SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Číslo: P/0194/02/2016
Dňa: 09.08.2016
Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI), Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre
Trnavský kraj, ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 1, ods. 2 písm. b), § 4 ods. 1 a §
4 ods. 2 písm. h) zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach
ochrany spotrebiteľa a § 20 ods. 1 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, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov,
ukladá účastníkovi konania:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:

Lidl Slovenská republika, v.o.s.
821 02 Bratislava, Ružinovská 1E
35 793 783

pre porušenie:
1. povinnosti správne účtovať ceny pri predaji výrobkov v zmysle § 4 ods. 1 písm.
d) 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,
nakoľko pri kontrole vykonanej dňa 19.05.2016 v prevádzkarni Supermarket Lidl,
Lúčky 3124/16, Holíč, bol kontrolný nákup predražený o sumu celkom 0,60 €
z dôvodu neposkytnutia zľavy na výrobok (1 ks Chalva s mandľami, cukrovinka
z mletého sezamu s mandľami, 250 g á 1,99 €) vo výške 30 % z ceny výrobku
(pôvodne 1,99 €/ks), ktorá bola na výrobku deklarovaná nálepkou;
2. povinnosti informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku a zreteľne
označiť výrobok cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť
v zmysle § 14 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, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa 19.05.2016 bolo v prevádzkarni
Supermarket Lidl, Lúčky 3124/16, Holíč zistené, že 8 druhov výrobkov (nanuk vanilková zmrzlina s mandľami zn. Gelatteli 120 ml; zmrzlinová tyčinka Coconut
& chocolate zn. Gelatteli 70 ml; zmrzlinová tyčinka Peanut & chocolate zn.
Gelatteli 70 ml; mrazené plnené taštičky špenátové zn. ERIDANOUS, 1 kg;
mrazený výrobok Mozzarella Sticks with Tomato & Red pepper Dip, zn. Cavabel,
250 g; mrazený výrobok Jalapeňo Peppers with Spicy & Red pepper Dip, zn.
Cavabel, 250 g; čokoláda Orion kokos s mandľami 250 g; čokoláda Orion
s pistáciami 250 g) nebolo označených predajnou cenou,
podľa § 24 ods. 1 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

pokutu
vo výške: 700 € (slovom: sedemsto eur),
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ktorú je účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia
poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, Bratislava, č.ú.:
SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS: 01940216.

