SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
Číslo: P/0458/07/18

Dňa: 14.03.2019
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: Renáta Ludviková
miesto podnikania: 089 01 Svidník, Ľ. Štúra 489/9
IČO: 40 805 956
(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“)
 pri predaji použitého výrobku, túto skutočnosť v doklade o kúpe zreteľne vyznačiť –
podľa § 16 ods. 3 zákona, ku ktorému došlo tým, že účastník konania spotrebiteľom –
inšpektorom na 1 ks detskú košeľu ONE by ONE á 0,50 €/ks zakúpenú v kontrolnom nákupe
skutočnosť, že ide o použitý výrobok v doklade o kúpe nevyznačil,
 riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov
o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv a za tým
účelom zabezpečiť na vhodnom a viditeľnom mieste reklamačný poriadok – 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 04.09.2018 v prevádzkarni účastníka konania LUXUS second
hand, Masarykova 23, Prešov,
ukladá
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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 – 04580718.
Odôvodnenie:
Dňa 04.09.2018 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) v prevádzkarni

LUXUS second hand, Masarykova 23, Prešov, pri ktorej boli zistené nedostatky, za ktoré
účastník konania zodpovedá.
Účastník konania nezabezpečil dodržiavanie povinnosti predávajúceho:
 Podľa § 16 ods. 3 pri predaji použitého výrobku, túto skutočnosť v doklade o kúpe zreteľne
vyznačiť, keď kontrolou bolo zistené, že účastník konania spotrebiteľom – inšpektorom na
1 ks detskú košeľu ONE by ONE á 0,50 €/ks zakúpenú v kontrolnom nákupe skutočnosť, že
ide o použitý výrobok v doklade o kúpe nevyznačil.
 Podľa § 18 ods. 1 zákona riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe
reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných
opráv 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.
Nevyznačením v doklade o kúpe skutočnosť, že boli odpredané použité výrobky a
neinformovaním spotrebiteľa formou reklamačného poriadku o podmienkach a spôsobe
reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných
opráv, účastník konania porušil ustanovenie § 16 ods. 3 a § 18 ods. 1 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 23.01.2019 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 § 16 ods. 3 zákona predávajúci je povinný pri predaji použitého výrobku alebo
upravovaného výrobku, výrobku s vadou alebo výrobku, ktorého úžitkové vlastnosti sú inak
obmedzené, musia byť tieto skutočnosti v doklade zreteľne vyznačené.
Vykonanou kontrolou bolo nepochybne zistené, že účastník konania pri predaji použitého
výrobku túto skutočnosť v doklade o kúpe nevyznačil.
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 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, a o vykonávaní
záručných opráv.
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
odpredajom použitého výrobku bez vyznačenia tejto skutočnosti na vydanom dokladu o kúpe a
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neinformovaním spotrebiteľa formou reklamačného poriadku o podmienkach a spôsobe
reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných
opráv, boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.
Pri určení výšky pokuty bolo prihliadnuté zároveň na skutočnosť, že doklad o kúpe výrobku so
všetkými zákonom požadovanými údajmi je nesporne relevantným dokladom, ktorý má
význam pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady predanej veci a zároveň osvedčuje
existenciu vzniku kúpnej zmluvy pri predaji v obchode medzi predávajúcim a kupujúcim –
spotrebiteľom. Doklad o kúpe výrobku patrí medzi dôkazy s vysokou vypovedacou hodnotou
o predávajúcom a o obsahu záväzkového vzťahu a z toho dôvodu, chýbajúca skutočnosť, že ide

o použitý výrobok v doklade o kúpe, je spôsobilá sťažiť spotrebiteľovi postup pri uplatňovaní
svojich práv zo zodpovednosti za vady výrobku.
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.
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/0477/07/18

Dňa: 01.03.2019
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: GRANT TEAM, s. r. o.
sídlo: 065 44 Plaveč, Nám. SNP 522
IČO: 44 739 338
(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“)
 vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku – podľa § 16 ods. 1 zákona, ku ktorému
došlo tým, že účastník konania spotrebiteľom – inšpektorom na 2x por. Denné menu
13.9.2018 C (polievka +hlavné jedlo) á 3,20 €/por., zakúpené v kontrolnom nákupe doklad
o kúpe týchto výrobkov nevydal v žiadnej forme,
zistené pri výkone kontroly dňa 13.09.2018 v prevádzkarni účastníka konania Reštaurácia pod
Lipou, Námestie SNP 522, Plaveč,
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 – 04770718.
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Odôvodnenie:
Dňa 13.09.2018 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) v prevádzkarni
Reštaurácia pod Lipou, Námestie SNP 522, Plaveč, pri ktorej bol zistený nedostatok, za ktorý
účastník konania zodpovedá.
Účastník konania nezabezpečil dodržiavanie povinnosti predávajúceho:
 Podľa § 16 ods. 1 zákona vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku, keď účastník
konania spotrebiteľom - inšpektorom na 2x por. Denné menu 13.9.2018 C (polievka
+hlavné jedlo) á 3,20 €/por., zakúpené v kontrolnom nákupe doklad o kúpe týchto výrobkov
nevydal v žiadnej forme.
Nevydaním dokladu o kúpe výrobkov, účastník konania porušil ustanovenie § 16 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 03.01.2019 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 03.01.2019
písomne vyjadril. Vo vyjadrení uviedol, že doklad o kúpe nebol vydaný z dôvodu, že v čase
kontroly došlo k poruche na pokladni, o čom správnemu orgánu predložil dôkaz. Má za to, že
v takom prípade by sa voči nemu nemalo viesť správneho konanie.
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 § 16 ods. 1 zákona predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku
alebo poskytnutí služby, v ktorom je uvedené obchodné meno a sídlo predávajúceho, prípadne
miesto podnikania fyzickej osoby, adresa prevádzkarne, dátum predaja, názov a množstvo
výrobku alebo druh služby, cena jednotlivého výrobku alebo služby a celková cena, ktorú
spotrebiteľ zaplatil.
Povinnosť predávajúceho spočívajúca vo vydaní dokladu o kúpe výrobku alebo poskytnutí
služby v zmysle tohto zákonného ustanovenia bezprostredne nadväzuje na zabezpečenie
P/0477/07/18
3
ochrany spotrebiteľa pri následnom uplatnení jeho práva zo zodpovednosti za vady výrobku
alebo služby. Uvedené zákonné ustanovenie zároveň ukladá predávajúcemu povinnosť doklade
o kúpe alebo o poskytnutí služby uviesť taxatívne určené údaje, ktoré vypovedajú o obsahu
záväzkového vzťahu a zároveň zabezpečujú spotrebiteľovi dôkaznú istotu nielen pre prípad
uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady výrobku alebo služby, ale aj pre prípad následného
súdneho sporu.
Vykonanou kontrolou bolo presne a spoľahlivo zistené, že účastník konania porušil citované
zákonné ustanovenie, keď spotrebiteľovi nevydal doklad o kúpe výrobkov v žiadnej 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.
K argumentácii účastníka konania, v zmysle ktorej doklad o kúpe nebol vydaný v dôsledku
poruchy elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len „ERP“), správny orgán uvádza, že
v takých prípadoch je účastník konania povinný vydávať spotrebiteľovi paragón. Správny
orgán podotýka, že účastníkovi konania nie je kladné za vinu, že nevydal spotrebiteľovi

