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Slovenská obchodná inšpekcia 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre  Žilinský 

kraj, Predmestská 71, PO box 89, 011 79 ŽILINA 

Číslo:  P/0077/05/2020                                                                                       Dňa: 02.06.2021 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 a o zmene zák. SNR 

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zák. 397/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) 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: BORTEX BOBROV, spol. s r.o., sídlo: Za školou 363, 029 42 Bobrov 

 

prevádzkareň: kontrola vykonaná na Inšpektoráte Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, 011 79 Žilina (ďalej aj správny orgán) 

 

dátum vykonania kontroly: dňa 14.01.2021 (doručením spísaného inšpekčného záznamu 

zo dňa 04.01.2021) na základe Oznámenia o začatí kontroly a výzvy na doručenie dokladov 

zo dňa 16.11.2020 doručeného dňa 19.11.2020 

 

IČO: 36 437 506  
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Za spáchanie iných správnych deliktov v súbehu, a to:  

1. pre porušenie zákazu pre predávajúceho v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane 

spotrebiteľa 

-ukladať spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu, keď kontrolou dodržiavania 

povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa, zo zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane 

spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku 

alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 102/2014 Z. z.), zo zákona 

č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 

o elektronickom obchode), ako aj vo veci posúdenia obsahu zmluvy uzatváranej na diaľku medzi 

účastníkom konania-predávajúcim: BORTEX BOBROV, spol. s r.o., sídlo: Za Školou 363, 029 42 

Bobrov a spotrebiteľom, vrátane informácií nachádzajúcich sa na webovom sídle www.bortex.sk 

(prevádzkovanom účastníkom konania) v týchto podstránkach (ktoré boli v deň 11.11.2020 

vytlačené na Inšpektoráte Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj): 

Úvodná strana (príloha č. 1 k inšpekčnému záznamu zo dňa 04.01.2021), Výroba (príloha č. 2 

k inšpekčnému záznamu zo dňa 04.01.2021), O nás (príloha č. 3 k inšpekčnému záznamu zo dňa 

04.01.2021), Kontakt (príloha č. 4 k inšpekčnému záznamu zo dňa 04.01.2021), Obchodné 

podmienky (príloha č. 5 k inšpekčnému záznamu zo dňa 04.01.2021), Ochrana osobných údajov 

(príloha č. 6 k inšpekčnému záznamu zo dňa 04.01.2021), Reklamačné podmienky (príloha č. 7 

k inšpekčnému záznamu zo dňa 04.01.2021), Platba (príloha č. 8 k inšpekčnému záznamu zo dňa 

04.01.2021), Dodanie (príloha č. 9 k inšpekčnému záznamu zo dňa 04.01.2021), Vrátenie tovaru 

(príloha č. 10 k inšpekčnému záznamu zo dňa 04.01.2021), Veľkostná tabulka (príloha č. 11 

k inšpekčnému záznamu zo dňa 04.01.2021), Opis produktu + objednávka (príloha č. 12 

k inšpekčnému záznamu zo dňa 04.01.2021) ako aj všetkých informácií zverejnených 

na webovom sídle www.bortex.sk, dňa 04.01.2021 na správnom orgáne, zistené že v Všeobecných 

obchodných podmienkach (príloha č. 5 k inšpekčnému záznamu zo dňa 04.01.2021, ďalej len OP) 

v článku V. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru v bode 7. bolo uvedené: 

„Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie 

je kupujúci povinný vyplniť reklamačný formulár a vyčkať na pokyny predávajúceho a následne 

doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane 

manuálov a záručného listu alebo faktúry predávajúcemu alebo autorizovanému záručnému 

servisu“, nakoľko zákon o ochrane spotrebiteľa nestanovuje spotrebiteľovi povinnosť predkladať 

predávajúcemu výrobok, ktorý je predmetom uplatnenia zodpovednosti za vady výrobku 

v originálnom obale, a preto je žiadanie od spotrebiteľa vyššie vymienenej povinnosti ukladaním 

mu povinnosti bez právneho dôvodu   

2. pre porušenie zákazu pre predávajúceho v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane 

spotrebiteľa 

-ukladať spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu, keď bolo vyššie uvedenou kontrolou, 

aj vo veci posúdenia obsahu zmluvy uzatváranej na diaľku medzi účastníkom konania-

predávajúcim: BORTEX BOBROV, spol. s r.o., sídlo: Za Školou 363, 029 42 Bobrov 

a spotrebiteľom, vrátane informácií nachádzajúcich sa na webovom sídle www.bortex.sk 