Odôvodnenie:
Dňa 19.05.2016 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj
vykonaná kontrola v prevádzkarni Supermarket Lidl, Lúčky 3124/16, Holíč, ktorú
v zmysle § 2 písm. b) 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) prevádzkoval účastník konania.
Za účelom preverenia dodržiavania zásad statočnosti pri predaji bol vykonaný kontrolný
nákup, do ktorého bol spotrebiteľom – inšpektorom SOI zakúpený aj výrobok: 1 ks Chalva
s mandľami, cukrovinka z mletého sezamu s mandľami, 250 g á 1,99 €. Kontrolný nákup
bol predražený o sumu 0,60 €, z dôvodu neposkytnutia zľavy na predmetný výrobok vo
výške 30 % z ceny výrobku, ktorá bola na výrobku deklarovaná nálepkou (pôvodná cena
1,99 €/ks; cena po zohľadnení zľavy 1,39 €). Uvedeným konaním účastník konania porušil
§ 4 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu ukladá
povinnosť správne účtovať ceny pri predaji výrobkov.
Kontrolou výrobkov umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa bolo zistené, že 8 druhov
výrobkov nebolo označených predajnou cenou. Uvedeným konaním účastník konania
porušil § 14 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý predávajúcemu ukladá povinnosť
informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku a zreteľne označiť výrobok cenou
alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť.
Konkrétne sa jednalo o výrobky:
1. nanuk - vanilková zmrzlina s mandľami zn. Gelatteli 120 ml;
2. zmrzlinová tyčinka Coconut & chocolate zn. Gelatteli 70 ml;
3. zmrzlinová tyčinka Peanut & chocolate zn. Gelatteli 70 ml;
4. mrazené plnené taštičky špenátové zn. ERIDANOUS, 1 kg;
5. mrazený výrobok Mozzarella Sticks with Tomato & Red pepper Dip, zn. Cavabel, 250 g;
6. mrazený výrobok Jalapeňo Peppers with Spicy & Red pepper Dip, zn. Cavabel, 250 g;
7. čokoláda Orion kokos s mandľami 250 g;
8. čokoláda Orion s pistáciami 250 g.
Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa 19.05.2016, ktorého
kópiu v prevádzkarni na adrese: Lúčky 3124/16, Holíč, prevzal poverený zástupca
účastníka konania, ktorý bol prítomný pri kontrole.
Na základe zisteného a preukázateľného porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa
a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo účastníkovi konania listom zo dňa
11.07.2016 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona
o ochrane spotrebiteľa, ktoré účastník konania prevzal dňa 15.07.2016.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní mal účastník konania
možnosť podať vyjadrenie k zisteným nedostatkom v stanovenej lehote do 8 dní odo dňa
doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie
dokazovania. Nakoľko účastník konania toto svoje právo nevyužil, podkladom pre vydanie
rozhodnutia bol kontrolou spoľahlivo zistený skutkový stav.
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Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname poverený zástupca účastníka konania, ktorý vykonal
účtovanie kontrolného nákupu, kontrolné zistenia nespochybňuje a uvádza, že si nevšimol
zľavu na tovare.
Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname poverený zástupca účastníka konania – vedúci
prevádzkarne kontrolné zistenia nespochybňuje.
Vo vyjadrení v liste zo dňa 23.05.2016 účastník konania kontrolné zistenia nespochybňuje
a k nedostatkom zaznamenaným v inšpekčnom zázname uvádza, že k predraženiu
kontrolného nákupu došlo v dôsledku zlyhania ľudského faktora. Informuje, že opätovným
poučením zamestnancov bude zabezpečené, aby sa podobné nedostatky v budúcnosti
neopakovali.
K predmetným vyjadreniam správny orgán uvádza, že dôvod vzniku nedostatku hodnotí
ako subjektívny, na ktorý zákon o ochrane spotrebiteľa neumožňuje prihliadať. Uvedená
skutočnosť nemá vplyv na rozhodnutie správneho orgánu, nakoľko zákon o ochrane
spotrebiteľa stanovuje objektívnu zodpovednosť predávajúceho za nedostatky zistené
v čase kontroly a existenciu subjektívnych okolností nezohľadňuje. Rozhodujúca je
skutočnosť, že bol porušený zákon o ochrane spotrebiteľa. Zákon o ochrane spotrebiteľa
ukladá povinnosti priamo predávajúcemu, ktorý za zistené nedostatky objektívne
zodpovedá. Správny orgán nepreukazuje úmysel v konaní. Prípadné zanedbanie
pracovných povinností zamestnancom je možné zo strany predávajúceho riešiť v rámci
pracovno-právnych vzťahov.
Povinnosťou predávajúceho, ktorým je v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane
spotrebiteľa osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci
predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene
alebo na jej účet, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností tak, ako to určuje zákon
a osobitné predpisy, čo však vzhľadom k hore uvedenému nebolo splnené.
Po preskúmaní celej veci je správny orgán toho názoru, že skutkový stav bol náležite
zistený a preukázaný, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa
prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti,
spôsob a následky porušenia povinnosti správne účtovať ceny pri predaji výrobkov
a povinnosti informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku a zreteľne označiť
výrobok cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť.
Keďže účelom zákona o ochrane spotrebiteľa je aj ochrana majetku spotrebiteľa, nie je
zanedbateľná skutočnosť, že nesprávnym účtovaním predmetného nákupu došlo
k majetkovej ujme spotrebiteľa, pričom správny orgán prihliadol na výšku tejto majetkovej
ujmy, ktorú možno hodnotiť ako značne vysokú.
Jedným zo základných práv spotrebiteľa je aj právo na pravdivé, riadne, úplné a jasné
informácie o úrovni nákupných podmienok. Toto právo mu priznáva aj zákon o ochrane
spotrebiteľa, keď predávajúcemu ukladá povinnosť informovať spotrebiteľa o predajnej
cene výrobkov a služieb umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa. Pri posudzovaní výšky
pokuty bola zohľadnená skutočnosť, že jednoznačná informácia o cene je jedným
z hlavných kritérií pri rozhodovaní spotrebiteľa, či pristúpi ku kúpe predávaných výrobkov
a poskytovaných služieb.
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Po zvážení a vyhodnotení všetkých týchto skutočností orgán kontroly vnútorného trhu
považuje pokutu uloženú na základe správnej úvahy vo výške stanovenej vo výroku tohto
rozhodnutia za primeranú, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
V zmysle § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa za porušenie povinností ustanovených
týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží
orgán dozoru výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi alebo dodávateľovi alebo osobám,
ktoré prevádzkujú činnosti bez oprávnenia na podnikanie pokutu do 66 400 €; za
opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží správny orgán pokutu do
166 000 €. Keďže nebolo konštatované opakované porušenie povinností predávajúceho
v priebehu jedného roka, správny orgán využil pri ukladaní pokuty prvú vetu § 24 ods. 1
zákona o ochrane spotrebiteľa. Pokuta bola účastníkovi konania s prihliadnutím na
kontrolné zistenia uložená v dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby. Správny orgán má
za to, že uložená pokuta v tejto výške je vzhľadom na jej represívno-výchovnú funkciu,
ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze pokutou primeranou a zároveň
pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona.
Pokuta bola uložená jedným rozhodnutím za všetky zistené porušenia povinností
kumulatívnym spôsobom.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa
doručenia, prostredníctvom Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský 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
zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Číslo: P/0192/02/2016
Dňa: 09.08.2016
Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI), Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre
Trnavský kraj, ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 1, ods. 2 písm. b), § 4 ods. 1 a §
4 ods. 2 písm. h) zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach
ochrany spotrebiteľa a § 20 ods. 1 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, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov,
ukladá účastníkovi konania:
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obchodné meno:
sídlo:
IČO:

N3 Voderady, s. r. o.
831 04 Bratislava, Bajkalská 9/B
35 906 090

pre porušenie povinnosti umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov
o hmotnosti v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) 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, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa 19.05.2016 bolo v prevádzkarni
Reštaurácia Foodinlove, One Fashion Outlet 440, Voderady zistené, že v kontrolovanej
prevádzkarni sa nachádzalo hmotnostné meradlo – digitálna váha zn. DIGI® model DS700E, výrobné číslo 12398808, s neplatným úradným overením z roku 2012, a pri kontrole
neboli predložené receptúry s uvedením hmotnosti jednotlivých zložiek odpredávaných
jedál (150 g Bravčová krkovička, 120 g Bravčový rezeň, 120 g Kurací rezeň, 150 g
Hovädzí steak – ribeye, 120 g Kurací plátok zapekaný s broskyňou a syrom),
podľa § 24 ods. 1 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

pokutu
vo výške: 300 € (slovom: tristo eur),
ktorú je účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia
poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, Bratislava, č.ú.:
SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS: 01920216.

Odôvodnenie:
Dňa 19.05.2016 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj
vykonaná kontrola v prevádzkarni Reštaurácia Foodinlove, One Fashion Outlet 440,
Voderady, ktorú v zmysle § 2 písm. b) 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) prevádzkoval účastník
konania.
Pri kontrole bolo zistené, že v kontrolovanej prevádzkarni sa nachádzalo hmotnostné
meradlo – digitálna váha zn. DIGI® model DS-700E, výrobné číslo 12398808, s neplatným
úradným overením z roku 2012, a pri kontrole neboli predložené receptúry s uvedením
hmotnosti jednotlivých zložiek odpredávaných jedál (150 g Bravčová krkovička, 120 g
Bravčový rezeň, 120 g Kurací rezeň, 150 g Hovädzí steak – ribeye, 120 g Kurací plátok
zapekaný s broskyňou a syrom). Bez hmotnostného meradla s platným úradným overením
a pri absencii príslušných receptúr si spotrebiteľ nemôže overiť, či deklarované údaje

