
SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 
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Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, ako 
príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 1, § 3 ods. 2 písm. e), § 4 ods. 1  a § 4 ods. 2 zákona 
č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o štátnej kontrole vnútorného trhu“), § 20 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa 
v znení neskorších predpisov a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) 

 
r o z h o d o l  takto: 

 
účastníkovi konania: BOTIAN s. r. o., Matejková 16, 841 05 Bratislava 
prevádzkareň: HP OBUV-TEXTIL, Aleja Slobody 3054, Dolný Kubín 
dátum kontroly: 22.02.2019 

 
pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa ustanovenia § 10a ods. 1 písm. k) – 
v zmysle ktorého je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy alebo ak sa zmluva uzatvára 
na základe objednávky spotrebiteľa pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, 
ak nie sú tieto informácie zjavné vzhľadom na povahu výrobku alebo služby, spotrebiteľovi 
jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa                                         
na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným                                    
predpisom,  keď  kontrolou dňa  22.02.2019 bolo  vo vyššie  uvedenej  prevádzkarni  zistené,  

./. 



                                                        -2-                                                         P/0041/05/2019 

že v prevádzkarni nebol spotrebiteľ žiadnou formou (ani písomne a ani ústne v rámci 
kontrolného nákupu) informovaný o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia 
sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. 
o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov); 

 
pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa ustanovenia § 13 – v zmysle ktorého je 
predávajúci povinný, ak poskytuje informácie uvedené v § 12 ods. 2 zákona o ochrane 
spotrebiteľa písomne, poskytovať ich v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, keď kontrolou 
dňa 22.02.20019 bolo vo vyššie uvedenej v prevádzkarni zistené, že v priamej ponuke 
spotrebiteľom sa nachádzalo 7 druhov textilných výrobkov v celkovej hodnote 1076,10 €, 
ktoré mali  informácie o ich materiálovom resp. vláknovom  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, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES) len v cudzom jazyku a nie v kodifikovanej 
podobe štátneho jazyka (jednalo sa o tieto druhy výrobkov: 4 kusy dámsky kardigán 
s kožušinou MISS THINK DI JIANG GUIFA á 19,90 € s údajmi o materiálovom zložení: 
„80% Polyester, 15% Viscose, 5% Elastane“, 4 kusy dámsky kabát ITALY MODA  á 39,90 € 
s údajmi o materiálovom zložení: „70% Lana/Wool, 30 % Polyester“, 7 kusov pánske sako 
PALMIRO ROSSI® á 49,00 € s údajmi o materiálovom zložení: „70% Wool, 30% Viscon“, 
4 kusy pánsky kabát PALMIRO ROSSI® á 85,00 € s údajmi o materiálovom zložení: „80 % 
Wool, 20 % Elastan“, 9 kusov pánska ružová polokošeľa CVC á 6,50 € s údajmi 
o materiálovom zložení: „65% Cotton, Pamut, 35% Polyester“), 4 kusy pánska košeľa 
Canary® á 13,90 € s údajmi o materiálovom zložení: „100% Cotton“), 2 kusy dámsky kabát 
HOTEL DE VILLE SPE 8118 á 19,90 € s údajmi o materiálovom zložení: „50% Poliestere, 
35% Viscosa, 15% Lana“)  

 
zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane 
spotrebiteľa“) 
 
                                                              u k l a d á 

 
účastníkovi konania podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa  pokutu vo výške                 
550,-€, slovom päťstopäťdesiat eur, ktorú je účastník konania povinný  zaplatiť do 30 dní 
od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty príkazom na úhradu na účet: 
vedený v Štátnej pokladnici, č. ú: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS-00410519.  

                    

                      O d ô v o d n e n i e 

 

Dňa 22.02.2019 v prevádzkarni HP OBUV-TEXTIL, Aleja Slobody 3054, Dolný Kubín 
vykonali inšpektori Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline 
pre Žilinský kraj kontrolu, pri ktorej boli zistené nedostatky, za ktoré zodpovedá predávajúci. 
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Podľa § 3 ods. 1  zákona o správnom konaní správne orgány postupujú v konaní v súlade 
so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné  chrániť záujmy štátu a spoločnosti, 
práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich 
povinností. 
 
Podľa § 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá 
pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej 
podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. 
 
Podľa § 2 písm. b)  zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúcim je 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. 
 
Podľa § 2 písm. f) zákona o ochrane spotrebiteľa výrobkom je nová, použitá 
alebo upravená hnuteľná vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak získaná, bez 
ohľadu na stupeň jej spracovania, a ktorá je určená na ponuku spotrebiteľovi alebo  pri ktorej 
možno predpokladať, že ju spotrebiteľ použije, ak sa táto vec dodáva za odplatu 
alebo bezodplatne, výrobkom je aj hnuteľná vec, ktorá je súčasťou alebo príslušenstvom 
inej hnuteľne veci alebo nehnuteľnej veci, elektrina, plyn, voda alebo teplo určené 
pre spotrebiteľa. 
 