(prevádzkovanom účastníkom konania) dňa 04.01.2021 na správnom orgáne zistené, 

že v Reklamačných podmienkach (príloha č. 7 k inšpekčnému záznamu zo dňa 04.01.2021) 

v článku II. Uplatnenie reklamácie počas záručnej doby v odseku 3 bolo uvedené: „Reklamovať 

je možné len tovar zakúpený a zaplatený na bortex.sk Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná, 

pri neoprávnenej reklamácií ste povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.“, 

nakoľko pokiaľ si spotrebiteľ uplatní reklamáciu v záručnej dobre, musí ju predávajúci vybaviť 

iba spôsobom, ktorý stanovuje zákon o ochrane spotrebiteľa, teda „odovzdaním opraveného  

http://www.bortex.sk/
http://www.bortex.sk/
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výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomnou 

výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnením zamietnutím“, z čoho je zrejmé, že zákon 

neumožňuje vybavenie reklamácie uplatnenej v záručnej dobe za úhradu, ale vždy len bezplatne; 

vymienenie si výhrady predávajúceho o znášaní nákladov spotrebiteľom pri „neoprávnenej 

reklamácii“ je porušením vyššie uvedeného zákazu s možným následkom ekonomickej ujmy 

na strane spotrebiteľa s poukazom na to, že zákon nerozpoznáva „oprávnenú“ a „neoprávnenú“ 

reklamáciu, pričom zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou (ktorej súčasťou sú 

aj informácie uvedené na webovom sídle predávajúceho) sa nemôžu odchýliť od Občianskeho 

zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb., ďalej len OZ ) v neprospech spotrebiteľa a tak viesť 

k zhoršeniu jeho zmluvného postavenia 

3. pre porušenie zákazu pre predávajúceho v zmysle § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na  § 3 

ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa 

-upierať spotrebiteľovi právo na informácie, keď bolo vyššie uvedenou kontrolou, aj vo veci 

posúdenia obsahu zmluvy uzatváranej na diaľku medzi účastníkom konania-

predávajúcim: BORTEX BOBROV, spol. s r.o., sídlo: Za Školou 363, 029 42 Bobrov 

a spotrebiteľom, vrátane informácií nachádzajúcich sa na webovom sídle www.bortex.sk 

(prevádzkovanom účastníkom konania) dňa 04.01.2021 na správnom orgáne zistené, 

že  predávajúci neposkytol informáciu o názve a adrese orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému 

činnosť predávajúceho podlieha podľa zákona o elektronickom obchode  

4. pre porušenie zákazu pre predávajúceho v zmysle § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti 

na § 3 ods. 1  zákona o ochrane spotrebiteľa 

- upierať spotrebiteľovi právo na ochranu jeho ekonomických záujmov,  keď bolo vyššie 

uvedenou kontrolou, aj vo veci posúdenia obsahu zmluvy uzatváranej na diaľku medzi účastníkom 

konania-predávajúcim BORTEX BOBROV, spol. s r.o., sídlo: Za Školou 363, 029 42 Bobrov 

a spotrebiteľom, vrátane informácií nachádzajúcich sa na webovom sídle www.bortex.sk 

(prevádzkovanom účastníkom konania) dňa 04.01.2021 na správnom orgáne zistené, že v OP 

(príloha č. 5 k inšpekčnému záznamu zo dňa 04.01.2021) v článku II. Objednávka, uzatvorenie 

zmluvy, odstúpenie od zmluvy v bode 7. bolo uvedené: „Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený bez 

uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.“, 

nakoľko zákon č. 102/2014 Z. z. stanovuje spotrebiteľovi právo odstúpiť od zmluvy v zákonnej 

lehote 14 dní od prevzatia tovaru, z čoho vyplýva, že vymienenie si zo strany predávajúceho 

kratšej lehoty (7 pracovných dní namiesto 14 dní) na využitie práva na odstúpenie od zmluvy môže 

viesť k vzniku majetkovej ujmy na strane spotrebiteľa a je porušením vyššie uvedeného zákazu  

5. pre porušenie zákazu pre predávajúceho v zmysle § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti 

na § 3 ods. 1  zákona o ochrane spotrebiteľa 

- upierať spotrebiteľovi právo na ochranu jeho ekonomických záujmov,  keď bolo vyššie 

uvedenou kontrolou, aj vo veci posúdenia obsahu zmluvy uzatváranej na diaľku medzi účastníkom 

konania-predávajúcim BORTEX BOBROV, spol. s r.o., sídlo: Za Školou 363, 029 42 Bobrov 

a spotrebiteľom, vrátane informácií nachádzajúcich sa na webovom sídle www.bortex.sk 

(prevádzkovanom účastníkom konania) dňa 04.01.2021 na správnom orgáne zistené, že v OP 

(príloha č. 5 k inšpekčnému záznamu zo dňa 04.01.2021) v článku II. Objednávka, uzatvorenie 

zmluvy, odstúpenie od zmluvy v bode 8. bolo uvedené: „V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy 

a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci 

kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo 

jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu opotrebovania vo výške 

1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru 

do pôvodného stavu....“ , nakoľko v zmysle dôvodovej správy k zákonu č. 102/2014 Z. z. platí, 

že: „Ak predávajúci zistí, že tovar, ktorý mu vrátil spotrebiteľ po odstúpení od zmluvy,  

http://www.bortex.sk/
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je poškodený zavinením spotrebiteľa, môže sa domáhať zodpovednosti za vzniknutú škodu na súde. 