6

o množstve výrobku sú pravdivé. Možno konštatovať, že účastník konania porušil § 4 ods.
1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu ukladá povinnosť
umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov o hmotnosti.
Na základe kontrolného zistenia, že v predmetnej prevádzkarni sa nachádzalo v používaní
hmotnostné meradlo bez platného úradného overenia, bolo vydané opatrenie na mieste,
ktorým sa jeho ďalšie používanie až do doby odstránenia nedostatku zakázalo.
Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa 19.05.2016, ktorého
kópiu v prevádzkarni na adrese: One Fashion Outlet 440, Voderady, prevzal poverený
zástupca účastníka konania, ktorý bol prítomný pri kontrole.
Na základe zisteného a preukázateľného porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa
a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo účastníkovi konania listom zo dňa
11.07.2016 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona
o ochrane spotrebiteľa, ktoré účastník konania prevzal dňa 15.07.2016.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní mal účastník konania
možnosť podať vyjadrenie k zisteným nedostatkom v stanovenej lehote do 8 dní odo dňa
doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie
dokazovania. Nakoľko účastník konania toto svoje právo nevyužil, podkladom pre vydanie
rozhodnutia bol kontrolou spoľahlivo zistený skutkový stav.
Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname poverený zástupca účastníka konania kontrolné
zistenia nespochybňuje a uvádza, že berie na vedomie.
Vo vyjadrení v liste zo dňa 26.05.2016 poverený zástupca účastníka konania kontrolné
zistenia nespochybňuje a k nedostatkom zaznamenaným v inšpekčnom zázname uvádza,
že boli odstránené zabezpečením úradného overenia hmotnostného meradla
a zabezpečením príslušných receptúr v prevádzkarni. Zároveň sa zaväzuje zabezpečiť, aby
sa podobné nedostatky v budúcnosti neopakovali.
K tomu uvádzame, že aj keď odstránenie zistených nedostatkov hodnotíme pozitívne,
následná náprava zistených nedostatkov nezbavuje účastníka konania zodpovednosti za
protiprávny stav zistený v čase kontroly. Následné odstránenie nedostatkov je v zmysle § 7
ods. 3 zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany
spotrebiteľa v znení neskorších predpisov povinnosťou účastníka konania a nie je
okolnosťou, ktorá by ho mohla zbaviť zodpovednosti za zistené porušenie zákona. Pre
posúdenie zodpovednosti predávajúceho je rozhodujúci stav zistený v čase kontroly.
Povinnosťou predávajúceho, ktorým je v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane
spotrebiteľa osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci
predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene
alebo na jej účet, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností tak, ako to určuje zákon
a osobitné predpisy, čo však vzhľadom k hore uvedenému nebolo splnené.
Po preskúmaní celej veci je správny orgán toho názoru, že skutkový stav bol náležite
zistený a preukázaný, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa
prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti,
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spôsob a následky porušenia povinnosti umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si
správnosť údajov o hmotnosti.
Neumožnením prekontrolovania si údajov o hmotnosti na platne overenom hmotnostnom
meradle boli poškodené práva spotrebiteľa na riadne a úplné informovanie v zmysle
príslušných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa. Bez úradne overeného
hmotnostného meradla si nemôže spotrebiteľ overiť, či mu zakúpené výrobky boli podané
v takej hmotnosti, akú deklaruje predávajúci.
Nesplnením informačných povinností v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa boli
porušené základné práva spotrebiteľa, a to právo na riadne, úplné a pravdivé informácie
o hmotnosti jednotlivých zložiek odpredávaných výrobkov.
Po zvážení a vyhodnotení všetkých týchto skutočností orgán kontroly vnútorného trhu
považuje pokutu uloženú na základe správnej úvahy vo výške stanovenej vo výroku tohto
rozhodnutia za primeranú, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
V zmysle § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa za porušenie povinností ustanovených
týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží
orgán dozoru výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi alebo dodávateľovi alebo osobám,
ktoré prevádzkujú činnosti bez oprávnenia na podnikanie pokutu do 66 400 €; za
opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží správny orgán pokutu do
166 000 €. Keďže nebolo konštatované opakované porušenie povinností predávajúceho
v priebehu jedného roka, správny orgán využil pri ukladaní pokuty prvú vetu § 24 ods. 1
zákona o ochrane spotrebiteľa. Pokuta bola účastníkovi konania s prihliadnutím na
kontrolné zistenia uložená v dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby.
Správny orgán má za to, že uložená pokuta v tejto výške je vzhľadom na jej represívnovýchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze 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 Trnave pre Trnavský 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
zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Číslo: P/0189/02/2016
Dňa: 09.08.2016
Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI), Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre
Trnavský kraj, ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 1, ods. 2 písm. b), § 4 ods. 1 a §
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4 ods. 2 písm. h) zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach
ochrany spotrebiteľa a § 20 ods. 1 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, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov,
ukladá účastníkovi konania:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:

KR - BAU s.r.o.
925 42 Trstice 1007
46 068 554

pre porušenie:
1. povinnosti na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť
obchodné meno a sídlo predávajúceho, meno a priezvisko osoby zodpovednej
za činnosť prevádzkarne a prevádzkovú dobu určenú pre spotrebiteľa
v zmysle § 15 ods. 1 písm. a), b), c) 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, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa
18.05.2016 bolo v prevádzkarni KR BAU, s.r.o. – výroba stavebných výrobkov,
Cintorínsky rad 688, Dolný Štál zistené, že kontrolovaná prevádzkareň v čase
kontroly nebola označená obchodným menom a sídlom predávajúceho, menom
a priezviskom osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne a prevádzkovou dobou
určenou pre spotrebiteľa;
2. povinnosti riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe
reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a umiestniť
reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi v zmysle
§ 18 ods. 1 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, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa 18.05.2016 bolo v prevádzkarni KR
BAU, s.r.o. – výroba stavebných výrobkov, Cintorínsky rad 688, Dolný Štál
zistené, že v prevádzkarni sa nenachádzali informácie o podmienkach a spôsobe
reklamácie, vrátane údajov, kde možno reklamáciu uplatniť a na viditeľnom
a spotrebiteľovi dostupnom mieste sa v čase kontroly nenachádzal reklamačný
poriadok,
podľa § 24 ods. 1 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

pokutu
vo výške: 400 € (slovom: štyristo eur),
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ktorú je účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia
poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, Bratislava, č.ú.:
SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS: 01890216.