(inšpektorom) doklad o kúpe z ERP, ale za to, že na kontrolný nákup nevydal v zmysle § 16
ods. 1 zákona žiadny doklad.
Vzhľadom na uvedené porucha ERP nie je skutočnosťou, ktorá by zbavovala účastníka konania
zodpovednosti za nevydanie dokladu o kúpe aspoň vo forme náhradného dokladu.
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 nevydaním
dokladu o kúpe výrobku boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.
Pri určení výšky pokuty bolo prihliadnuté zároveň na skutočnosť, že doklad o kúpe výrobku so
všetkými zákonom požadovanými údajmi je nesporne relevantným dokladom, ktorý má
význam pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady predanej veci a zároveň osvedčuje
existenciu vzniku kúpnej zmluvy pri predaji v obchode medzi predávajúcim a kupujúcim –
spotrebiteľom. Doklad o kúpe výrobku patrí medzi dôkazy s vysokou vypovedacou hodnotou
o predávajúcom a o obsahu záväzkového vzťahu a z toho dôvodu nevydanie dokladu o kúpe je
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spôsobilé sťažiť spotrebiteľovi postup pri uplatňovaní svojich práv zo zodpovednosti za vady
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.
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/0483/07/18

Dňa: 21.03.2019
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: Thi Khanh Van Nguyen
miesto podnikania: 040 13 Košice – Sídlisko Ťahanovce, Aténska 2615/7
IČO: 47 682 671
(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 5 druhov výrobkov v celkovej hodnote 81,90 €, u ktorých písomná
informácia o spôsobe použitia podľa § 12 ods. 2 zákona nebola uvedená v kodifikovanej
podobe štátneho jazyka a 4 druhy textilných výrobkov v celkovej hodnote 226,80 €,
u ktorých písomná informácia o materiálovom zložení výrobku podľa osobitného predpisu
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 o názvoch textilných vlákien
a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením
(ďalej len „Nariadenie“) nebola uvedená v kodifikovanej podobe štátneho jazyka,
 označiť predávaný výrobok jednotkovou cenou – podľa § 14a ods. 1 zákona, ku ktorému
došlo tým, že v čase kontroly v ponuke pre spotrebiteľa bolo zistených 18 druhov výrobkov,
ktoré neboli označené jednotkovou cenou,
 riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov
o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv a za tým
účelom zabezpečiť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom
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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 19.09.2018 v prevádzkarni účastníka konania PO-mart mix
tovaru, Hlavná 123, Prešov,

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 – 04830718.
Odôvodnenie:
Dňa 19.09.2018 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) v prevádzkarni
PO-mart mix tovaru, Hlavná 123, Prešov, pri ktorej boli zistené nedostatky, za ktoré 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 bolo
zistených 5 druhov výrobkov v celkovej hodnote 81,90 €, u ktorých písomná informácia
o spôsobe použitia podľa § 12 ods. 2 zákona nebola uvedená v kodifikovanej podobe
štátneho jazyka a 4 druhy textilných výrobkov v celkovej hodnote 226,80 €, u ktorých
písomná informácia o materiálovom zložení výrobku podľa osobitného predpisu Nariadenia
nebola uvedená v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. S týmto nedostatkom sa v ponuke
pre spotrebiteľa nachádzali nasledovné výrobky:
- 40 balení Umelé nechty OPOLA NAIL ART, á 0,60 €/balenie
Uvedené na obale výrobku: ,,APLICATION INSTRUCTORS: 1. Various designs and
10 kind of sizes are available. 2.Select the suitable size nail flower using the sample
nails to be provided at sales room .....“
- 9 balení Umelé nechty Airbrush Nails, á 0,60 €/balenie
Uvedené na obale výrobku: 1. Clean your hands&nails. 2. Remove any polish or from
your nails .....
- 14 balení Podpalka do grilla, pieca, kominka, á 0,50 €/balenie
Uvedené na obale výrobku: ,,Sposob užycia: Jedna porcje (kilka kostek) podpalki
zapalič i umiešcič pomiedzy weglem lub drewnwm. Po zapaleniu sie celej kostki
obložyč .......“
- 8 ks dámsky dáždnik , Art. NO: SL490, á 3,50 €/ks
Uvedené na papierovej visačke výrobku: ,, 1. Open the fabric case. 2.Uritle the strap. 3.
Shake the umbrella. 4. Press the open button.....“
- 5 ks dámsky dáždnik , Art. NO: M 603, á 3,50 €/ks
Uvedené na papierovej visačke výrobku (informácia uvedená v azbuke) : ,, 1. Snimite
čechol. 2. Rasstegnite lentu. 3. Vstriažnite zont.....“
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-

8 ks Osuška- jednofarebná, á 4,50 €/ks
Uvedené na pevnej etikete: 100% COTTON
8 ks Osuška s výšivkou, á 4,50 €/ks
Uvedené na pevnej etikete: 100% COTTON/ PAMUT
12 ks Osuška SÁRI, á 9,90 €/ks