Táto skutočnosť však nemá vplyv na povinnosť predávajúceho vrátiť spotrebiteľovi všetky 

uhradené platby podľa § 9 ods. 1. Jednostranné započítanie pohľadávky predávajúceho 

na náhradu škody voči pohľadávke spotrebiteľa na vrátenie všetkých podľa § 9 ods. 1 je 

vylúčené.“, z čoho vyplýva, že skutočnosť, že je predávajúcemu prípadne vrátený tovar 

pozmenený zavinením spotrebiteľa (napríklad je mu vrátený od spotrebiteľa poškodený), nemá 

vplyv na jeho povinnosť vrátiť spotrebiteľovi všetky platby prijaté od neho na základe uzavretej 

zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iných nákladov 

a poplatkov, a domáhať sa prípadnej zodpovednosti za vzniknutú škodu na súde; predávajúci teda 

nemôže z uvedených dôvodov započítať svoju pohľadávku na náhradu škody voči pohľadávke 

spotrebiteľa na vrátenie mu všetkých platieb podľa zákona č. 102/2014 Z. z., nakoľko následkom 

uvedeného konania by bol vznik majetkovej ujmy na strane spotrebiteľa spôsobilej poškodiť jeho 

ekonomické záujmy 

6. pre porušenie zákazu pre predávajúceho v zmysle § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti 

na § 3 ods. 1  zákona o ochrane spotrebiteľa 

- upierať spotrebiteľovi právo na ochranu jeho ekonomických záujmov,  keď bolo vyššie 

uvedenou kontrolou, aj vo veci posúdenia obsahu zmluvy uzatváranej na diaľku medzi účastníkom 

konania-predávajúcim BORTEX BOBROV, spol. s r.o., sídlo: Za Školou 363, 029 42 Bobrov 

a spotrebiteľom, vrátane informácií nachádzajúcich sa na webovom sídle www.bortex.sk 

(prevádzkovanom účastníkom konania) dňa 04.01.2021 na správnom orgáne zistené, že vo Vrátení 

tovaru  (príloha č. 10 k inšpekčnému záznamu zo dňa 04.01.2021) v odseku 4 bolo uvedené: 

„Podľa spomínaného zákona sme vám povinní vrátiť sumu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 

15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, avšak bežne vybavujeme vrátenie platieb v dobre kratšej 

ako 15 dní prevodom na váš bankový účet.“, nakoľko zákon č. 102/2014 Z. z. stanovuje povinnosť 

predávajúcemu vrátiť spotrebiteľovi  všetky platby prijaté od spotrebiteľa na základe uzavretej 

zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných 

nákladov a poplatkov, a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení 

od zmluvy, z čoho vyplýva, že vymienenie si zo strany predávajúceho dlhšej lehoty (15 dní 

namiesto 14 dní) na vrátenie peňazí spotrebiteľovi (po využití jeho práva na odstúpenie od zmluvy) 

môže viesť k vzniku majetkovej ujmy na strane spotrebiteľa a je porušením vyššie uvedeného 

zákazu  

7. pre porušenie zákazu pre predávajúceho v zmysle § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na § 7 

ods. 1, § 7 ods. 2, § 7 ods. 4, § 8 ods. 4 v nadväznosti na § 8 ods. 6 písm. e) zákona o ochrane 

spotrebiteľa  

- používať nekalé obchodné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, a to klamlivým 

opomenutím poskytnutím podstatných informácií o existencii práva na odstúpenie 

od zmluvy nejasným, nezrozumiteľným a nevhodným spôsobom, keď bolo vyššie uvedenou 

kontrolou, aj vo veci posúdenia obsahu zmluvy uzatváranej na diaľku medzi účastníkom konania-

predávajúcim BORTEX BOBROV, spol. s r.o., sídlo: Za Školou 363, 029 42 Bobrov 

a spotrebiteľom, vrátane informácií nachádzajúcich sa na webovom sídle www.bortex.sk 

(prevádzkovanom účastníkom konania) dňa 04.01.2021 na správnom orgáne zistené, že vo Vrátení 

tovaru  (príloha č. 10 k inšpekčnému záznamu zo dňa 04.01.2021) v odseku 4 bolo uvedené: 

„Podľa spomínaného zákona sme vám povinní vrátiť sumu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 

15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, avšak bežne vybavujeme vrátenie platieb v dobre kratšej 

ako 15 dní prevodom na váš bankový účet.“, keď predávajúci do omylu uvádzajúcim spôsobom 

informoval spotrebiteľa o vrátení mu peňazí, po využití jeho práva na odstúpenie od zmluvy, 

prevodom na účet, napriek skutočnosti, že zákon č. 102/2014 Z. z. určuje pre predávajúceho 

povinnosť vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo  

http://www.bortex.sk/
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v súvislosti s ňou, rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, z čoho vyplýva 

pre predávajúceho povinnosť vracať spotrebiteľovi finančné prostriedky aj napr. hotovostne, 

nakoľko predávajúci, v zmysle svojich informácií na webovom sídle, umožňuje úhradu finančných 

čiastok spotrebiteľom aj hotovostne 

8. pre porušenie povinnosti pre predávajúceho v zmysle § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 

Z. z.  

- oznámiť spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára 

na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne 

a zrozumiteľne, spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie, 

informáciu o práve spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy (ktorej predmetom je dodanie tovaru 

nevyrobeného na mieru), podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie 

od zmluvy, keď bolo vyššie uvedenou kontrolou, aj vo veci posúdenia obsahu zmluvy uzatváranej 

na diaľku medzi účastníkom konania-predávajúcim BORTEX BOBROV, spol. s r.o., 

sídlo: Za Školou 363, 029 42 Bobrov a spotrebiteľom, vrátane informácií nachádzajúcich sa 

na webovom sídle www.bortex.sk (prevádzkovanom účastníkom konania) dňa 04.01.2021 

na správnom orgáne zistené, že v OP (príloha č. 5 k inšpekčnému záznamu zo dňa 04.01.2021) 

v článku II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy v bode 6. bolo uvedené: 

„Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky 

a v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované.“, nakoľko zákon č. 102/2014 Z. z. 

umožňuje spotrebiteľovi odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom nie je tovar zhotovený podľa 

špecifických požiadaviek spotrebiteľa, kedykoľvek pred prevzatím tovaru najneskôr do 14 dní 

odo dňa prevzatia tovaru 

9. pre porušenie povinnosti pre predávajúceho v zmysle § 3 ods. 1 písm. h) 

a § 3 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z. z.  

- poskytnúť spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára 

na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne 

a zrozumiteľne, spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie, 

formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 citovaného zákona alebo poskytnúť 

spotrebiteľovi riadne vyplnené poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie 

od zmluvy uvedené v prílohe č. 2 citovaného zákona,  keď bolo vyššie uvedenou kontrolou, 

aj vo veci posúdenia obsahu zmluvy uzatváranej na diaľku medzi účastníkom konania-

predávajúcim BORTEX BOBROV, spol. s r.o., sídlo: Za Školou 363, 029 42 Bobrov 

a spotrebiteľom, vrátane informácií nachádzajúcich sa na webovom sídle www.bortex.sk 

(prevádzkovanom účastníkom konania) dňa 04.01.2021 na správnom orgáne zistené, 

že predávajúci pred uzavretím zmluvy na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára na základe 

objednávky spotrebiteľa, pred tým ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne,  

spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie neposkytol formulár 

na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 citovaného zákona ani riadne vyplnené poučenie 

o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy uvedené v prílohe č. 2 citovaného zákona 

10. pre porušenie povinnosti pre predávajúceho v zmysle § 3 ods. 1 písm. t) zákona 

č. 102/2014 Z. z.  

- oznámiť spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára 

na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne 

a zrozumiteľne, spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie, 

informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému 

alternatívneho riešenia sporov (podľa zákona č 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení 

spotrebiteľských sporov, v znení neskorších predpisov) a uviesť odkaz na platformu 

alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh  

http://www.bortex.sk/
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na začatie alternatívneho riešenia sporu, keď bolo vyššie uvedenou kontrolou, aj vo veci 

posúdenia obsahu zmluvy uzatváranej na diaľku medzi účastníkom konania-predávajúcim 

BORTEX BOBROV, spol. s r.o., sídlo: Za Školou 363, 029 42 Bobrov a spotrebiteľom, vrátane 

informácií nachádzajúcich sa na webovom sídle www.bortex.sk (prevádzkovanom účastníkom 

konania) dňa 04.01.2021 na správnom orgáne zistené, že predávajúci neoznámil spotrebiteľovi 

pred uzavretím zmluvy na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, 

pred tým ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne, spôsobom primeraným 

použitému prostriedku diaľkovej komunikácie, informáciu o možnosti a podmienkach riešenia 

sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov (podľa zákona č 391/2015 Z. z. 

o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v znení neskorších predpisov) a neuviedol odkaz 

na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh 

na začatie alternatívneho riešenia sporu 

 

u k l a d á 

 

podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa účastníkovi konania úhrnnú pokutu 

vo výške 500,- €, slovom päťsto 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-00770520. 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Kontrolou vykonanou Inšpektorátom Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline 

pre Žilinský kraj na správnom orgáne, na základe Oznámenia o začatí kontroly a výzvy 

na doručenie dokladov zo dňa 16.11.2020 s jeho zaslaním dňa do elektronickej schránky na portáli 

www.slovensko.sk dňa 02.11.2020 (s doručením dňa 19.11.2020 na základe elektronickej 

doručenky) a na základe spísaného inšpekčného záznamu zo dňa 04.01.2021, (s doručením 

do elektronickej schránky na  portáli www.slovensko.sk  dňa 14.01.2021 na základe elektronickej 

doručenky) s právnickou osobou – spoločnosťou: BORTEX BOBROV, spol s r.o., sídlo: 

Za školou 363, 029 42 Bobrov boli, v súvislosti s posúdením webového sídla www.bortex.sk 

(ktorého je prevádzkovateľom) zistené nedostatky, za ktoré zodpovedá účastník konania.   

 

 

 

Nezabezpečili ste dodržanie zákazov a povinností pre predávajúceho: 

 

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa, nesmie predávajúci ukladať spotrebiteľovi 

povinnosti bez právneho dôvodu. 