Odôvodnenie:
Dňa 18.05.2016 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj
vykonaná kontrola v prevádzkarni KR BAU, s.r.o. – výroba stavebných výrobkov,
Cintorínsky rad 688, Dolný Štál, ktorú v zmysle § 2 písm. b) 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)
prevádzkoval účastník konania.
Kontrolovaná prevádzkareň v čase kontroly nebola označená obchodným menom a sídlom
predávajúceho, menom a priezviskom osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne
a prevádzkovou dobou určenou pre spotrebiteľa, čím účastník konania porušil § 15 ods. 1
písm. a), b), c) zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu ukladá
povinnosť na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť obchodné meno
a sídlo predávajúceho, meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne
a prevádzkovú dobu určenú pre spotrebiteľa.
Taktiež bolo zistené, že v prevádzkarni sa nenachádzali informácie o podmienkach
a spôsobe reklamácie, vrátane údajov, kde možno reklamáciu uplatniť a na viditeľnom
a spotrebiteľovi dostupnom mieste sa v čase kontroly nenachádzal reklamačný poriadok.
Uvedeným konaním účastník konania porušil § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa,
ktorý mu ako predávajúcemu ukladá povinnosť riadne informovať spotrebiteľa
o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu
uplatniť a umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.
Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa 18.05.2016, ktorého
kópiu v prevádzkarni na adrese: Cintorínsky rad 688, Dolný Štál, prevzal konateľ
účastníka konania, ktorý bol prítomný pri kontrole.
Na základe zisteného a preukázateľného porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa
a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo účastníkovi konania listom zo dňa
11.07.2016 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona
o ochrane spotrebiteľa, ktoré účastník konania prevzal dňa 15.07.2016.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní mal účastník konania
možnosť podať vyjadrenie k zisteným nedostatkom v stanovenej lehote do 8 dní odo dňa
doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie
dokazovania. Nakoľko účastník konania toto svoje právo nevyužil, podkladom pre vydanie
rozhodnutia bol kontrolou spoľahlivo zistený skutkový stav.
Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname konateľ účastníka konania kontrolné zistenia
nespochybňuje a uvádza, že zistené nedostatky odstránia.
K tomu uvádzame, že aj keď prísľub odstránenia zistených nedostatkov hodnotíme
pozitívne, následná náprava zistených nedostatkov nezbavuje účastníka konania
zodpovednosti za protiprávny stav zistený v čase kontroly. Následné odstránenie
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nedostatkov je v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného
trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov povinnosťou účastníka
konania a nie je okolnosťou, ktorá by ho mohla zbaviť zodpovednosti za zistené porušenie
zákona. Pre posúdenie zodpovednosti predávajúceho je rozhodujúci stav zistený v čase
kontroly.
Povinnosťou predávajúceho, ktorým je v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane
spotrebiteľa osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci
predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene
alebo na jej účet, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností tak, ako to určuje zákon
a osobitné predpisy, čo však vzhľadom k hore uvedenému nebolo splnené.
Po preskúmaní celej veci je správny orgán toho názoru, že skutkový stav bol náležite
zistený a preukázaný, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa
prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti,
spôsob a následky porušenia povinnosti na vhodnom a trvale viditeľnom mieste
prevádzkarne uviesť obchodné meno a sídlo predávajúceho, meno a priezvisko osoby
zodpovednej za činnosť prevádzkarne a prevádzkovú dobu určenú pre spotrebiteľa
a povinnosti riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane
údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a umiestniť reklamačný poriadok na
viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.
Nesplnením informačných povinností v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa boli
porušené základné práva spotrebiteľa, a to právo na riadne, úplné a pravdivé informácie
o obchodnom mene a sídle predávajúceho, mene a priezvisku osoby zodpovednej za
činnosť prevádzkarne a prevádzkovej dobe určenej pre spotrebiteľa.
Po zvážení a vyhodnotení všetkých týchto skutočností orgán kontroly vnútorného trhu
považuje pokutu uloženú na základe správnej úvahy vo výške stanovenej vo výroku tohto
rozhodnutia za primeranú, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
V zmysle § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa za porušenie povinností ustanovených
týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží
orgán dozoru výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi alebo dodávateľovi alebo osobám,
ktoré prevádzkujú činnosti bez oprávnenia na podnikanie pokutu do 66 400 €; za
opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží správny orgán pokutu do
166 000 €. Keďže nebolo konštatované opakované porušenie povinností predávajúceho
v priebehu jedného roka, správny orgán využil pri ukladaní pokuty prvú vetu § 24 ods. 1
zákona o ochrane spotrebiteľa. Pokuta bola účastníkovi konania s prihliadnutím na
kontrolné zistenia uložená v dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby.
Správny orgán má za to, že uložená pokuta v tejto výške je vzhľadom na jej represívnovýchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze pokutou
primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu
a charakteru porušenia zákona.
Pokuta bola uložená jedným rozhodnutím za všetky zistené porušenia povinností
kumulatívnym spôsobom.
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Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa
doručenia, prostredníctvom Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský 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
zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Číslo: P/0168/02/2016
Dňa: 09.08.2016
Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI), Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre
Trnavský kraj, ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 1, ods. 2 písm. b), § 4 ods. 1 a §
4 ods. 2 písm. h) zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach
ochrany spotrebiteľa a § 20 ods. 1 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, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov,
ukladá účastníkovi konania:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:

Penzión Grand s.r.o.
924 01 Galanta, Vajanského 871/7
44 527 306

pre porušenie:
a) povinnosti umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov
o hmotnosti v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) 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, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa
29.04.2016 bolo v prevádzkarni Penzión GRAND***, Fučíkova 100, Sládkovičovo
zistené, že pri kontrole neboli inšpektorom SOI predložené receptúry s uvedením
hmotnosti jednotlivých zložiek odpredávaných jedál (150 g Gratinovaný losos so
šafránovou omáčkou na špenátových listoch; 150 g Pečený filet zo zubáča na
omáčke chardonnay so slaninovým chipsom; 150 g Grilovaný losos s holandskou
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omáčkou na grilovanej zelenine; 150 g Kuracie prsia plnené šunkou a syrom
„Gordon Bleu“; 150 g Kuracie vyprážané variácie podľa výberu: sezam,
černohorský, troj-obal; 150 g Kurací steak s omáčkou podľa vlastného výberu:
hríbová, pikantná, pfefer, dijónska; 150 g Kuracie prsia plnené údeným lososom
a mozzarellou preliate holandskou omáčkou; 250 g Vyprážaný rezeň XXL; 150 g
Bravčový steak z krkovičky s pečenou slaninkou a cibuľkou; 150 g Medailónky
v nivovo-pikantnej omáčke; 150 g Obaľovaná panenka v prosciutte plnená syrom
feta; 200 g Hovädzí steak na omáčkach: hríbová, pfefer, dijónska, prírodná; 200 g
Hovädzí steak obalený v prosciutte na fazuľových luskoch; 100 g Tatársky biftek;
150 g Stroganov; 100 g Grilovaná husacia pečeň na listovom šaláte s portským
želé) napriek tomu, že v jedálnych a nápojových lístkoch bolo uvedené, že
deklarovaná hmotnosť mäsovej zložky jedál je uvádzaná v surovom stave;
b) povinnosti poskytovať služby v bežnej kvalite v zmysle § 4 ods. 1 písm. b)
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,
nakoľko pri kontrole vykonanej dňa 29.04.2016 bolo v prevádzkarni Penzión
GRAND***, Fučíkova 100, Sládkovičovo zistené, že v kontrolovanej prevádzkarni
neboli splnené klasifikačné znaky ubytovacieho zariadenia v zmysle osobitného
predpisu Vyhlášky MH SR č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné
znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried, keďže:
 vybavenosť izieb - v izbe č. 201 chýbali 2 ks vešiakov a jedna stolička, v izbe č.
203 chýbala jedna stolička;
 predsieň – v izbe č. 201 chýbala vešiaková stena, v izbe č. 203 chýbala
predsieň;
 hygienické zariadenia a ich vybavenosť – v izbe č. 201 a č. 203 chýbalo
osvetlenie nad umývadlom, v izbe č. 203 chýbal 1 uterák na každé lôžko;
c) povinnosti zabezpečiť, aby predávané výrobky boli zreteľne označené údajmi
o miere alebo o množstve výrobku v zmysle § 12 ods. 2 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, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa
29.04.2016 bolo v prevádzkarni Penzión GRAND***, Fučíkova 100, Sládkovičovo
zistené, že u 1 druhu jedla uvedeného v jedálnom lístku denného menu (Polievka
zemiaková s paprikou) nebola uvedená miera a u 3 druhov jedál uvedených
v jedálnom lístku denného menu (Bravčový Černohor, opekané zemiaky;
Vyprážané šampiňóny, varené zemiaky, tatárska omáčka; Vyprážané kuracie prsia,
majonézový šalát) nebola uvedená hmotnosť;
d) povinnosti informovať spotrebiteľa o cene poskytovanej služby a zreteľne
označiť službu cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť
v zmysle § 14 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, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa 29.04.2016 bolo v prevádzkarni
Penzión GRAND***, Fučíkova 100, Sládkovičovo zistené, že na prevádzkarni sa
nenachádzal cenník poskytovaných služieb,
podľa § 24 ods. 1 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

pokutu
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vo výške: 700 € (slovom: sedemsto eur),
ktorú je účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia
poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, Bratislava, č.ú.:
SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS: 01680216.