Uvedené na pevnej etikete: 100% PAMUT/COTTON
- 8 ks Osuška- s pásikom, á 4,50 €/ks
Uvedené na pevnej etikete: 100% COTTON
 Podľa § 14a ods. 1 zákona označiť predávaný výrobok jednotkovou cenou, keď v čase
kontroly v ponuke pre spotrebiteľa bolo zistených 18 druhov výrobkov, ktoré neboli
označené jednotkovou cenou. S týmto nedostatkom sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali
nasledovné výrobky:
- Podkolienky NYLON 5 párov v balení, á 2,40 €/balenie
- Podkolienky NYLON 2 páry v balení, á 1,10 €/balenie
- Podkolienky zdravotné 2 páry v balení, á 0,90 €/balenie
- Ponožky NYLON 2 páry v balení, á 0,80 €/balenie
- Ponožky NYLON 5 párov v balení, á 2,10 €/balenie
- Papier na pečenie 8m, á 1,10 €/balenie
- Alobal 5m, á 1,90 €/balenie
- Plyn do zapaľovačov 400 ml, á 2,50 €/balenie
- Sviečky BISPOL 40/80-230, 4 ks v balení, á 2,19 €/balenie
- Sviečky BISPOL 40/60-090, 4 ks v balení, á 1,69 €/balenie
- Sviečky BISPOL 40/80-030, 4 ks v balení, á 1,59 €/balenie
- Sviečky BISPOL 40/60-050, 4 ks v balení, á 1,29 €/balenie
- Sviečky vonné BISPOL ROSE, Art. P35-6-78, 6 ks v balení, á 1,59 €/balenie
- Sviečky vonné BISPOL CINNAMON, Art. P15-18-65, 18 ks v balení, á 2,29 €/balenie
- Sviečky čajové DERO PREMIUM, Art. Pf10-30s, 30 ks v balení, á 1,49 €/balenie
- Sviečky čajové DERO PREMIUM, Art. Pf10-50s, 50 ks v balení, á 2,29 €/balenie
- Elektrikárska izolačná páska PVC UNIHOUSE 17mm/4m, 6 ks v balení, á 1,20
€/balenie
- Teflónová páska PTFE UNIHOUSE tesniaca biela, 4 ks v balení, á 1,30 €/balenie
 Podľa § 18 ods. 1 zákona riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe
reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní
záručných opráv 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.
Poskytovaním písomných informácii podľa § 12 ods. 2 zákona v inej ako v kodifikovanej
podobe štátneho jazyka, neoznačením výrobkov jednotkovou cenou a neinformovaním
spotrebiteľa formou reklamačného poriadku o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane
údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv, účastník
konania porušil ustanovenie § 13, § 14a ods. 1 a § 18 ods. 1 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 31.01.2019 začaté správne konanie.
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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 § 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 účastník konania u 5 druhov výrobkov v celkovej hodnote 81,90 €, písomnú informáciu
o spôsobe použitia a u 4 druhov textilných výrobkov v celkovej hodnote 226,80 €, písomnú
informáciu o materiálovom zložení podľa § 12 ods. 2 zákona, neuviedol v kodifikovanej
podobe štátneho jazyka.
Podľa § 14a ods. 1 zákona je predávajúci povinný označiť výrobok predajnou cenou
a jednotkovou cenou. Jednotková cena nemusí byť vyznačená, ak je zhodná s predajnou cenou.
Podľa § 2 písm. zb. zákona na účely tohto zákona sa rozumie jednotkovou cenou konečná cena
vrátane dane z pridanej hodnoty a ostatných daní za kilogram, liter, meter, meter štvorcový,
meter kubický výrobku alebo inú jednotku množstva, ktorá sa často a bežne používa pri predaji
výrobku.
Podľa § 14a ods. 2 zákona označenie podľa odseku 1 sa neuplatní na: a) výrobok poskytovaný
ako súčasť služby; b) predaj na dražbe a predaj umeleckých diel a starožitností.
Podľa § 14a ods. 3 zákona označenie jednotkovou cenou sa nevzťahuje na: a) výrobok s
menovitou hmotnosťou alebo menovitým objemom najviac 50 g alebo 50 ml; b) rôzne druhy
výrobkov, ak sa predávajú v jednom balení za jednu cenu; c) výrobok, ktorý nemožno rozdeliť
na časti bez zmeny kvality alebo vlastností a na ktorý sa povinnosť označovať jeho dĺžku,
hmotnosť, objem alebo plochu nevzťahuje, alebo ktorý sa obvykle neoznačuje údajom o dĺžke,
hmotnosti, objeme, ploche; d) predaj koncentrovaných a dietetických potravín, z ktorých sa
pridaním tekutiny pripravujú hotové jedlá alebo čiastočne hotové jedlá.
Citovanými zákonnými ustanoveniami je uložená predávajúcemu povinnosť predávané
výrobky označiť súčasne predajnou cenou a jednotkovou cenou. Uvedená povinnosť sa
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vzťahuje na všetky výrobky, ktorých množstvo vyznačené na výrobku je deklarované
v meracích jednotkách v zmysle § 7 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii v znení neskorších
predpisov alebo v iných meracích jednotkách, ktoré sa bežne používajú pri predaji výrobku.
Jednotková cena, to znamená cena prepočítaná na príslušnú jednotku množstva nemusí byť

uvedená len v prípade, ak predajná cena je zhodná s jednotkovou cenou. Zároveň platí, že
predajnou cenou výrobok musí byť označený v každom prípade bez výnimky.
Vykonanou kontrolou bolo presne a spoľahlivo zistené, že účastník konania sa dôsledne
neriadil citovanými zákonnými ustanoveniami, keď 18 druhov výrobkov neoznačil
jednotkovou cenou.
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 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 jednoznačne 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.
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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, neoznačením výrobkov jednotkovou cenou a neinformovaním
spotrebiteľa formou reklamačného poriadku o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane

údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv, boli porušené
práva spotrebiteľa chránené zákonom.
Absencia označenia materiálového zloženia výrobkov, či ich označenie v inej ako
kodifikovanej podobe štátneho jazyka by mohla viesť k ohrozeniu zdravia spotrebiteľa pri
alergii na niektoré materiály.
Neoznačením výrobkov jednotkovou cenou, spotrebiteľ nemá k dispozícií jednu zo základných
informácii o výrobku, ktorá môže ovplyvniť jeho ekonomické správanie ohľadom kúpy
konkrétneho výrobku. Táto informácia patrí do skupiny informácií, ktoré spotrebiteľ od
predávajúceho musí dostať vždy, a to jednoznačne.
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.
Ďalšími rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli zohľadnené pri určovaní výšky pokuty bol
charakter informácii, pri ktorých si účastník konania nesplnil svoju povinnosť, ako aj celková
hodnota výrobkov s týmito nedostatkami.
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/0485/07/18

Dňa: 14.03.2019
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: Tuyet Vu Thi
miesto podnikania: 085 01 Bardejov, Kúpeľná 839/26
IČO: 37 734 598
(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 6
druhov textilných výrobkov v celkovej hodnote 159,50 €, 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,
 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 6 druhov textilných výrobkov v celkovej hodnote 159,50 €, 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 12 druhov textilných výrobkov v celkovej hodnote 830,00 €,
P/0485/07/18
2
u ktorých písomná informácia o materiálovom zložení výrobku podľa osobitného predpisu
Nariadenia nebola uvedená v kodifikovanej podobe štátneho jazyka,
zistené pri výkone kontroly dňa 21.09.2018 v prevádzkarni účastníka konania MINI TRH –
textil, obuv, galantéria, Pod Vinbargom 1135/1, Bardejov,
ukladá

podľa § 24 ods. 1 zákona pokutu vo výške 550,00 €, slovom päťstopäťdesiat 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 – 04850718.
Odôvodnenie:
Dňa 21.09.2018 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) v prevádzkarni
MINI TRH – textil, obuv, galantéria, Pod Vinbargom 1135/1, Bardejov, pri ktorej boli
zistené nedostatky, za ktoré 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
6 druhov textilných výrobkov v celkovej hodnote 159,50 €, 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:
- 2 ks dámska blúzka BEN-LEX, á 15,50 €/ks
- 3 ks dámska sukňa SEWO Collection, á 12,00 €/ks
- 3 ks chlapčenská košeľa LEVELMEN, á 6,00 €/ks
- 2 ks dámske sako (bez názvu), á 21,50 €/ks
- 1 ks dámska blúzka AKAHIA, á 15,50 €/ks
- 1 ks dámsky pulóver ROMA, á 16,00 €/ks
 Podľa § 12 ods. 2 zákona zabezpečiť, aby ním predávané výrobky boli označené údajmi
podľa osobitného predpisu, keď v ponuke pre spotrebiteľa bolo zistených 6 druhov
textilných výrobkov v celkovej hodnote 159,50 €, ktoré neboli označené údajom
o materiálovom zložení podľa osobitného predpisu Nariadenia. S týmto nedostatkom sa
v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali nasledovné výrobky:
- 2 ks dámska blúzka BEN-LEX, á 15,50 €/ks
- 3 ks dámska sukňa SEWO Collection, á 12,00 €/ks
- 3 ks chlapčenská košeľa LEVELMEN, á 6,00 €/ks
- 2 ks dámske sako (bez názvu), á 21,50 €/ks
- 1 ks dámska blúzka AKAHIA, á 15,50 €/ks
- 1 ks dámsky pulóver ROMA, á 16,00 €/ks
 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 12 druhov textilných výrobkov v celkovej hodnote 830,00 €, u ktorých písomná
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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:
- 3 ks Pánske tričko CABIN , á 9,00 €/ks
Uvedené na pevnej etikete: 100% COTTON
- 8 ks Chlapčenská košeľa WAXMEN, á 7,90 €/ks
Uvedené na pevnej etikete: 98% COTTON, 2% ELASTANE
- 2 ks Chlapčenská košeľa WAXMEN, á 8,50 €/ks