 

Účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržiavanie tohto zákazu, keď bolo kontrolou  

dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa, zo zákona č. 102/2014 

Z. z., zo zákona o elektronickom obchode, ako aj vo veci posúdenia obsahu zmluvy uzatváranej 

na diaľku medzi účastníkom konania- predávajúcim: BORTEX BOBROV, spol. s r.o., 

sídlo: Za Školou 363, 029 42 Bobrov a spotrebiteľom, vrátane informácií nachádzajúcich 

sa na webovom sídle www.bortex.sk (prevádzkovanom účastníkom konania) v týchto 

podstránkach (ktoré boli v deň 11.11.2020 vytlačené na Inšpektoráte  Slovenskej obchodnej 

inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj): Úvodná strana (príloha č. 1 k inšpekčnému  

http://www.bortex.sk/
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záznamu zo dňa 04.01.2021), Výroba (príloha č. 2 k inšpekčnému záznamu zo dňa 04.01.2021), 

O nás (príloha č. 3 k inšpekčnému záznamu zo dňa 04.01.2021), Kontakt (príloha č. 4 

k inšpekčnému záznamu zo dňa 04.01.2021), Obchodné podmienky (príloha č. 5 k inšpekčnému 

záznamu zo dňa 04.01.2021), Ochrana osobních údajov (príloha č. 6 k inšpekčnému záznamu 

zo dňa 04.01.2021), Reklamačné podmienky (príloha č. 7 k inšpekčnému záznamu zo dňa 

04.01.2021), Platba (príloha č. 8 k inšpekčnému záznamu zo dňa 04.01.2021), Dodanie (príloha 

č. 9 k inšpekčnému záznamu zo dňa 04.01.2021), Vrátenie tovaru (príloha č. 10 k inšpekčnému 

záznamu zo dňa 04.01.2021), Veľkostná tabulka (príloha č. 11 k inšpekčnému záznamu zo dňa 

04.01.2021), Opis produktu + objednávka (príloha č. 12 k inšpekčnému záznamu zo dňa 

04.01.2021) ako aj všetkých informácií zverejnených na webovom sídle www.bortex.sk, dňa 

04.01.2021 na správnom orgáne, zistené že v Všeobecných obchodných podmienkach (príloha č. 5 

k inšpekčnému záznamu zo dňa 04.01.2021) v článku V. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo 

výmena tovaru v bode 7. bolo uvedené: „Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený 

u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný vyplniť reklamačný formulár 

a vyčkať na pokyny predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky 

nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry 

predávajúcemu alebo autorizovanému záručnému servisu.“, čím účastník konania ako predávajúci 

porušil zákaz ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu, čo je v rozpore 

so zákonom o ochrane spotrebiteľa, keď zákon nestanovuje spotrebiteľovi povinnosť predkladať 

predávajúcemu výrobok, ktorý je predmetom uplatnenia zodpovednosti za vady výrobku 

v originálnom obale, a preto je žiadanie od spotrebiteľa vyššie vymienenej povinnosti ukladaním 

mu povinností bez právneho dôvodu.   

 

Účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržiavanie tohto zákazu, keď bolo kontrolou  

dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa, zo zákona č. 102/2014 

Z. z., zo zákona o elektronickom obchode, ako aj vo veci posúdenia obsahu zmluvy uzatváranej 

na diaľku medzi účastníkom konania- predávajúcim: BORTEX BOBROV, spol. s r.o., 

sídlo: Za Školou 363, 029 42 Bobrov a spotrebiteľom, vrátane informácií nachádzajúcich 

sa na webovom sídle www.bortex.sk (prevádzkovanom účastníkom konania), dňa 04.01.2021 

na správnom orgáne zistené, že v Reklamačných podmienkach (príloha č. 7 k inšpekčnému 

záznamu zo dňa 04.01.2021) v článku II. Uplatnenie reklamácie počas záručnej doby bolo 

uvedené: „Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený na bortex.sk Oprávnená záručná 

reklamácia je bezplatná, pri neoprávnenej reklamácií ste povinný uhradiť náklady vzniknuté 

riešením tejto reklamácie.“, čím účastník konania ako predávajúci porušil zákaz ukladať 

spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu, čo je v rozpore so zákonom o ochrane 

spotrebiteľa, nakoľko pokiaľ si spotrebiteľ uplatní reklamáciu v záručnej dobre, musí ju 

predávajúci iba spôsobom, ktorý stanovuje zákon o ochrane spotrebiteľa, teda „odovzdaním 

opraveného výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, 

písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnením zamietnutím“, z čoho je zrejmé, 

že zákon neumožňuje vybavenie reklamácie uplatnenej v záručnej dobe za úhradu, ale vždy 

len bezplatne; vymienenie si výhrady predávajúceho o znášaní nákladov spotrebiteľom 

pri „neoprávnenej reklamácii“ je porušením vyššie uvedeného zákazu s možným následkom 

ekonomickej ujmy na strane spotrebiteľa s poukazom na to, že zákon nerozpoznáva „oprávnenú“ 

a „neoprávnenú“ reklamáciu, pričom zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou 

(ktorej súčasťou sú aj informácie uvedené na webovom sídle predávajúceho) sa nemôžu odchýliť 

od OZ v neprospech spotrebiteľa a tak viesť k zhoršeniu jeho zmluvného postavenia.  
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Podľa § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, nesmie 

predávajúci upierať spotrebiteľovi právo na informácie. 