Odôvodnenie:
Dňa 29.04.2016 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj
vykonaná kontrola v prevádzkarni Penzión GRAND***, Fučíkova 100, Sládkovičovo,
ktorú v zmysle § 2 písm. b) 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) prevádzkoval účastník konania.
Pri kontrole predmetného ubytovacieho zariadenia bolo zistené, že v zmysle 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), bola kontrolovaná prevádzkareň
zaradená do kategórie Penzión, trieda***.
Porovnaním s požiadavkami stanovenými v uvedenej vyhláške bolo zistené, že:
 vybavenosť izieb - v izbe č. 201 chýbali 2 ks vešiakov a jedna stolička, v izbe č.
203 chýbala jedna stolička;
 predsieň – v izbe č. 201 chýbala vešiaková stena, v izbe č. 203 chýbala predsieň;
 hygienické zariadenia a ich vybavenosť – v izbe č. 201 a č. 203 chýbalo osvetlenie
nad umývadlom, v izbe č. 203 chýbal 1 uterák na každé lôžko.
Nesplnením vyhláškou určených požiadaviek porušil účastník konania § 4 ods. 1 písm. b)
zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu ukladá povinnosť poskytovať
služby v bežnej kvalite.
Pri kontrole neboli inšpektorom SOI predložené receptúry s uvedením hmotnosti
jednotlivých zložiek odpredávaných jedál napriek tomu, že v jedálnych a nápojových
lístkoch bolo uvedené, že deklarovaná hmotnosť mäsovej zložky jedál je uvádzaná
v surovom stave. Bez predloženia príslušných receptúr si spotrebiteľ nemôže overiť, či
deklarované údaje o množstve výrobku sú pravdivé. Možno konštatovať, že účastník
konania porušil § 4 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako
predávajúcemu ukladá povinnosť umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť
údajov o hmotnosti.
Konkrétne sa jednalo o jedlá:
o 150 g Gratinovaný losos so šafránovou omáčkou na špenátových listoch;
o 150 g Pečený filet zo zubáča na omáčke chardonnay so slaninovým chipsom;
o 150 g Grilovaný losos s holandskou omáčkou na grilovanej zelenine;
o 150 g Kuracie prsia plnené šunkou a syrom „Gordon Bleu“;
o 150 g Kuracie vyprážané variácie podľa výberu: sezam, černohorský, troj-obal;
o 150 g Kurací steak s omáčkou podľa vlastného výberu: hríbová, pikantná, pfefer,
dijónska;
o 150 g Kuracie prsia plnené údeným lososom a mozzarellou preliate holandskou
omáčkou;
o 250 g Vyprážaný rezeň XXL;
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o
o
o
o
o
o
o
o

150 g Bravčový steak z krkovičky s pečenou slaninkou a cibuľkou;
150 g Medailónky v nivovo-pikantnej omáčke;
150 g Obaľovaná panenka v prosciutte plnená syrom feta;
200 g Hovädzí steak na omáčkach: hríbová, pfefer, dijónska, prírodná;
200 g Hovädzí steak obalený v prosciutte na fazuľových luskoch;
100 g Tatársky biftek;
150 g Stroganov;
100 g Grilovaná husacia pečeň na listovom šaláte s portským želé.