-

Uvedené na pevnej etikete: 98% COTTON, 2% ELASTANE
2 ks Dámske nohavice VICTORY, á 26,50 €/ks
Uvedené na pevnej etikete: 65% PAMUT, 30% POLYESTER, 5% ELASTAN
10 ks Pánske pyžamo ,,n-feel“, á 12,00 €/ks
Uvedené na pevnej etikete: 100% COTTON,
10 ks Dámske pyžamo BENTER, á 12,00 €/ks
Uvedené na pevnej etikete: 100% COTTON,
11 ks Pánsky rolák KIIE, á 8,90 €/ks
Uvedené na pevnej etikete: 80% COTTON, 20% POLYESTER
9 ks Dámska sukňa , á 9,00 €/ks
Uvedené na pevnej etikete: 100% COTTON,
5 ks Dámska sukňa GOKALP, á 16,00 €/ks
Uvedené na pevnej etikete: 50% COTTON, 45 POLYESTER, 5% ELASTAN
5 ks Dámska bunda MISS CLASSIC , á 14,50 €/ks
Uvedené na pevnej etikete: 65% POLYESTER, 35% COTTON,
4 ks Dámsky sveter KP textil, á 12,00 €/ks
Uvedené na pevnej etikete: 60% BAUMWOLLE, 40% ACRYL,
4 ks Pánska košeľa NATURE , á 12,60 €/ks
Uvedené na pevnej etikete: 100% COTTON.

Neinformovaním spotrebiteľa o spôsobe údržby predávaných výrobkov, 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 § 11 ods. 1, § 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 24.01.2019 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
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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 § 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 6 druhov textilných výrobkov v celkovej hodnote 159,50 €, 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.
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.
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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 presne a spoľahlivo zistené, že účastník konania 6 druhov
textilných výrobkov v celkovej hodnote 159,50 €, 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 12 druhov textilných výrobkov v celkovej hodnote 830,00 € písomnú informáciu
o materiálovom zložení podľa § 12 ods. 2 zákona neuviedol v kodifikovanej podobe štátneho
jazyka.
Správny orgán opätovne preskúmal skutkový stav v otázke chýbajúcej informácie o spôsobe
údržby u 6 druhov textilných výrobkov v celkovej hodnote 159,50 € uvedených na strane 3.
inšpekčného záznamu a dospel k záveru, že týmto protiprávnym konaním sa účastník konania
dopustil správneho deliktu podľa § 11 ods. 1 zákona, nie podľa § 12 ods. 2 zákona ako je
uvedené v Oznámení o začatí správneho konania zo dňa 09.01.2019.
Z uvedeného dôvodu tento skutok v tomto rozhodnutí prekvalifikoval z § 12 ods. 2 na § 11 ods.
1 zákona. Táto zmena právnej kvalifikácie skutku nemá vplyv na skutkový stav zistený
kontrolou, ani na zodpovednosť účastníka konania.
Nakoľko správny orgán presne a úplne zistil skutočný stav veci z podkladov rozhodnutia, ktoré
si za tým účelom zabezpečil, má za to, že prejednávaná vec bola náležite objasnená. Pri
hodnotení dôkazov, každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti,
vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného v inšpekčnom
zázname, ktorý považuje za nepochybne zistený.
Po posúdení všetkých okolností prejednávanej veci správny orgán dospel k záveru, že
ustanovenia zákona citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia boli preukázateľne porušené.
Podľa § 24 ods. 1 zákona za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právne
záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží orgán dozoru výrobcovi,
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predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a alebo § 26 pokutu do 66 400
eur; za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží pokutu do 166 000 eur.
Podľa § 24 ods. 5 zákona pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na charakter
protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia
povinnosti.
V rámci správnej úvahy v súlade s § 47 ods. 3 Správneho poriadku v spojení s § 24 ods. 1 a §
24 ods. 5 zákona správny orgán pri určení výšky pokuty prihliadol na skutočnosť, že
neinformovaním spotrebiteľa o spôsobe údržby predávaných výrobkov, 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.
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.
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/0519/07/18

Dňa: 28.03.2019
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: ŠARIŠ CENTRUM, a. s.
sídlo: 085 01 Bardejov, Nám. SNP 1
IČO: 35 756 551
(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 podaného
alkoholického nápoja Captain Mor. Spis. 35% á 1,80 €/40 ml zakúpeného v kontrolnom
nákupe o 2 ml v neprospech spotrebiteľa, čím spotrebiteľa (inšpektorov) v kontrolnom
nákupe poškodil o 0,09 €,
 poskytovať služby v predpísanej kvalite – podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona, ku ktorému
došlo tým, že účastník konania pri poskytovaní ubytovacích služieb v ubytovacom
zariadení kategórie a triedy Hotel*** nedodržal kvalitu predpísanú Vyhláškou MH SR č.
277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich
zaraďovaní do kategórií a tried (ďalej len „Vyhláška o kategorizácii“) a v jej Prílohe, keď
z klasifikačných znakov pre zaraďovanie do kategórií a tried nebola dodržaná požiadavka
na vybavenosť izieb – v izbe č. 101 – dvojlôžková – chýbala 1 čalúnená stolička na lôžko,
požiadavka na vybavenosť predsiene – v izbe č. 101 – chýbal prostriedok na čistenie obuvi
a požiadavka na vybavenosť hygienických zariadení – v izbe č. 101 chýbal 1 uterák na
lôžko,
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zistené pri výkone kontroly dňa 12.10.2018 v prevádzkarni účastníka konania Hotel
ŠARIŠ***, Nám. SNP 1, 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 – 05190718.
Odôvodnenie:
Dňa 12.10.2018 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) v prevádzkarni
Hotel ŠARIŠ***, Nám. SNP 1, Bardejov, 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 podaného
alkoholického nápoja Captain Mor. Spis. 35% á 1,80 €/40 ml zakúpeného v kontrolnom
nákupe o 2 ml v neprospech spotrebiteľa, čím spotrebiteľa (inšpektorov) v kontrolnom
nákupe poškodil o 0,09 €.
 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. 101 – dvojlôžková – chýbala 1 čalúnená stolička na lôžko
 predsieň – v izbe č. 101 – chýbal prostriedok na čistenie obuvi
- hygienické zariadenia
 vybavenosť hygienických zariadení – v izbe č. 101 – chýbal 1 uterák na lôžko.
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 06.02.2019 začaté správne konanie.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
účastník konania mal možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia,
prípadne navrhnúť jeho doplnenie.
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Účastník konania svoje procesné právo využil a k podkladu pre rozhodnutie sa dňa 16.10.2018
písomne vyjadril.
Ku kontrolou zistenému nedostatku spočívajúcemu v nedodržaní deklarovanej miery účastník
konania uvádza, že k nemu došlo zlyhaním ľudského faktora. Personál bol okamžite poučený
a prijali sa opatrenia, aby nedochádzalo k pochybeniam tohto druhu.
Nedostatky vo vybavenosti izieb boli okamžite odstránené.
Dňa 17.10.2018 bolo správnemu orgánu doručené Kolaudačné rozhodnutie zo dňa 20.12.2002,
ktorým sa povoľuje užívanie stavby „Prestavba Spoločenského domu Bardejov“.
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. 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 alkoholického nápoja zakúpeného v kontrolnom nákupe nedodržaním
deklarovanej miery a zásady statočnosti predaja poškodil spotrebiteľa o 0,09 €.
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.
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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 aj v tomto prípade 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.
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Keďže účelom zákona je predovšetkým ochrana života, zdravia a majetku spotrebiteľa, nie
zanedbateľnou je skutočnosť, že v dôsledku nedodržania deklarovanej a účtovanej miery
predaného alkoholického nápoja bola spôsobená škoda na majetku spotrebiteľa vo výške 0,09
€.
Pri určení výšky pokuty správny orgán prihliadol k tomu, že kvalita predávaných výrobkov
a poskytovaných služieb je jedným z rozhodujúcich ukazovateľov, ktoré ovplyvňujú
ekonomické správanie spotrebiteľa. V dôsledku nedodržania predpísanej kvality sa nemusia
preto naplniť predpokladané očakávania spotrebiteľa na úroveň poskytovaných ubytovacích
služieb.
Správny orgán zároveň prihliadol k tomu, že účel sledovaný zákonom vyjadrený v ustanovení
§ 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého každý spotrebiteľ okrem iného má právo na ochranu
ekonomických záujmov vzhľadom na zistené nedostatky, v zákonom požadovanej miere
a úrovni dosiahnutý nebol.
Keďže správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby podľa § 24 ods. 1 prvej
časti prvej vety zákona, má za to, že pokuta uložená v tejto výške je vzhľadom na jej
represívnovýchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská

pokutou primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu
a charakteru porušenia zákona.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa
doručenia, prostredníctvom Inšpektorátu SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj,
Ústrednému Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave. V prípade, že uložená pokuta nebude
v stanovenej lehote zaplatená ani podané odvolanie, bude jej plnenie vymáhané v zmysle
príslušných právnych predpisov. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov.

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
Číslo: P/0523/07/18

Dňa: 05.04.2019
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: GS EUROTHERM s. r. o.
sídlo: 094 02 Benkovce 166
IČO: 44 402 376
(ďalej len „účastník konania“)
pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa zákon 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“)
 vybaviť reklamáciu ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie, najneskôr do 30
dní odo dňa uplatnenia reklamácie – podľa § 18 ods. 4 zákona, ku ktorému došlo tým,
že účastník konania reklamácie vád prístrešku a brány uplatnené dňa 18.05.2018 a dňa
13.6.2018 nevybavil najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácií,
zistené pri výkone kontroly dňa 16.10.2018 v prevádzkarni Zasklenie balkónov GS
EUROTHERM, Benkovce 166,
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 – 05230718.
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Odôvodnenie:
Dňa 16.10.2018 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) v prevádzkarni
Zasklenie balkónov GS EUROTHERM, Benkovce 166, pri ktorej bol zistený nedostatok, za
ktorý účastník konania zodpovedá.
Účastník konania nezabezpečil dodržiavanie povinnosti predávajúceho:
 Podľa § 18 ods. 4 zákona vybaviť reklamáciu ihneď po určení spôsobu vybavenia
reklamácie, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ku ktorému došlo tým, že
účastník konania reklamácie vád prístrešku a brány uplatnené dňa 18.05.2018 a dňa
13.6.2018 nevybavil najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácií.
Nevybavením reklamácie v čase a spôsobom podľa zákona, účastník konania porušil
ustanovenie § 18 ods. 4 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 12.02.2019 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 25.10.2018
a dňa 20.12.2018 písomne vyjadril.
Vo vyjadrení zo dňa 25.10.2018 účastník konania uviedol, že spotrebiteľskú reklamáciu
pisateľa podnetu zo dňa 18.05.2018 zamietol. Dôvodom zamietnutia je nestabilita betónového
stĺpu, vystavaného spotrebiteľom.
Na reklamáciu zo dňa 13.06.2018 po konzultácii účastník konania reagoval telefonicky dňa
13.07.2018.
Účastník konania navrhol spotrebiteľovi riešenie problému v podobe pomocnej betonáže
prídavného stĺpu za úhradu, s čím spotrebiteľ nesúhlasil a reklamácia bola opätovne
zamietnutá.
V rámci dobrého mena firmy sa účastník konania pokúsil daný problém vyriešiť po dohode so
spotrebiteľom k jeho spokojnosti.
Vo vyjadrení zo dňa 20.12.2018 účastník konania uvádza, že reklamáciu spotrebiteľa vyriešil
k jeho spokojnosti.
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
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podmienky ponuky alebo predaja výrobkov alebo poskytovania služieb. Za ich dodržiavanie
zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie.
Podľa § 18 ods. 4 zákona ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený
zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa
všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ
uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých
prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených
prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby,
najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie
sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr;
vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že po poučení spotrebiteľa predávajúcim o jeho
právach zo zodpovednosti za vady a na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv
spotrebiteľ uplatňuje je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm.
m) – opravou výrobku, jeho výmenou, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej
zľavy z ceny výrobku, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodneným
zamietnutím.
Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď pri uplatnení reklamácie,
v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie a iba
výnimočne v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie
výrobku alebo služieb najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Po určení spôsobu vybavenia reklamácie je predávajúci povinný reklamáciu vybaviť ihneď,
v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, pričom celkové vybavenie
reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Kontrola bola vykonaná na základe podnetu spotrebiteľa evidovaného správnym orgánom pod
číslom PO 656/18.
Predmetom podnetu bola nespokojnosť spotrebiteľa s postupom účastníka konania pri
vybavovaní reklamácie.
Kontrolou bolo zistené, že účastník konania uzavrel so spotrebiteľom dňa 13.07.2017 Zmluvu
o zhotovení veci na zákazku, predmetom ktorej bol prístrešok, nerez + plný polykare číry 6
mm. Zároveň bola medzi rovnakým zmluvnými stranami uzavretá Zmluva o zhotovení veci na
zákazku, predmetom ktorej bola brána nerez, výplň plný plech + dierovaný plech RV 3-5, 2x
stĺpik, uzavretie priestoru medzi domom a stĺpikom.
Predmet zmlúv bol spotrebiteľom prevzatý dňa 28.09.2017.
Z dôvodu výskytu vád predmetu zmlúv o zhotovení veci na zákazku uplatnil spotrebiteľ
u účastníka konania reklamáciu dňa 18.05.2018.
Účastník konania reklamáciu prijal a zaevidoval v evidencii reklamácií.
Dňa 22.05.2018 vykonal účastník konania obhliadku reklamovaných diel.

