
SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj 

Obrancov mieru 6, 080 01  Prešov  

 

Číslo: P/0356/07/19                                                                                            Dňa: 12.02.2020 

 

 

 

 

 

 

ROZHODNUTIE  

 

 

 

 

 

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

príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 4, § 4 ods. 1, 2 písm. h) zákona č. 128/2002 Z. z. o 

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

niektorých zákonov, podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov   

 

 

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

 

 

účastníkovi konania: Jaroslav Pekarčík – DREPEK  

sídlo: 058 01  Poprad, Veľká, Jókaiho 3352/2  

IČO: 40 601 986 

(ďalej len „účastník konania“)  

 

pre marenie výkonu dozoru – podľa § 24 ods. 3 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, ktorého sa účastník konania dopustil tým, že dňa 05.09.2019 

neumožnil inšpektorom v súlade s § 7 ods. 2 z. č. 128/2002 Z. z. vykonať kontrolu v jeho 

ubytovacom zariadení Penzión Patrik, Ždiar 667, za čo mu  

 

u k l a d á  

  

podľa § 24 ods. 3 zákona pokutu vo výške 1 660,00 €, slovom jedentisícšesťstošesťdesiat 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 – 03560719. 

 

O d ô v o d n e n i e : 

V rámci plánu kontrolnej činnosti Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) mali inšpektori dňa 05.09.2019 

vykonať v ubytovacom zariadení účastníka konania Penzión Patrik, Ždiar 667 kontrolu  
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zameranú na dodržiavanie povinnosti poskytovateľa ubytovacích služieb v zmysle zákona č. 

250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) 

v spojení s Vyhláškou MH SR č. 277/2008 Z. z. , ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na 

ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórie a tried.  

Po vstupe do ubytovacieho zariadenia v rámci prevádzkových hodín, inšpektori v postavení 

spotrebiteľa a pod utajenou identitou v zmysle § 5 ods. 8 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej 

kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon o štátnej kontrole“) vykonali kontrolný nákup, v rámci ktorého si 

objednali ubytovanie v dvojlôžkovej izbe č. 10 v cene 30,00 €. Za kontrolný nákup riadne 

zaplatili a na tento im prítomná Marta P. vystavila faktúru č. 2019/65 a vydala doklad o kúpe 

v zmysle § 16 zákona o ochrane spotrebiteľa.  

 

Po vykonaní kontrolného nákupu následne do ubytovacieho zariadenia vstúpil účastník 

konania, ktorému sa inšpektori v súlade s § 5 ods. 6 zákona o štátnej kontrole preukázali 

preukazom Slovenskej obchodnej inšpekcie, ktorý ich oprávňoval na výkon kontroly a oznámili 

mu, že prišli vykonať kontrolu. Požiadavka inšpektorov o predloženie dokladov 

k podnikateľskej činnosti, predloženie Rozhodnutia RÚVZ na prevádzkovanie ubytovacieho 

zariadenia a požiadavka o umožnenie vykonať kontrolu ubytovacieho zariadenia, bola zo strany 

účastníka konania odmietnutá s odôvodnením údajného plnenia iných povinností (vyorávanie 

a zber zemiakov na poli). Na výzvu inšpektorov o poverenie osoby, ktorá sa im bude pri 

kontrole venovať a predloží im potrebné doklady, napríklad osobu prítomnú v ubytovacom 

zariadení Martu P., ktorá zabezpečovala do príchodu účastníka konania chod ubytovacieho 

zariadenia, s poukazom na skutočnosť, že osobná účasť účastníka konania pri kontrole nie je 

nutná, účastník konania reagoval tak, že nemá čas, či inšpektori nerozumejú po slovensky. Po 

tomto ich vykázal z budovy s tým, že sú na súkromnom pozemku.  

 

Na základe takto zisteného skutkového stavu správny orgán právne uzatvára:  

 

Podľa § 3 ods. 1 zákona o štátnej kontrole orgánom kontroly vnútorného trhu je Slovenská 

obchodná inšpekcia.  

Podľa § 2 písm. a) zákona o štátnej kontrole kontrolou vnútorného trhu sa zisťuje, či výrobky a 

služby pri ich predaji a poskytovaní sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

najmä či sa predávajú a poskytujú bezpečné, v správnom množstve, miere a kvalite.  

Podľa § 4 ods. 1 zákona o štátnej kontrole Slovenská obchodná inšpekcia kontroluje vnútorný 

trh podľa § 2 a podľa osobitných predpisov. 

Podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona o štátnej kontrole Slovenská obchodná inšpekcia je pri 

kontrole oprávnená požadovať od kontrolovaných osôb potrebné informácie a doklady.  

Podľa § 5 ods. 1 zákona o štátnej kontrole kontrolu vnútorného trhu vykonáva Slovenská 

obchodná inšpekcia prostredníctvom inšpektorov, ktorí sú zamestnancami Slovenskej 

obchodnej inšpekcie. 

Podľa § 5 ods. 7 písm. a), b), c) zákona o štátnej kontrole inšpektor je pri kontrole oprávnený  

vstupovať do prevádzkarní, na pozemky a do iných priestorov kontrolovaných osôb, ktoré 

súvisia s výrobou, predajom výrobkov a poskytovaním služieb; overovať totožnosť 

kontrolovaných osôb, ich zamestnancov alebo osôb, ktoré v mene kontrolovaných osôb konajú; 

požadovať od kontrolovaných osôb potrebné doklady, údaje a písomné alebo ústne vysvetlenia.  

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/128/20200101#paragraf-1.odsek-2
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Podľa § 7 ods. 2 zákona o štátnej kontrole kontrolovaná osoba je povinná umožniť inšpektorom 

a prizvaným osobám vykonať kontrolu, najmä umožniť vstup do objektov, prevádzkarní, na 

pozemky a do iných priestorov, ktoré súvisia s predajom výrobkov a poskytovaním služieb. 

 

Vzhľadom na citované zákonné ustanovenia a na správanie sa účastníka konania dňa 

05.09.2019 vo vzťahu k inšpektorom, správny orgán dospel k záveru, že účastník konania 

svojim správaním naplnil pojmové znaky skutkovej podstaty marenia výkonu dozoru, keď 

inšpektorom neumožnil vykonať kontrolu a vykázal ich z priestorov ubytovacieho zariadenia, 

ktorého úroveň a kvalita poskytovaných služieb spotrebiteľom malo byť predmetom kontroly.   

 

O tomto bol dňa 05.09.2019 spísaný inšpekčný záznam.  

 

Za zistené marenie výkonu dozoru a tým aj za preukázané porušenie zákona citované vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) 

zákona zodpovedá v plnom rozsahu. Z uvedeného dôvodu bolo voči nemu dňa 17.12.2019 

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. 

 

Podľa § 24 ods. 3 zákona výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe 

podľa § 9a alebo § 26, ktorá marí, ruší alebo inak sťažuje výkon dozoru, prípadne nesplní 

záväzný pokyn podľa § 20 ods. 3 písm. h), uloží orgán dozoru poriadkovú pokutu do 1 660 eur, 

a to aj opakovane. 

 

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. 3 a § 

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

povinnosti účastníkom konania ako kontrolovanej osoby umožniť vykonať kontrolu, bola 

zmarená podstata a význam štátnej kontroly vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, 

ktorú správny orgán ako orgán dozoru vykonáva.  

 

Keďže účelom zákona je kontrola kontrolovaných osôb, ktoré sú povinné pri predaji výrobkov 

a poskytovaní služieb zabezpečovať všetky zákonom a osobitnými predpismi ustanovené 

podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb, závažnou sa preto javí skutočnosť, ak sa 

kontrolovaná osoba takejto kontrole tým, že neumožní kontrolu vykonať, vyhýba.  

 

Pri určení výšky pokuty správny orgán vzal do úvahy závažnosť konania a  mieru spoločenskej 

nebezpečnosti protiprávneho konania, ktorú je potrebné vidieť v tom, že marením výkonu  
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dozoru nebolo možné preveriť úroveň a kvalitu účastníkom konania poskytovaných 

ubytovacích služieb spotrebiteľovi.  

 

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

konania povinnosti kontrolovanej osoby porušil závažným spôsobom, a preto pristúpil 

k uloženiu citeľnej pokuty, v hornej hranici zákonnej sadzby, ktorá má odradiť účastníka 

konania od ďalšieho protiprávneho konania v budúcnosti a zároveň ho sankcionovať za to, že 

sa dopustil protiprávneho konania. Uloženú pokutu považuje za primeranú charakteru 

porušenia povinnosti a zároveň ma zato, že uložená pokuta splní svoj preventívny a represívny 

účinok.  