Podľa § 10a ods. 1 písm. k)  zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci je povinný 
pred uzavretím zmluvy alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa 
pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, ak nie sú tieto informácie zjavné vzhľadom 
na povahu výrobku alebo služby, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom 
oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov 
v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom 
riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

Účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržanie vyššie uvedenej povinnosti, 
keď bolo kontrolou dňa 22.02.2019 zistené, že v prevádzkarni nebol spotrebiteľ žiadnou 
formou (ani písomne a ani ústne v rámci kontrolného nákupu) informovaný o možnosti 
obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným 
právnym predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských 
sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

Podľa ustanovenia § 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa musí predávajúci 
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.  
 
Osobitným predpisom, právnym aktom Európskych spoločenstiev, ktorý ustanovuje 
povinnosť uvádzať materiálové, resp. vláknové zloženie textilných výrobkov, je Nariadenie 
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Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 o názvoch 
textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou 
a iným označením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES (ďalej len „Nariadenie EP a Rady (EÚ) 
č. 1007/2011“). 
 
Podľa ustanovenia § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa, 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.  
 
Účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržanie vyššie uvedenej povinnosti, 
keď bolo kontrolou dňa 22.02.2019 zistené, že v priamej ponuke spotrebiteľom 
sa nachádzalo 7 druhov textilných výrobkov v celkovej hodnote 1076,10 €, ktoré mali 
informácie o ich materiálovom resp. vláknovom zložení podľa osobitného predpisu - 
Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1007/2011 len v cudzom jazyku a nie v kodifikovanej podobe 
štátneho jazyka.   
 
Jednalo sa o tieto druhy výrobkov: 
1) 4 kusy dámsky kardigán s kožušinou MISS THINK DI JIANG GUIFA á 19,90 €  
    (s údajmi o materiálovom zložení: „80% Polyester, 15% Viscose, 5% Elastane“),  
2) 4 kusy dámsky kabát ITALY MODA  á 39,90 €  
    (s údajmi o materiálovom zložení: „70% Lana/Wool, 30 % Polyester“),  
3) 7 kusov pánske sako PALMIRO ROSSI® á 49,00 €  
    (s údajmi o materiálovom zložení: „70% Wool, 30% Viscon“),  
4) 4 kusy pánsky kabát PALMIRO ROSSI® á 85,00 € 
    (s údajmi o materiálovom zložení: „80% Wool, 20 % Elastan“),  
5) 9 kusov pánska ružová polokošeľa CVC á 6,50 €   
    (s údajmi o materiálovom zložení: „65% Cotton, Pamut, 35% Polyester“),  
6) 4 kusy pánska košeľa Canary® á 13,90 €  
    (s údajmi o materiálovom zložení: „100% Cotton“), 
7) 2 kusy dámsky kabát HOTEL DE VILLE SPE 8118 á 19,90 €  
    (s údajmi o materiálovom zložení: „50% Poliestere, 35% Viscosa, 15% Lana“). 

Za zistené nedostatky, a tým aj preukázané porušenie zákona citovaného vo výrokovej časti 
tohto rozhodnutia, zodpovedá predávajúci v zmysle ustanovenia § 2 písm. b) zákona 
o ochrane spotrebiteľa  – BOTIAN s. r. o. 

K priebehu a výsledku kontroly sa do inšpekčného záznamu zo dňa 22.02.2019 vyjadrila 
osoba prítomná pri kontrole – vedúca prevádzky, ktorá uviedla, že inšpekčný záznam 
osobne prevzala a nedostatky odstránia.  
 
K tomu správny orgán uvádza, že následné odstránenie zistených nedostatkov je 
povinnosťou účastníka konania, ktorá mu vyplýva z ustanovenia § 7 ods. 3 zákona o štátnej 
kontrole vnútorného trhu, v zmysle ktorého je kontrolovaná osoba povinná v určenej lehote  
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odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžite nevyhnutné opatrenia 
na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote správu inšpektorátu. 
Odstránenie zistených nedostatkov  je teda povinnosťou kontrolovaného subjektu a nemá 
žiadny vplyv na zodpovednosť účastníka konania za zistené porušenie zákona o ochrane 
spotrebiteľa, nakoľko rozhodujúci je z hľadiska porušenia zákonom stanovenej povinnosti 
stav zistený v čase kontroly.  

Na základe uvedených skutočností bolo listom zo dňa 18.03.2019 zaslané účastníkovi 
konania do jeho elektronickej schránky s fikciou doručenia dňa 03.04.2019 o 00:09:15 hod., 
oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty. 