Listom zo dňa 31.05.2018 doručeným spotrebiteľovi dňa 06.06.2018, účastník konania oznámil
spotrebiteľovi, že bola prizváraná uvoľnená pásovina, ktorá podľa tvrdenia účastníka konania
nebola predmetom zmluvy. Zároveň sa účastník konania zaviazal vymeniť záves na bráne
a lištu na streche.
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Účastník konania však správnemu orgánu nepredložil žiaden dôkaz, ktorým by relevantným
spôsobom preukázal, že vytýkané vady odstránil najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie.
Kontrolu bolo zároveň zistené, že spotrebiteľ si u účastníka konania uplatnil opätovne
reklamáciu vád vstupnej brány a prístrešku listom zo dňa 07.06.2018. Účastník konania
reklamáciu prijal a zaevidoval v evidencii reklamácií dňa 13.06.2018.
Účastník konania však správnemu orgánu nepredložil žiaden dôkaz, ktorým by relevantným
spôsobom preukázal, že predmetnú reklamáciu vybavil najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie niektorým zo zákonom stanovených spôsobov.
Správny orgán neakceptoval názor účastníka konania uvedený v jeho vyjadrení zo dňa
25.10.2018, že reklamáciu zo dňa 18.05.2018 zamietol z dôvodu nestability betónového stĺpu ,
vystavaného spotrebiteľom z dôvodu, že táto skutočnosť nevyplýva zo žiadneho podkladu pre
rozhodnutie.
Naopak z listu účastníka konania zo dňa 31.05.2018 adresovaného spotrebiteľovi vyplýva, že
vady, ktoré boli reklamované boli odstránené iba čiastočne a účastník konania sa zaviazal
vymeniť záves na bráne a lištu na streche, čo však neurobil. Ani tvrdenie účastníka konania, že
na reklamáciu spotrebiteľa zo dňa 13.06.2018 po konzultáciách vo firme reagoval dňa
13.07.2018 nevyplýva, zo žiadneho podkladu pre rozhodnutie a preto ho správny orgán
neakceptoval.
Nakoľko správny orgán presne a úplne zistil skutočný stav veci z podkladov rozhodnutia, ktoré
si za tým účelom zabezpečil, má za to, že prejednávaná vec bola náležite objasnená. Pri
hodnotení dôkazov, každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti,
vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole zaznamenaného v inšpekčnom
zázname, ktorý považuje za nepochybne zistený.
Po posúdení všetkých okolností prejednávanej veci správny orgán dospel k záveru, že
ustanovenie zákona citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia bolo preukázateľne
porušené.
Podľa § 24 ods. 1 zákona za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo 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
nevybavením reklamácie v zákonom stanovených lehotách, boli porušené práva spotrebiteľa
chránené zákonom.
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Uvedené porušenie povinností predávajúceho nemožno hodnotiť ako zanedbateľné vzhľadom
na dôležitosť reklamačného konania pre spotrebiteľa a nespochybniteľná je najmä dôležitosť
včasného vybavenia reklamácie niektorým zo zákonom stanovených spôsobov.
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/0529/07/18

Dňa: 08.04.2019
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: TANKBAR, s.r.o.
sídlo: 058 01 Poprad, B. Němcovej 3455/44
IČO: 36 447 820
(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 v § 6 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“) a v jej Prílohe, keď
zo všeobecných požiadaviek na ubytovacie zariadenia pri telefóne, ktorý je v ubytovacom
zariadení na mieste prístupnom hosťom a pri telefóne v hosťovských izbách č. 205, č. 207
– dvojlôžkové, apartmán č. 203 - dvojlôžkový – chýbal viacjazyčný a zrozumiteľný návod
na obsluhu (§ 6 ods. 6); z klasifikačných znakov pre zaraďovanie do kategórií a tried nebola
dodržaná požiadavka na vybavenosť izieb – v izbe č. 203, č. 205, č. 207 – chýbal odkladací
priestor na kufor, v izbe č. 203 – chýbala stolová lampa, požiadavka na vybavenosť
predsiene - v izbách č. 203, č. 205, č. 207 – chýbal prostriedok na čistenie obuvi,
požiadavka na vybavenosť hygienických zariadení – v izbách č. 203, č. 205, č. 207 – chýbal
1 ks uterák a 1 ks pohár na čistenie zubov (Príloha k Vyhláške o kategorizácii);
 stiahnuť z trhu výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby podľa § 6 ods. 3 zákona, ku ktorému došlo tým, že účastník konania v rozpore s touto
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povinnosťou predávajúceho nestiahol z trhu 1 druh výrobku v celkovej hodnote 21,95 € po
uplynutí doby spotreby,
zistené pri výkone kontroly dňa 17.10.2018 v prevádzkarni účastníka konania Hotel Villa
Siesta***, Nový Smokovec 88,
ukladá
podľa § 24 ods. 1 zákona pokutu vo výške 350,00 €, slovom tristopäťdesiat 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 – 05290718.
Odôvodnenie:
Dňa 17.10.2018 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) v prevádzkarni

Hotel Villa Siesta***, Nový Smokovec 88, pri ktorej boli zistené nedostatky, za ktoré účastník
konania zodpovedá.
Účastník konania nezabezpečil dodržiavanie povinnosti predávajúceho:
 Podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona poskytovať služby v predpísanej kvalite, keď kontrolou
bolo zistené, že účastník konania pri poskytovaní ubytovacích služieb v ubytovacom
zariadení kategórie a triedy Hotel*** nedodržal kvalitu predpísanú Vyhláškou
o kategorizácii a v jej Prílohe.
Kontrolou všeobecných požiadaviek na ubytovacie zariadenia v zmysle § 6 Vyhlášky
o kategorizácii bolo zistené, že pri telefóne, ktorý je v ubytovacom zariadení na mieste
prístupnom hosťom a pri telefóne v hosťovských izbách č. 205, č. 207 – dvojlôžkové,
apartmán č. 203 – dvojlôžkový – chýbal viacjazyčný a zrozumiteľný návod na obsluhu (§ 6
ods. 6 Vyhlášky o kategorizácii).
Kontrolou klasifikačných znakov v zmysle prílohy k Vyhláške o kategorizácii boli zistené
tieto nedostatky:
- ubytovacie priestory
 vybavenosť izieb – v izbách č. 203, č. 205, č. 207 – chýbal odkladací priestor na kufor,
v izbe č. 203 – chýbala stolová lampa
 predsieň – v izbách č. 203, č. 205, č. 207 – chýbal prostriedok na čistenie obuvi
- hygienické zariadenia
 vybavenosť hygienických zariadení – v izbách č. 203, č. 205, č. 207 – chýbal 1 ks
uterák a 1 ks pohár na čistenie zubov.
 Podľa § 6 ods. 3 zákona stiahnuť z trhu výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú
dobu spotreby, ku ktorému došlo tým, že účastník konania v rozpore s touto povinnosťou
predávajúceho nestiahol z trhu 1 druh výrobku - 4,592 kg Párky DIAMOND DE LUXE 6
balení á 4,78 €/kg s dobou spotreby uvedenou na vákuovom balení: 9.10.2018.
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Poskytovaním ubytovacích služieb v kvalite nezodpovedajúcej osobitnému predpisu a
nestiahnutím výrobkov z trhu, najneskôr v posledný deň doby spotreby účastník konania
porušil ustanovenie § 4 ods. 1 písm. b) a § 6 ods. 3 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 15.02.2019 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. b) zákona predávajúci je povinný predávať výrobky a poskytovať služby
v bežnej kvalite; ak kvalita nie je predpísaná, môže predávajúci predávať výrobky v nižšej ako
bežnej kvalite, len ak spotrebiteľa upozorní na všetky rozdiely.
Z citovaného ustanovenia zákona vyplýva predávajúcemu povinnosť v prípade, ak kvalita
výrobkov alebo služieb nie je predpísaná, predávať výrobky a poskytovať služby v bežnej
kvalite. Za bežnú kvalitu je potrebné v zmysle § 2 písm. k) zákona považovať kvalitu výrobkov
alebo služieb, ktorá nevykazuje zjavné vady a ktorá zabezpečuje zachovanie všetkých
podstatných vlastností výrobku, ktoré podmieňujú jeho bezprostredné používanie a spĺňajú
predpokladané očakávania spotrebiteľa.
V inej ako v bežnej kvalite môže predávajúci predávať výrobky alebo poskytovať služby len,
ak spotrebiteľa upozorní na všetky rozdiely v kvalite.
V prípade ubytovacích služieb kvalitu služieb predpisuje Vyhláška o kategorizácii, ktorá
ustanovuje druhy kategórií a triedy ubytovacích zariadení, ako aj ich klasifikačné znaky, ktoré
ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried musia spĺňať.
Do príslušnej kategórie a triedy ubytovacie zariadenie zaraďuje predávajúci na základe
klasifikačných a fakultatívnych znakov v súlade s Vyhláškou o kategorizácii. Keďže kvalita
ubytovacích služieb je kvalitou predpísanou, predávajúci v zmysle citovaného zákonného
ustanovenia nemôže poskytovať ubytovacie služby v bežnej kvalite, ale ani v inej ako bežnej
kvalite a to ani v prípade, ak spotrebiteľa na všetky rozdiely v kvalite vopred upozorní.
Vykonanou kontrolou bolo presne a spoľahlivo zistené, že účastník správneho konania nesplnil
všetky požiadavky na ubytovacie zariadenie predpísané Vyhláškou o kategorizácii.
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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 1 druh výrobku po uplynutí určenej doby spotreby.
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.
Aj keď správne konanie bolo začaté aj za porušenie povinnosti predávajúceho neviazať predaj
výrobkov alebo poskytnutie služby na predaj iného výrobku alebo poskytnutie inej služby
podľa § 4 ods. 3 zákona č. 250/2007 Z.z., opätovným prejednaním veci správny orgán dospel
k záveru, že v inšpekčnom zázname popísaným konaním spočívajúcom v tom, že raňajky sú
zahrnuté v cene ubytovania, pričom cena raňajok nie je uvedená v cenníku ako samostatná
položka nedošlo k porušeniu § 4 ods. 3 zákona č. 250/2007 Z.z. . Z uvedeného dôvodu toto
porušenie povinnosti predávajúceho netvorí obsah tohto rozhodnutia o uložení pokuty.
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 a
nestiahnutím výrobkov z trhu, najneskôr v posledný deň doby spotreby, boli porušené práva
spotrebiteľa chránené zákonom.
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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.
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/0539/07/18