 

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/0392/07/19                                                                                         Dňa: 13.02.2020 

 

 

 

 

 

 

ROZHODNUTIE  

 

 

 

 

 

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

príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 4, § 4 ods. 1, 2 písm. h) zákona č. 128/2002 Z. z. o 

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

niektorých zákonov, podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov   

 

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

 

účastníkovi konania: Binh Pham Ngoc 

miesto podnikania 085 01  Bardejov, Gorkého 578/17  

IČO: 37 641 468  

(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 3 druhy textilných výrobkov (18 ks  dámska bunda DAM-MIEL collection á 17,00 

€/ks, 6 ks  pánske tepláky SPORT ST á 12,00 €/ks, 5 ks  dámska sukňa LUCKY GIRL á 

5,00 €/ks) v celkovej hodnote 403,00 €, 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“),   

 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 7 druhov textilných výrobkov (3 ks  pánske rifľové nohavice C – 

IN – C,  á 20,00 €/ks, 3 ks  dámske sako  EVAZORA, ART: 4183 á 25,00 €/ks, 3 ks  pánske 

krátke nohavice NK Jeans  á 12,00 €/ks, 6 ks  dámske pyžamo NAMKY á  5,00 €/ks, 4 ks  

dámsky sveter TIMI á 13,00 €/ks, 3 ks  dámsky pulover KP á 10,00 €/ks) v celkovej hodnote              
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357,00 €, u ktorých písomná informácia o materiálovom zložení výrobku podľa osobitného 

predpisu Nariadenia nebola uvedená v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, 

 

zistené pri výkone kontroly dňa 03.10.2019 v prevádzkarni účastníka konania Textil, obuv, 

bižutéria FASHION, Radničné námestie 7, Bardejov  

 

u k l a d á  

 

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

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

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

0006 5068, VS – 03920719. 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 03.10.2019 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 

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

Textil, obuv, bižutéria FASHION, Radničné námestie 7, Bardejov, pri ktorej boli zistené  

nedostatky, za ktoré účastník konania zodpovedá.  

 

Účastník konania nezabezpečil dodržiavanie povinnosti predávajúceho: 

 Podľa § 12 ods. 2 zákona zabezpečiť, aby ním predávané výrobky boli označené údajmi 

podľa osobitného predpisu, keď v ponuke pre spotrebiteľa boli zistené 3 druhy textilných 

výrobkov v celkovej hodnote 403,00 €, ktoré neboli označené údajom o materiálovom 

zložení podľa osobitného predpisu Nariadenia. S týmto nedostatkom sa v ponuke pre 

spotrebiteľa nachádzali nasledovné výrobky: 18 ks  dámska bunda DAM-MIEL collection á 

17,00 €/ks, 6 ks  pánske tepláky SPORT ST á 12,00 €/ks, 5 ks  dámska sukňa LUCKY GIRL 

á 5,00 €/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 7 druhov textilných výrobkov v celkovej hodnote 357,00 €, u ktorých písomná 

informácia o materiálovom zložení  podľa osobitného predpisu Nariadenia nebola uvedená 

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. S týmto nedostatkom sa v ponuke nachádzali 

nasledovné výrobky:  

- 2 ks  dámska bunda HU-EXP 79 FASHION WEAR á 37,00€/ks   

uvedené materiálové zloženie na trvalo prišitej  etikete k výrobku  (ďalej len „MZ“):  

SHELL: 100% COTTON, LINING: 100% POLYESTER, FILING: 100%POLYESTER     

- 3 ks  pánske rifľové nohavice C – IN – C á 20,00€/ks          

MZ:  95% COTTON   5% ELSTHANE      

- 3 ks  dámske sako  EVAZORA, ART: 4183 á 25,00€/ks       

MZ:  95%  Cotton    5% Elasthan   

- 3 ks  pánske krátke nohavice NK Jeans á 12,00€/ks               

MZ:  73%  Cotton    22% Polyester  5% Lycra   

- 6 ks  dámske pyžamo NAMKY á  5,00€/ks 

MZ:  100%  PAMUT 

- 4 ks  dámsky sveter TIMI á 13,00€/ks                

MZ:  67%  Pamut    33% Acryl  
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- 3 ks  dámsky pulover KP á 10,00€/ks                    

MZ:  60%  Boumwolle   40% Acryl  

 

Neoznačením výrobkov podľa osobitného predpisu a poskytovaním písomných informácii 

podľa § 12 ods. 2 zákona v inej ako v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, účastník konania 

porušil ustanovenie  § 12 ods. 2 a § 13 zákona.  