Taktiež bolo zistené, že u 1 druhu jedla uvedeného v jedálnom lístku denného menu
(Polievka zemiaková s paprikou) nebola uvedená miera a u 3 druhov jedál uvedených
v jedálnom lístku denného menu (Bravčový Černohor, opekané zemiaky; Vyprážané
šampiňóny, varené zemiaky, tatárska omáčka; Vyprážané kuracie prsia, majonézový šalát)
nebola uvedená hmotnosť. Uvedeným konaním účastník konania porušil § 12 ods. 2
zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu ukladá povinnosť zabezpečiť,
aby predávané výrobky boli zreteľne označené údajmi o miere alebo o množstve výrobku.
Zároveň bolo zistené, že na prevádzkarni sa nenachádzal cenník poskytovaných služieb,
čím účastník konania porušil § 14 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý predávajúcemu
ukladá povinnosť informovať spotrebiteľa o cene poskytovanej služby a zreteľne označiť
službu cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť.
Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa 29.04.2016, ktorého
kópiu v prevádzkarni na adrese: Fučíkova 100, Sládkovičovo, prevzal konateľ účastníka
konania, ktorý bol prítomný pri kontrole.
Na základe zisteného a preukázateľného porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa
a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo účastníkovi konania listom zo dňa
23.06.2016 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona
o ochrane spotrebiteľa, ktoré účastník konania prevzal dňa 12.07.2016.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní mal účastník konania
možnosť podať vyjadrenie k zisteným nedostatkom v stanovenej lehote do 8 dní odo dňa
doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie
dokazovania. Nakoľko účastník konania toto svoje právo nevyužil, podkladom pre vydanie
rozhodnutia bol kontrolou spoľahlivo zistený skutkový stav.
Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname konateľ účastníka konania kontrolné zistenia
nespochybňuje a uvádza, že vyjadrenie zašle v termíne.
Vo vyjadrení v liste tvoriacom prílohu e-mailu zo dňa 10.05.2016 účastník konania
kontrolné zistenia nespochybňuje a k nedostatkom zaznamenaným v inšpekčnom zázname
uvádza, že všetky nedostatky boli odstránené a doplnené. Informuje, že cenník sa
nachádzal na barovom pulte – recepcia, pravdepodobne ho hosť otočil opačnou stranou.
K tomu uvádzame, že aj keď odstránenie zistených nedostatkov hodnotíme pozitívne,
následná náprava zistených nedostatkov nezbavuje účastníka konania zodpovednosti za
protiprávny stav zistený v čase kontroly. Následné odstránenie nedostatkov je v zmysle § 7
ods. 3 zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany
spotrebiteľa v znení neskorších predpisov povinnosťou účastníka konania a nie je
okolnosťou, ktorá by ho mohla zbaviť zodpovednosti za zistené porušenie zákona. Pre
posúdenie zodpovednosti predávajúceho je rozhodujúci stav zistený v čase kontroly.
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K predmetným vyjadreniam správny orgán uvádza, že dôvod absencie cenníka hodnotí ako
subjektívny, na ktorý zákon o ochrane spotrebiteľa neumožňuje prihliadať. Uvedená
skutočnosť nemá vplyv na rozhodnutie správneho orgánu, nakoľko zákon o ochrane
spotrebiteľa stanovuje objektívnu zodpovednosť predávajúceho za nedostatky zistené
v čase kontroly a existenciu subjektívnych okolností nezohľadňuje. Rozhodujúca je
skutočnosť, že bol porušený zákon o ochrane spotrebiteľa. Zákon o ochrane spotrebiteľa
ukladá povinnosti priamo predávajúcemu, ktorý za zistené nedostatky objektívne
zodpovedá. Správny orgán nepreukazuje úmysel v konaní.
Povinnosťou predávajúceho, ktorým je v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane
spotrebiteľa osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci
predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene
alebo na jej účet, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností tak, ako to určuje zákon
a osobitné predpisy, čo však vzhľadom k hore uvedenému nebolo splnené.
Po preskúmaní celej veci je správny orgán toho názoru, že skutkový stav bol náležite
zistený a preukázaný, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa
prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti,
spôsob a následky porušenia povinnosti umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si
správnosť údajov o hmotnosti, povinnosti poskytovať služby v bežnej kvalite, povinnosti
zabezpečiť, aby predávané výrobky boli zreteľne označené údajmi o miere alebo
o množstve výrobku a povinnosti informovať spotrebiteľa o cene poskytovanej služby
a zreteľne označiť službu cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť.
Správny orgán prihliadol i na to, že spotrebiteľ pri rozhodovaní, v ktorom ubytovacom
zariadení sa ubytuje, má obmedzené možnosti posúdenia rozsahu a kvality ponúkaných
služieb na trhu. K jednoduchšiemu orientovaniu a správnemu výberu mu má pomôcť
kategorizácia ubytovacích zariadení a ich zaradenie do tried. Preto nie je zanedbateľná
skutočnosť, že účastník konania nezabezpečil právnou úpravou požadovanú kvalitu
a úroveň ním poskytovaných služieb, čo v konečnom dôsledku mohlo poškodiť
dobromyseľného spotrebiteľa.
Nesplnením informačných povinností v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa boli
porušené základné práva spotrebiteľa, a to právo na riadne, úplné a pravdivé informácie
o miere alebo o množstve odpredávaných výrobkov a o skutočnej hmotnosti jednotlivých
zložiek odpredávaných jedál.
Jedným zo základných práv spotrebiteľa je aj právo na pravdivé, riadne, úplné a jasné
informácie o úrovni nákupných podmienok. Toto právo mu priznáva aj zákon o ochrane
spotrebiteľa, keď predávajúcemu ukladá povinnosť informovať spotrebiteľa o predajnej
cene výrobkov a služieb umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa. Pri posudzovaní výšky
pokuty bola zohľadnená skutočnosť, že jednoznačná informácia o cene je jedným
z hlavných kritérií pri rozhodovaní spotrebiteľa, či pristúpi ku kúpe predávaných výrobkov
a poskytovaných služieb.
Po zvážení a vyhodnotení všetkých týchto skutočností orgán kontroly vnútorného trhu
považuje pokutu uloženú na základe správnej úvahy vo výške stanovenej vo výroku tohto
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rozhodnutia za primeranú, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
V zmysle § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa za porušenie povinností ustanovených
týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží
orgán dozoru výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi alebo dodávateľovi alebo osobám,
ktoré prevádzkujú činnosti bez oprávnenia na podnikanie pokutu do 66 400 €; za
opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží správny orgán pokutu do
166 000 €. Keďže nebolo konštatované opakované porušenie povinností predávajúceho
v priebehu jedného roka, správny orgán využil pri ukladaní pokuty prvú vetu § 24 ods. 1
zákona o ochrane spotrebiteľa. Pokuta bola účastníkovi konania aj napriek tejto
skutočnosti s prihliadnutím na kontrolné zistenia uložená v dolnej hranici sadzby.
Správny orgán má za to, že uložená pokuta v tejto výške je vzhľadom na jej represívnovýchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze pokutou
primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu
a charakteru porušenia zákona.
Pokuta bola uložená jedným rozhodnutím za všetky zistené porušenia povinností
kumulatívnym spôsobom.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa
doručenia, prostredníctvom Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský 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
zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

