobok alebo konkrétnu službu
zaplatiť.
Vykonanou kontrolou bolo jednoznačne zistené, že účastník konania si povinnosť
predávajúceho, ktorá mu vyplýva z citovaného zákonného ustanovenia preukázateľne nesplnil,
keď spotrebiteľovi poskytol neúplnú informáciu o cene služby „parkovné“.
Podľa § 15 ods. 1 písm. b) zákona na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne musí
byť uvedené meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne.
Podľa § 15 ods. 2 zákona povinnosť označenia údajov potrebných na uplatnenie reklamácie sa
vzťahuje aj na predaj výrobkov a poskytovanie služieb mimo prevádzkarne.

Citovanými zákonnými ustanoveniami sa realizuje jedno zo základných práv spotrebiteľa, a to
jeho právo na informácie. Spotrebiteľ spravidla uskutočňuje neformálny úkon kúpy výrobku
alebo služby a za tým účelom vstupuje do neformálneho vzťahu, v ktorom zostáva v anonymite.
Spotrebiteľ má však v tomto právnom vzťahu zákonom priznané práva, ktoré v prípade potreby
v budúcnosti môže uplatniť. Typickým príkladom sú práva pri reklamácii vád výrobku alebo
služby. Aby tieto práva mohol uplatniť potrebuje vedieť, u koho si ich môže uplatniť.
Z hľadiska informovania spotrebiteľa je preto z tohto pohľadu dôležité označenie prevádzkarne
zákonom stanovenými údajmi ale aj všetkých miest a priestorov mimo prevádzkarne, na
ktorých sa realizuje predaj výrobkov a služieb.
Vykonanou kontrolou bolo jednoznačne zistené, že účastník konania si povinnosti
predávajúceho, ktoré mu vyplývajú z citovaného zákonného ustanovenia preukázateľne
nesplnil, keď prevádzkareň neoznačil menom a priezviskom osoby zodpovednej za činnosť
prevádzkarne.
Podľa § 18 ods. 1 zákona predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať
o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť,
a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste
dostupnom spotrebiteľovi.
Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva pre predávajúceho povinnosť riadne, to znamená
v súlade s právnymi predpismi, informovať spotrebiteľa o všetkých relevantných podmienkach
uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady výrobku. Zároveň je predávajúcemu uložená
povinnosť o týchto skutočnostiach informovať spotrebiteľa určenou formou a to
prostredníctvom písomného reklamačného poriadku, ktorý sa má nachádzať v prevádzkarni na
viditeľnom mieste dostupnom
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spotrebiteľovi. Predávajúci si preto nesplní povinnosť v zmysle tohto zákonného ustanovenia,
ak reklamačný poriadok nemá vypracovaný vôbec alebo ak v reklamačnom poriadku určí
podmienky uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady v rozpore s právnymi predpismi,
prípadne ak reklamačný poriadok, aj keď ho má vypracovaný, ale tento sa nachádza na mieste,
ktoré nie je pre spotrebiteľa viditeľné alebo dostupné.
Vykonanou kontrolou bolo nepochybne zistené, že účastník konania si povinnosť
predávajúceho, ktorá mu vyplýva z citovaného zákonného ustanovenia preukázateľne nesplnil,
keď spotrebiteľa neinformoval prostredníctvom reklamačného poriadku o podmienkach,
spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.
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,

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 poskytnutím spotrebiteľovi neúplnej informácie o cene za poskytovanú službu,
neoznačením prevádzkarne zákonom stanovenými údajmi a neinformovaním spotrebiteľa
formou reklamačného poriadku o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom,
kde možno reklamáciu, boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.
Bolo prihliadnuté na skutočnosť, že neúplnou informáciou o cene poskytovanej služby,
spotrebiteľ nemá k dispozícií jednu zo základných informácii o službe, ktorá môže ovplyvniť
jeho ekonomické správanie ohľadom kúpy konkrétnej služby. Táto informácia patrí do skupiny
informácií, ktoré spotrebiteľ od predávajúceho musí dostať vždy, a to jednoznačne.
Neoznačením prevádzkarne
menom a priezviskom osoby zodpovednej za činnosť
prevádzkarne, účastník konania spotrebiteľovi neposkytol základné informácie významné
z hľadiska zabezpečenia riadneho predaja výrobkov.
Pri rozhodovaní o výške pokuty zároveň vzal do úvahy skutočnosť, že absencia informácie
o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, je
spôsobilá ukrátiť spotrebiteľa na jeho právach zo zodpovednosti za vady predanej veci, či
poskytnutej služby.
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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 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.