 

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

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

v plnom rozsahu. Z uvedeného dôvodu bolo voči nemu dňa 31.12.2019 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 § 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  
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spôsobom upravuje  označovanie textilných výrobkov, ktoré sú určené na predaj spotrebiteľovi, 

materiálovým zložením. 

Vykonanou kontrolou však bolo presne a spoľahlivo zistené, že účastník konania 3 druhy 

textilných výrobkov v celkovej hodnote 403,00 €, 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 7 druhov textilných výrobkov v celkovej hodnote 357,00 €, písomnú informáciu 

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

jazyka. 

 

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

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

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

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

zázname, ktorý považuje za nepochybne zistený.  

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

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 

neoznačením výrobkov údajmi podľa osobitného predpisu a poskytovaním písomných 

informácii podľa § 12 ods. 2 zákona v inej ako v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, boli 

porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom. 

 

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

kodifikovanej podobe štátneho jazyk by mohla viesť k ohrozeniu zdravia spotrebiteľa pri alergii 

na niektoré materiály. 
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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 informácie a na 

ochranu ekonomických záujmov vzhľadom na zistené nedostatky, v zákonom požadovanej 

miere a úrovni dosiahnutý nebol.  

 

Vzhľadom na uvedené správny orgán uložil pokutu v rozsahu zákonnej sadzby podľa § 24 ods. 

1 prvej časti prvej vety zákona vo výške ako v skutkovo a právne obdobných prípadoch a 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/0418/07/19                                                                                           Dňa: 03.03.2020 

 

 

 

 

 

 

ROZHODNUTIE  

 

 

 

 

 

 

 

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

príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 4, § 4 ods. 1, 2 písm. h) zákona č. 128/2002 Z. z. o 

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

niektorých zákonov, podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov   

 

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

 

účastníkovi konania: Jana Zákutná  

sídlo: 08001 Prešov, Magurská 6846/2  

IČO:  33 747 121 

(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 o výrobcovi alebo aj o 

dovozcovi alebo dodávateľovi – podľa § 12 ods. 2 zákona, ku ktorému došlo tým, že účastník 

konania ponúkal spotrebiteľovi na predaj 7 druhov výrobkov (3 ks dekoratívna soška biely 

anjel á 3,70 €, 1 ks dekoratívna soška anjel á 8,60 €, 2 ks dekoratívna soška anjel á 4,90 €, 5 

ks dekoratívna soška anjel „ležiaci v mušli“ á 1,80 €, 1 ks dekoratívna soška anjel „sediaci“ 

á 3,50 €, 1 ks dekoratívna soška anjel „sediaci“ á 2,90 €, 1 ks dekoratívna soška biely slon á 

12,50 €) v celkovej hodnote 57,40 €, ktoré neboli označené údajom o výrobcovi alebo aj 

o dovozcovi alebo dodávateľovi,       

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

došlo tým, že v ponuke pre spotrebiteľa bolo zistených 6 druhov výrobkov (prací prostriedok 

REX Aroma Therapy 1,17 kg á 3,58 €/bal. , prací prostriedok REX Aroma Therapy Color 

1,17 kg á 2,58 €/bal. , Koncentrovaný Avivážny prípravok Coccolino creations 1450 ml á 

3,50 €/bal. , Parfum pre ženy La Rive 90 ml á 7,80 €/ks, Vrecia plastové LDPE 500x600 

mm balené po 25 kusov á 1,20 €/bal. , papierové poháre Go Dan 270 ml balené po 6 kusov 

á 1,15 €/bal.) ktoré neboli označené jednotkovou cenou,  
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zistené pri výkone kontroly dňa 15.10.2019 v prevádzkarni účastníka konania Hračky, papier, 

drogéria MIJA, Exnárova 9, Prešov  

 

u k l a d á  

  

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 – 04180719.  

 

O d ô v o d n e n i e : 

Dňa 15.10.2019 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 

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

Hračky, papier, drogéria MIJA, Exnárova 9, Prešov, pri ktorej boli zistené  nedostatky, za ktoré 

účastník konania zodpovedá.  