 

Účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržiavanie tohto zákazu, keď bolo kontrolou  

dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa, zo zákona č. 102/2014 

Z. z., zo zákona o elektronickom obchode, ako aj vo veci posúdenia obsahu zmluvy uzatváranej 

na diaľku medzi účastníkom konania- predávajúcim: BORTEX BOBROV, spol. s r.o., 

sídlo: Za Školou 363, 029 42 Bobrov a spotrebiteľom, vrátane informácií nachádzajúcich sa 

na webovom sídle www.bobrov.sk (prevádzkovanom účastníkom konania), dňa 04.01.2021 

na správnom orgáne zistené, že: predávajúci neposkytol informáciu o názve a adrese orgánu 

dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť predávajúceho podlieha podľa zákona o elektronickom 

obchode, čím účastník konania ako predávajúci porušil zákaz upierať spotrebiteľovi právo 

na informácie, čo je v rozpore so zákonom o ochrane spotrebiteľa. 

 

Podľa § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, nesmie 

predávajúcu upierať spotrebiteľovi právo na ochranu jeho ekonomických záujmov. 

 

Účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržiavanie tohto zákazu, keď bolo kontrolou  

dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa, zo zákona č. 102/2014 

Z. z., zo zákona o elektronickom obchode, ako aj vo veci posúdenia obsahu zmluvy uzatváranej 

na diaľku medzi účastníkom konania- predávajúcim: BORTEX BOBROV, spol. s r.o., 

sídlo: Za Školou 363, 029 42 Bobrov a spotrebiteľom, vrátane informácií nachádzajúcich 

sa na webovom sídle www.bortex.sk (prevádzkovanom účastníkom konania), dňa 04.01.2021 

na správnom orgáne zistené, že v OP (príloha č. 5 k inšpekčnému záznamu zo dňa 04.01.2021) 

v článku II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy v bode 7. bolo 

uvedené: „Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy 

do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.“, čím účastník konania ako predávajúci 

porušil zákaz upierať spotrebiteľovi právo na ochranu jeho ekonomických záujmov, 

čo je v rozpore so zákonom o ochrane spotrebiteľa, keď zákon č. 102/2014 Z. z. stanovuje 

spotrebiteľovi právo odstúpiť od zmluvy v zákonnej lehote 14 dní od prevzatia tovaru, z čoho 

vyplýva, že vymienenie si zo strany predávajúceho kratšej lehoty (7 pracovných dní namiesto 14 

dní) na využitie práva na odstúpenie od zmluvy môže viesť k vzniku majetkovej ujmy na strane 

spotrebiteľa a je porušením vyššie uvedeného zákazu.  

 

Účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržiavanie tohto zákazu, keď bolo kontrolou  

dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa, zo zákona č. 102/2014 

Z. z., zo zákona o elektronickom obchode, ako aj vo veci posúdenia obsahu zmluvy uzatváranej 

na diaľku medzi účastníkom konania- predávajúcim: BORTEX BOBROV, spol. s r.o., 

sídlo: Za Školou 363, 029 42 Bobrov a spotrebiteľom, vrátane informácií nachádzajúcich 

sa na webovom sídle www.bortex.sk (prevádzkovanom účastníkom konania), dňa 04.01.2021 

na správnom orgáne zistené, že v OP (príloha č. 5 k inšpekčnému záznamu zo dňa 04.01.2021) 

v článku II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy v bode 8. bolo 

uvedené: „V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je 

použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za 

tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 

Občianskeho zákonníka o hodnotu opotrebovania vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň 

používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu....“, čím účastník 

konania ako predávajúci porušil zákaz upierať spotrebiteľovi právo na ochranu ekonomických  
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záujmov, čo je v rozpore so zákonom o ochrane spotrebiteľa, keď v zmysle dôvodovej správy 

k zákonu č. 102/2014 Z. z. platí, že: „Ak predávajúci zistí, že tovar, ktorý mu vrátil spotrebiteľ 

po odstúpení od zmluvy, je poškodený zavinením spotrebiteľa, môže sa domáhať zodpovednosti 

za vzniknutú škodu na súde. Táto skutočnosť však nemá vplyv na povinnosť predávajúceho vrátiť 

spotrebiteľovi všetky uhradené platby podľa § 9 ods. 1. Jednostranné započítanie pohľadávky 

predávajúceho na náhradu škody voči pohľadávke spotrebiteľa na vrátenie všetkých podľa § 9 

ods. 1 je vylúčené.“ , z čoho vyplýva, že skutočnosť, že je predávajúcemu prípadne vrátený tovar 

pozmenený zavinením spotrebiteľa (napríklad je mu vrátený od spotrebiteľa poškodený), nemá 

vplyv na jeho povinnosť vrátiť spotrebiteľovi všetky platby prijaté od neho na základe uzavretej 

zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iných nákladov 

a poplatkov, a domáhať sa prípadnej zodpovednosti za vzniknutú škodu na súde; predávajúci teda 

nemôže z uvedených dôvodov započítať svoju pohľadávku na náhradu škody voči pohľadávke 

spotrebiteľa na vrátenie mu všetkých platieb podľa zákona č. 102/2014 Z. z., nakoľko následkom 

uvedeného konania by bol vznik majetkovej ujmy na strane spotrebiteľa spôsobilej poškodiť jeho 

ekonomické záujmy. 