Podľa ustanovenia § 32 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu 
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o eGovernmente) sa uložením elektronickej úradnej správy rozumie okamih, odkedy je 
elektronická úradná správa objektívne dostupná prijímateľovi v elektronickej schránke 
adresáta. Podľa ods. 5 písm. b) cit. paragrafu ak nie je adresátom orgán verejnej moci 
a doručuje sa do vlastných rúk, elektronická úradná správa, vrátane všetkých elektronických 
dokumentov sa považuje za doručenú dňom, hodinou, minútou a sekundou uvedenými 
na elektronickej doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty podľa toho, ktorá 
skutočnosť nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.  

Účastník konania alebo jeho zástupca na základe plnej moci, ako predávajúceho, ktorý 
predáva výrobky alebo poskytuje služby v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa,  
mal možnosť podľa ustanovenia § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní vyjadriť sa 
k dôvodom konania, príp. navrhnúť doplnenie dokazovania, čo však v lehote 8 dní odo dňa 
doručenia oznámenia o začatí správneho konania a ani neskôr nevyužil. Toto rozhodnutie  
je vydané na základe spoľahlivo a objektívne zisteného skutkového stavu. 

Slovenská obchodná inšpekcia, ako orgán štátnej správy, sa pri výkone kontrolnej činnosti 
striktne riadi platnou právnou úpravou, ktorá vymedzuje hranice jej právomoci 
a kompetencie.  

Predávajúci je nositeľom objektívnej zodpovednosti za plnenie povinností, ktoré pre neho 
zo zákona o ochrane spotrebiteľa vyplývajú, a to bez ohľadu na mieru subjektívneho 
zavinenia z akéhokoľvek dôvodu, ako i okolnosti prípadu. 

Správny orgán sa podrobne a dôkladne zaoberal skutkovými zisteniami uvedenými 
v inšpekčnom zázname zo dňa 22.02.2019, vyjadrením osoby prítomnej pri kontrole zo dňa 
22.02.2019 a uložil účastníkovi konania pokutu, ktorej výška vychádza z objektívnych 
zistení správneho orgánu,  z rozsahu a významu zistených nedostatkov a okolností 
prípadu. 

Ako predávajúci podľa § 2 písm. b) zákona ochrane spotrebiteľa je BOTIAN s. r. o. v zmysle 
ustanovenia § 10a ods. 1 písm. k) a § 13 vyššie citovanej právnej úpravy povinná 
spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti 
obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených 
osobitným  predpisom  (zákon  č.  391/2015 Z. z. o  alternatívnom  riešení  spotrebiteľských  
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sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a poskytnúť písomné informácie podľa 
osobitného právneho predpisu - Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1007/2011 v kodifikovanej podobe štátneho jazyka.   
 
Rozhodujúcim pre konštatovanie, či bol zákon dodržaný, alebo porušený, je stav zistený 
v čase kontroly.  
 
Tým bol porušený § 10a ods. 1 písm. k) a §13 zákona o ochrane spotrebiteľa.  
 
Správny orgán zhodnotil jednotlivé dôkazné prostriedky podľa svojej úvahy, a to každý 
dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy vo vzájomnej súvislosti a dospel k záveru, že porušenie 
povinnosti predávajúceho bolo objektívne preukázané. 
Správny orgán je viazaný zásadou zákonnosti, v intenciách ktorej je povinný v konaní 
a pri rozhodovaní zachovať procesné predpisy ako aj predpisy hmotnoprávne. Správny 
orgán je ďalej povinný dodržiavať zásadu materiálnej (objektívnej) pravdy spoločne 
so zásadou zákonnosti a zásadou voľného hodnotenia dôkazov v zmysle ustanovenia 
§ 34 ods. 5 zákona o správnom konaní. Táto zásada vyslovuje požiadavku, podľa ktorej 
správny orgán je povinný zistiť skutočný stav veci, ktorý následne subsumuje pod príslušnú 
právnu normu zákona o ochrane spotrebiteľa. 
 
Pri určení výšky pokuty správny orgán v zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane 
spotrebiteľa prihliadol na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia 
povinností, spôsob a následky porušenia povinností.  
 