Účastník konania nezabezpečil dodržiavanie povinnosti predávajúceho: 

 Podľa § 12 ods. 2 zákona zabezpečiť, aby ním predávané výrobky boli zreteľne označené    

údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi, keď v ponuke pre spotrebiteľa   

bolo zistených 7 druhov výrobkov v celkovej hodnote 57,40 € €, ktoré neboli označené 

údajom  o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi. S týmto nedostatkom sa 

v ponuke pre   spotrebiteľa nachádzali nasledovné výrobky: 3 ks dekoratívna soška biely 

anjel á 3,70 €, 1 ks dekoratívna soška anjel á 8,60 €, 2 ks dekoratívna soška anjel á 4,90 €, 5 

ks dekoratívna soška anjel „ležiaci v mušli“ á 1,80 €, 1 ks dekoratívna soška anjel „sediaci“ 

á 3,50 €, 1 ks dekoratívna soška anjel „sediaci“ á 2,90 €, 1 ks dekoratívna soška biely slon á 

12,50 €.  

 Podľa § 14a ods. 1 označiť predávaný výrobok jednotkovou cenou, ku ktorému došlo tým,  

keď  v čase kontroly v ponuke pre spotrebiteľa bolo zistených 6 druhov výrobkov, ktoré 

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

nachádzali nasledovné výrobky: prací prostriedok REX Aroma Therapy 1,17 kg á 3,58 

€/bal., prací prostriedok REX Aroma Therapy Color 1,17 kg á 2,58 €/bal. , Koncentrovaný 

Avivážny prípravok Coccolino creations 1450 ml á 3,50 €/bal. , Parfum pre ženy La Rive 90 

ml á 7,80 €/ks, Vrecia plastové LDPE 500x600 mm balené po 25 kusov á 1,20 €/bal. , 

papierové poháre Go Dan 270 ml balené po 6 kusov á 1,15 €/bal.  

 

Neoznačením výrobkov údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi a 

neoznačením výrobkov jednotkovou cenou, účastník konania porušil ustanovenie § 12 ods. 2 a 

§ 14a 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 03.02.2020 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 

listom označeným ako Odvolanie a vyjadrenie sa k správnemu konaniu v zmysle § 33 ods. 2 

Správneho poriadku dňa 05.02.2020 písomne vyjadril.  
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Vo vyjadrení uviedol, že kontrolou zistený nedostatok – označenie výrobkov o výrobcovi 

odstránil, a to upovedomením dodávateľa na dodanie nových lepších nálepiek na označenie 

výrobku a taktiež uviedol, že výrobky stiahol z predaja.  

K neoznačeniu výrobkov jednotkovou cenou uviedol, že išlo o nepozornosť zo strany nového 

zamestnanca, ktorý nebol dostatočne poučený zo strany majiteľky nakoľko bola dlhodobo PN. 

Nápravu urobil ihneď, ešte za prítomnosti inšpektorov.  

V závere vyjadrenia účastník konania prejavil ľútosť nad zisteným skutkovým stavom.  

 

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 § 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.  

Vykonanou kontrolou však bolo jednoznačne zistené, že účastník konania ponúkal na predaj 7 

druhov výrobkov v celkovej hodnote 57,40 €, u ktorých chýbal údaj o výrobcovi alebo aj o 

dovozcovi alebo dodávateľovi, čím porušil ustanovenie § 12 ods. 2 zákona. 

 

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.     
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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 

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 6 druhov výrobkov neoznačil jednotkovou 

cenou.  

 

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

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

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

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

zázname, ktorý považuje za nepochybne zistený.  

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

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

 

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  
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neoznačením výrobkov údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi a 

neoznačením výrobkov jednotkovou cenou, boli porušené práva spotrebiteľa chránené 

zákonom.  

 

Pri určení výšky pokuty správny orgán prihliadol k tomu, že údaje o výrobcovi alebo aj o 

dovozcovi alebo dodávateľovi patria do skupiny informácii, ktorými výrobky musia byť 

označené v každom prípade, nakoľko tieto sú dôležité najmä z hľadiska prípadného uplatnenia 

práva spotrebiteľa zo zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v zmysle 

osobitného zákona.  

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. 

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 informácie a na 

ochranu ekonomických záujmov vzhľadom na zistené nedostatky, v zákonom požadovanej 

miere a úrovni dosiahnutý nebol.  

Aj keď zodpovednosť účastníka konania je nepochybná, správny orgán pri určení výšky pokuty 

prihliadol na skutočnosť, že účastník konania bezprostredne po kontrole, resp. v priebehu 

kontroly protiprávny stav odstránil.  

Vzhľadom na uvedené správny orgán uložil pokutu v rozsahu zákonnej sadzby podľa § 24 ods. 

1 prvej časti prvej vety zákona vo výške ako v skutkovo a právne obdobných prípadoch a 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.  

 

    
 