 

Účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržiavanie tohto zákazu, keď bolo kontrolou  

dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa, zo zákona č. 102/2014 

Z. z., zo zákona o elektronickom obchode, ako aj vo veci posúdenia obsahu zmluvy uzatváranej 

na diaľku medzi účastníkom konania- predávajúcim: BORTEX BOBROV, spol. s r.o., 

sídlo: Za Školou 363, 029 42 Bobrov a spotrebiteľom, vrátane informácií nachádzajúcich 

sa na webovom sídle www.bortex.sk (prevádzkovanom účastníkom konania), dňa 04.01.2021 

na správnom orgáne zistené, že  vo Vrátení tovaru  (príloha č. 10 k inšpekčnému záznamu zo dňa 

04.01.2021) v odseku 4 bolo uvedené: „Podľa spomínaného zákona sme vám povinní vrátiť sumu 

zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, avšak bežne 

vybavujeme vrátenie platieb v dobre kratšej ako 15 dní prevodom na váš bankový účet.“, čím 

účastník konania ako predávajúci porušil zákaz upierať spotrebiteľovi právo na ochranu 

ekonomických záujmov, nakoľko zákon č. 102/2014 Z. z. stanovuje povinnosť predávajúcemu 

vrátiť spotrebiteľovi  všetky platby prijaté od spotrebiteľa na základe uzavretej zmluvy alebo 

v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, 

a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, z čoho vyplýva, 

že vymienenie si zo strany predávajúceho dlhšej lehoty (15 dní namiesto 14 dní) na vrátenie peňazí 

spotrebiteľovi (po využití jeho práva na odstúpenie od zmluvy) môže viesť k vzniku majetkovej 

ujmy na strane spotrebiteľa a je porušením vyššie uvedeného zákazu. 

 

Podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa, nesmie predávajúci používať nekalé 

obchodné praktiky v spotrebiteľských zmluvách.  

 

Podľa § 7 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa sú nekalé obchodné praktiky zakázané, 

a to pred, počas aj po vykonaní obchodnej transakcie.  

 

Podľa § 7 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa sa obchodná praktika považuje za nekalú, ak 

 a) je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti, 

 b) podstatne narušuje alebo môže narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa 

vo vzťahu k produktu, ku ktorému sa dostane alebo ktorému je adresovaná, alebo priemerného 

člena skupiny, ak je obchodná praktika orientovaná na určitú skupinu spotrebiteľov.  
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Podľa § 7 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa sa za nekalú obchodnú praktiku považuje najmä 

klamlivé konanie a klamlivé opomenutie konania podľa § 8 a agresívna obchodná praktika podľa 

§ 9.  

 

Podľa § 8 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa za klamlivé opomenutie sa tiež považuje, 

ak predávajúci skrýva alebo poskytuje nejasným, nezrozumiteľným, viacvýznamovým alebo 

nevhodným spôsobom podstatné informácie uvedené v ods. 6, alebo neoznámi obchodný účel 

obchodnej praktiky, ibaže je zrejmý z kontextu, pričom v dôsledku klamlivého opomenutia 

priemerný spotrebiteľ prijme rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neprijal. 

 

Podľa § 8 ods. 6 písm. e) zákona o ochrane spotrebiteľa sa pri výzve na kúpu za podstatné 

informácie, ak už nie sú zrejmé z kontextu, považujú aj informácie o existencii práva na odstúpenie 

od zmluvy, resp. informácie s ním súvisiace. 

  

Účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržiavanie tohto zákazu, keď bolo kontrolou  

dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa, zo zákona č. 102/2014 

Z. z., zo zákona o elektronickom obchode, ako aj vo veci posúdenia obsahu zmluvy uzatváranej 

na diaľku medzi účastníkom konania- predávajúcim: BORTEX BOBROV, spol. s r.o., 

sídlo: Za Školou 363, 029 42 Bobrov a spotrebiteľom, vrátane informácií nachádzajúcich 

sa na webovom sídle www.bortex.sk (prevádzkovanom účastníkom konania), dňa 04.01.2021 

na správnom orgáne zistené, že  vo Vrátení tovaru  (príloha č. 10 k inšpekčnému záznamu zo dňa 

04.01.2021) v odseku 4 bolo uvedené: „Podľa spomínaného zákona sme vám povinní vrátiť sumu 

zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, avšak bežne 

vybavujeme vrátenie platieb v dobre kratšej ako 15 dní prevodom na váš bankový účet.“, čím 

účastník konania ako predávajúci porušil zákaz používať nekalé obchodné praktiky 

v spotrebiteľských zmluvách, a to klamlivým opomenutím, poskytnutím spotrebiteľovi 

podstatných informácií súvisiacich s právom na odstúpenie od zmluvy nejasným, 

nezrozumiteľným a nevhodným spôsobom, čo je v rozpore so zákonom o ochrane spotrebiteľa, 

keď predávajúci do omylu uvádzajúcim spôsobom informoval spotrebiteľa o vrátení mu peňazí, 

po využití jeho práva na odstúpenie od zmluvy, prevodom na účet, napriek skutočnosti, že zákon 

č. 102/2014 Z. z. určuje pre predávajúceho povinnosť vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od 

neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ 

pri svojej platbe, z čoho vyplýva pre predávajúceho povinnosť vracať spotrebiteľovi finančné 

prostriedky aj napr. hotovostne, nakoľko predávajúci, v zmysle svojich informácií na webovom 

sídle, umožňuje úhradu finančných čiastok spotrebiteľom aj hotovostne. 