Správny orgán prihliadol pri určovaní výšky pokuty na skutočnosť, že spotrebiteľ nebol 
žiadnym spôsobom informovaný o jeho možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho 
riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom 
riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom inštitútu 
alternatívneho riešenia sporov je vytvorenie možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor 
s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne 
alebo s minimálnymi nákladmi oproti iným existujúcim formám riešenia sporov, ktorými sú 
napr. mediácia, rozhodcovské alebo súdne konanie. Týmto spôsobom sa má dopomôcť 
najmä k flexibilite v komunikácii počas riešenia spotrebiteľského sporu a k úspore času, 
prostriedkov a nákladov súvisiacich s uplatnením práv spotrebiteľa. Cieľom celého postupu 
alternatívneho riešenia sporu pred subjektom je dosiahnutie zmierlivého riešenia, 
resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase 
oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom. V súvislosti so vznikom 
inštitútu alternatívneho riešenia sporov bolo zavedené nové právo pre spotrebiteľov, 
v zmysle ktorého má každý spotrebiteľ právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich 
spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov a žiadať 
tak alternatívne riešenie jeho sporu s predávajúcim. Ide o prostriedok napomáhajúci 
vymoženiu a ochrane práv spotrebiteľov. V súvislosti so vznikom inštitútu alternatívneho 
riešenia sporov a so zavedením nového práva pre spotrebiteľov bola zavedená tiež nová 
informačná povinnosť pre predávajúcich a jedine pri jej dôkladnom plnení má tento ešte 
stále pomerne nový inštitút šancu dostať sa do povedomia tak spotrebiteľov, ako aj 
predávajúcich a stať sa tak účinným nástrojom na riešenie spotrebiteľských problémov.  
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Ďalej správny orgán prihliadol pri určovaní výšky pokuty na to, že uvedenie informácií 
o materiálovom, resp. vláknovom zložení výrobku, resp. poskytnutie ich prekladu 
do štátneho jazyka je pre spotrebiteľa dôležité a má význam z hľadiska ochrany jeho 
ekonomických záujmov. Pri absencii informácii, resp. pri neposkytnutí prekladu informácií 
o materiálovom, vláknovom zložení výrobku, by mohlo dôjsť najmä k ohrozeniu majetku 
spotrebiteľa znehodnotením ním zakúpených výrobkov pri ich nesprávnom používaní 
alebo ošetrovaní. Nakoľko by sa v takomto prípade jednalo o zavinené znehodnotenie 
výrobkov, vyhliadky na úspešnosť prípadného reklamačného konania by boli nulové. 
Rovnako nemožno zanedbať ani prípadné negatívne účinky na ľudské zdravie 
spôsobené z hľadiska vláknového zloženia nevhodne zvoleným výrobkom, a to v dôsledku 
nezrozumiteľnosti vyššie uvedených informácii (alergie a pod.). Pri určovaní výšky pokuty 
prihliadol správny orgán aj na celkové množstvo a hodnotu výrobkov, u ktorých 
predávajúci nezabezpečil preklad písomných informácií o vláknovom, resp. materiálovom 
zložení textilných výrobkov do kodifikovanej podoby štátneho jazyka 
 
Z hľadiska miery zavinenia správny orgán prihliadol i na tú skutočnosť, že účastník konania 
ako predávajúci, ktorý predáva výrobky alebo poskytuje služby konečnému spotrebiteľovi, 
nesie objektívnu zodpovednosť za dodržanie všetkých zákonom stanovených podmienok 
predaja výrobkov  bez ohľadu na okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. V rámci tejto 
zodpovednosti zodpovedá aj za protiprávne konanie osôb, ktoré v mene predávajúceho 
pri predaji výrobkov alebo poskytnutí služby konajú.    

Správny orgán zároveň prihliadol k tomu, že účel sledovaný zákonom vyjadrený 
v ustanovení § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého má každý spotrebiteľ 
okrem iného právo na informácie, na ochranu zdravia a bezpečnosti a na ochranu 
ekonomických záujmov vzhľadom na zistené nedostatky v zákonom požadovanej miere 
a úrovni dosiahnutý nebol.  

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, ako 
príslušný správny orgán, preskúmal podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu 
a dospel k záveru, že protiprávny skutkový stav bol v tomto prípade spoľahlivo 
preskúmaný.  

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj v zmysle 
§ 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa ukladá za porušenie povinností ustanovených 
týmto zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa 
výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a alebo § 26  
pokutu  do výšky 66 400,00 €.   

Správny orgán  uložil na základe zisteného skutkového stavu, ako aj  zo základných zásad 
správneho konania, pokutu uvedenú vo výrokovej časti rozhodnutia, správny orgán  má za 
to, že pokuta uložená v tejto výške je vzhľadom na jej represívno-výchovnú  a preventívnu 
funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská,  pokutou 
primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu 
a charakteru porušenia zákona. 

 
 

./. 
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Pri výške uloženej sankcie správny orgán vychádzal z vlastných zistení a uváženia 
správneho orgánu aplikujúceho zákon. 

 
P O U Č E N I E : 
 
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa 
doručenia prostredníctvom Inšpektorátu SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Ústrednému 
inšpektorátu SOI v Bratislave.  V prípade, že uložená pokuty nebude v stanovenej lehote 
zaplatená ani podané odvolanie, bude jej plnenie vymáhané v zmysle zákona. 
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom  po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 