Dňa: 27.03.2019
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: Štefan Kundrát – KARGO, Havaj 72
sídlo: 090 23 Havaj 72
IČO: 33 106 291
(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 6 druhov textilných výrobkov v celkovej hodnote 186,00 €, 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“),

zistené pri výkone kontroly dňa 26.10.2018 v prevádzkarni účastníka konania F-TREND –
dámske a detské odevy, Hlavná 19, Prešov
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
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typu „U“ alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú: SK57 8180 0000 0070
0006 5068, VS – 05390718.
Odôvodnenie:
Dňa 26.10.2018 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) v prevádzkarni
F-TREND – dámske a detské odevy, Hlavná 19, Prešov, pri ktorej bol zistený nedostatok,
za ktorý 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 bolo zistených 6 textilných
výrobkov v celkovej hodnote 186,00 €, ktoré neboli označené údajom o materiálovom
zložení podľa osobitného predpisu Nariadenia. S týmto nedostatkom sa v ponuke pre
spotrebiteľa nachádzali nasledovné výrobky:
- 1 ks dámske šaty MODELLO á 33,50 €/ks
- 1 ks dámske sako JOLSTYL á 24,50 €/ks
- 1 ks dámske sako HUNA á 39,50 €/ks
- 1 ks dámske sako (krátke) TREND á 12,5033,50 €/ks
- 1 ks dámske šaty KUZNIAK á 42,50 €/ks
- 1 ks dámske šaty MODELLO á 33,50 €/ks
Neoznačením výrobkov podľa osobitného predpisu, účastník konania porušil ustanovenie § 12
ods. 2 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 22.02.2019 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 01.11.2018 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 6 druhov
textilných výrobkov v celkovej hodnote 186,00 €, neoznačil údajmi podľa Nariadenia, v zmysle
ktorého bol povinný zabezpečiť označenie predávaných výrobkov údajmi podľa osobitných
predpisov.
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.
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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, 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/0553/07/18

Dňa: 05.04.2019
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: PEMAS plus spol. s r. o.
sídlo: 951 41 Lužianky, Vinárska 1
IČO: 35 694 254
(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“)
 dodržiavať zákaz používania nekalej obchodnej praktiky vo forme klamlivého
konania vo vzťahu k hlavným znakom produktu ako je jeho dostupnosť – podľa § 4
ods. 2 písm. c) v spojení s § 7 ods. 1 a 4 a § 8 ods. 1 písm. b) zákona, ktorého sa účastník
konania dopustil tým, že v rozpore s reklamným letákom aktuálne platným od 12.11.2018
do 21.11.2018 :
- k nákupu 1 ks sprej pre mužov AXE URBAN CLEAN PROTECTION 150 ml á 2,69 €/ks
a 1 ks sprej AXE BODYSPRAY GOLD TEMPTATION 150 ml á 2,69 €/ks neposkytol
darček – motýlika na základe informácie v letáku „Nakúpte akékoľvek 2 výrobky AXE
a získajte AXE motýlika zadarmo“; k nákupu 1 ks toaletná voda ADIDAS for Women fun
sensation 30 ml á 4,89 €/ks neposkytol darček pánsky alebo dámsky sprchovací gél Adidas
Adipower na základe informácie v letáku „DARČEK Získajte pánsky alebo dámsky
sprchovací gél Adidas Adipower k nákupu ľubovoľných výrobkov Adidas nad 3,99 €“;
k nákupu 2x balenia Zubná pasta Sensodyne Extra Whitening (v balení 2 zubné pasty
Sensodyne 75ml ) á 3,99 €/bal. neposkytol darček šál na základe informácie v letáku „Pri
kúpe 2 akýchkoľvek balení Sensodyne – šál zadarmo“;
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- v rozpore s reklamným letákom ku dňu začatia akcie nezabezpečil do ponuky pre
spotrebiteľa výrobok - Dentálna niť Oral B essential flos 50 m á 2,49 €, v dôsledku čoho
nepravdivo informoval spotrebiteľa o dostupnosti výrobku.
zistené pri výkone kontroly dňa 13.11.2018 v prevádzkarni účastníka konania Drogéria TETA,
Vihorlatská 1/A, Prešov

ukladá
podľa § 24 ods. 1 zákona pokutu vo výške 1 000,00 €, slovom jedentisíc eur, ktorú je účastník
konania povinný zaplatiť do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia poštovou poukážkou
typu „U“ alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú: SK57 8180 0000 0070
0006 5068, VS – 05530718.
Odôvodnenie:
Dňa 13.11.2018 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) v prevádzkarni
Drogéria TETA, Vihorlatská 1/A, Prešov, pri ktorej bol zistený nedostatok, za ktorý účastník
konania zodpovedá.
Účastník konania nezabezpečil dodržiavanie povinnosti predávajúceho:
 Podľa § 4 ods. 2 písm. c) v spojení s § 7 ods. 1 a 4 a § 8 ods. 1 písm. b) zákona – zákaz
používania nekalej obchodnej praktiky vo forme klamlivého konania vo vzťahu k hlavným
znakom produktu, ako sú jeho dostupnosť, ktorého sa účastník konania dopustil tým, že
v rozpore s reklamným letákom aktuálne platným od 12.11.2018 do 21.11.2018 :
- k nákupu 1 ks sprej pre mužov AXE URBAN CLEAN PROTECTION 150 ml á 2,69 €/ks
a 1 ks sprej AXE BODYSPRAY GOLD TEMPTATION 150 ml á 2,69 €/ks neposkytol
darček – motýlika na základe informácie v letáku „Nakúpte akékoľvek 2 výrobky AXE
a získajte AXE motýlika zadarmo“; k nákupu 1 ks toaletná voda ADIDAS for Women fun
sensation 30 ml á 4,89 €/ks neposkytol darček pánsky alebo dámsky sprchovací gél Adidas
Adipower na základe informácie v letáku „DARČEK Získajte pánsky alebo dámsky
sprchovací gél Adidas Adipower k nákupu ľubovoľných výrobkov Adidas nad 3,99 €“;
k nákupu 2x balenia Zubná pasta Sensodyne Extra Whitening (v balení 2 zubné pasty
Sensodyne 75ml ) á 3,99 €/bal. neposkytol darček šál na základe informácie v letáku „Pri
kúpe 2 akýchkoľvek balení Sensodyne – šál zadarmo“;
- v rozpore s reklamným letákom ku dňu začatia akcie nezabezpečil do ponuky pre
spotrebiteľa výrobok - Dentálna niť Oral B essential flos 50 m á 2,49 €, v dôsledku čoho
nepravdivo informoval spotrebiteľa o dostupnosti výrobku.
Porušením zákazu používania nekalej obchodnej praktiky vo forme klamlivého konania vo
vzťahu k hlavným znakom produktu, ako je jeho dostupnosť, účastník konania porušil
ustanovenie § 4 ods. 2 písm. c) v spojení s § 7 ods. 1 a 4 a § 8 ods. 1 písm. b) zákona.
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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 15.02.2019 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
19.11.2018 písomne vyjadril. Vo vyjadrení uviedol, že následne po doručení inšpekčného

záznamu z kontrolovanej prevádzkarne zistil, že darčeky a tovar bol na predajňu dodaný.
Poukazuje, že nevydanie darčekov k nákupu bolo spôsobené zamestnankyňou, ktorá bola len
v skúšobnej dobe. Podľa jej vyjadrenia bola to jej prvá kontrola, pri pokladni nevydala darček
k nákupu lebo bola pod stresom. Aj keď bola poučená ohľadom blokovania a rozdávania
darčekov, ale bohužiaľ ju prepadla panika a stres. Nakoľko pre účastníka konania je spokojnosť
zákazníkov prioritou a darčeky boli dostupné v predajni s menovanou zamestnankyňou túto
situáciu bude riešiť.
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. 2 písm. c) zákona predávajúci nesmie používať nekalé obchodné praktiky.
Podľa § 2 písm. p) zákona za účely zákona sa obchodnou praktikou rozumie konanie,
opomenutie konania, spôsob správania alebo vyjadrovania, obchodná komunikácia vrátane
reklamy a marketingu predávajúceho, priamo spojené s propagáciou, ponukou, predajom a
dodaním výrobku spotrebiteľovi.
Podľa § 7 ods. 1 zákona nekalé obchodné praktiky sú zakázané, a to pred, počas aj po vykonaní
obchodnej transakcie.
Podľa § 7 ods. 4 zákona sa za nekalú obchodnú praktiku považuje najmä klamlivé konanie a
klamlivé opomenutie konania podľa § 8 a agresívna obchodná praktika podľa § 9.
Podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona sa obchodná praktika považuje za klamlivú, ak zapríčiňuje
alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak
neurobil, pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá, alebo akýmkoľvek
spôsobom uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa, a to aj ak je
táto informácia vecne správna vo vzťahu k hlavným znakom produktu ako je jeho dostupnosť.
Vychádzajúc z citovaných ustanovení zákona ako aj z výsledkov kontroly správny orgán má za
nepochybné, že účastník konania sa dopustil správneho deliktu používaním nekalej obchodnej
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praktiky vo forme klamlivého konania vo vzťahu k hlavným znakom výrobku ako je
dostupnosť výrobku tým, že v v rozpore s reklamným letákom aktuálne platným od 12.11.2018
do 21.11.201,8 nezabezpečil pre spotrebiteľa deklarované darčeky a výrobky.
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.
V súvislosti s vyjadrením účastníka konania ohľadom jeho tvrdenia, že zamestnankyňa
pochybila pod vplyvom stresu z kontroly, správny orgán neuveril tejto obrane, nakoľko
inšpektori nákup vykonali v postavení bežných spotrebiteľov, v čase keď zamestnankyňa
nemohla vedieť, že ide o kontrolný nákup vykonaný inšpektormi, keďže títo sa jej služobnými
preukazmi preukázali až po vykonaní kontrolného nákupu a jeho zaplatení. Vzhľadom na
vyššie uvedené správny orgán na toto tvrdenie ako účelové neprihliadal.
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 porušením
zákazu používania nekalej obchodnej praktiky vo forme klamlivého konania vo vzťahu
k hlavným znakom produktu, ako je jeho dostupnosť, boli porušené práva spotrebiteľa chránené
zákonom.
Účastník konania pri svojej činnosti využíval nekalú obchodnú praktiku, ktorú zákon zakazuje
a ktorá môže negatívne vplývať na spotrebiteľa pri jeho rozhodovaní o obchodnej transakcii.
Správny orgán prihliadol na skutočnosť, že používanie nekalej obchodnej praktiky pri konaní
so spotrebiteľom je závažným zásahom do práv spotrebiteľa, chránených zákonom. Takéto
konanie je o to závažnejšie, keď v dôsledku takéhoto konania dochádza k porušovaniu
ekonomických záujmov spotrebiteľov.
Obchodnú praktiku vo forme klamlivého konania, ktorou je spotrebiteľ uvádzaný do omylu,
zákon výslovne zakazuje, pričom je právne bezvýznamné, či predávajúci uvádza spotrebiteľa
do omylu úmyselne alebo neúmyselne. Účelom zákazu klamlivého konania je zabezpečenie
primeranej informovanosti spotrebiteľa o výrobku a o skutočných podmienkach, za akých sa
výrobok nakupuje. To znamená, že spotrebiteľ nesmie dostať skreslené informácie, či už tým,
že informácie, ktoré dostane sú nepravdivé, ani že dostane čiastočné a redukované informácie.
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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 má právo 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 represívno-

výchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská pokutou
primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru
porušenia zákona.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa
doručenia, prostredníctvom Inšpektorátu SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj,
Ústrednému Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave. V prípade, že uložená pokuta nebude
v stanovenej lehote zaplatená ani podané odvolanie, bude jej plnenie vymáhané v zmysle
príslušných právnych predpisov. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov.