 

Podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy 

na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým ako 

spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne, oznámiť spotrebiteľovi, spôsobom 

primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie, informáciu o práve spotrebiteľa 

odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie 

od zmluvy. V zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z. môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, 

predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. 

 

Účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržiavanie vyššie uvedenej povinnosti, keď bolo 

kontrolou  dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa, zo zákona 

č. 102/2014 Z. z., zo zákona o elektronickom obchode, ako aj vo veci posúdenia obsahu zmluvy 

uzatváranej na diaľku medzi účastníkom konania- predávajúcim: BORTEX BOBROV, spol. s r.o.,  

http://www.bortex.sk/
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sídlo: Za Školou 363, 029 42 Bobrov a spotrebiteľom, vrátane informácií nachádzajúcich 

sa na webovom sídle www.bortex.sk (prevádzkovanom účastníkom konania), dňa 04.01.2021 

na správnom orgáne zistené, že v OP (príloha č. 5 k inšpekčnému záznamu zo dňa 04.01.2021) 

v článku II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy v bode 6. bolo uvedené: 

„Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky 

a v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované.“, čím, účastník konania ako 

predávajúci porušil povinnosť, pred uzavretím zmluvy na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára 

na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne 

a zrozumiteľne, spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie, oznámiť 

spotrebiteľovi informáciu o lehote pri uplatňovaní práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, 

nakoľko zákon č. 102/2014 Z. z. umožňuje spotrebiteľovi odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom 

nie je tovar zhotovený podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa, kedykoľvek pred prevzatím 

tovaru najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. 

 

Podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy 

na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým ako 

spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne, oznámiť spotrebiteľovi, spôsobom 

primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie, informáciu o práve spotrebiteľa 

odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie 

od zmluvy. V zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z. môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, 

predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. 

Zároveň je predávajúci povinný poskytnúť spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa 

prílohy č. 3 zákona č. 102/2014 Z. z.. Podľa § 3 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z. z. sa informačná 

povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. h) citovanej právnej úpravy považuje za splnenú aj vtedy, 

ak predávajúci poskytne spotrebiteľovi riadne vyplnené poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa 

na odstúpenie od zmluvy uvedené v prílohe č. 2 tohto zákona. 

 

Účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržiavanie vyššie uvedenej povinnosti, keď bolo 

kontrolou dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa, zo zákona 

č. 102/2014 Z. z., zo zákona o elektronickom obchode, ako aj vo veci posúdenia obsahu zmluvy 

uzatváranej na diaľku medzi účastníkom konania-predávajúcim: BORTEX BOBROV, spol. s r.o., 

sídlo: Za Školou 363, 029 42 Bobrov a spotrebiteľom, vrátane informácií nachádzajúcich 

sa na webovom sídle www.bobrov.sk (prevádzkovanom účastníkom konania), dňa 04.01.2021 

na správnom orgáne zistené, že účastník konania ako predávajúci porušil povinnosť poskytnúť 

spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára na základe 

objednávky spotrebiteľa, pred tým ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne, 

spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie, formulár na odstúpenie 

od zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona č. 102/2014 Z. z., alebo poučenie o uplatnení práva 

spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy uvedené v prílohe č. 2 zákona č. 102/2014 Z. z.. 

 

Podľa § 3 ods. 1 písm. t) zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy 

na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým ako 

spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne, oznámiť spotrebiteľovi, spôsobom 

primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie, informáciu o možnosti 

a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov (podľa 

zákona č 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v znení neskorších 

predpisov) a uviesť odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom 

ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.  

http://www.bortex.sk/
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Účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržiavanie vyššie uvedenej povinnosti, keď bolo 

kontrolou dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa, zo zákona 

č. 102/2014 Z. z., zo zákona o elektronickom obchode, ako aj vo veci posúdenia obsahu zmluvy 

uzatváranej na diaľku medzi účastníkom konania-predávajúcim: BORTEX BOBROV, spol. s r.o., 

sídlo: Za Školou 363, 029 42 Bobrov a spotrebiteľom, vrátane informácií nachádzajúcich 

sa na webovom sídle www.bobrov.sk (prevádzkovanom účastníkom konania), dňa 04.01.2021 

na správnom orgáne zistené, že účastník konania ako predávajúci porušil povinnosť oznámiť 

spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára na základe 

objednávky spotrebiteľa, pred tým ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne, 

spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie, informáciu o možnosti 

a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov (podľa 

zákona č 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v znení neskorších 

predpisov) a uviesť odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej 

môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. 

 

Správny orgán uvádza že v predmetnej veci sa jedná o vec správneho trestania, keďže správny 

orgán zistené porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. posúdil ako 

súbeh správnych deliktov. Predávajúcemu bola uložená úhrnná pokuta za správny delikt 

najprísnejšie postihnuteľný, teda za delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s najvyššou sadzbou. 

Pri rovnakých sadzbách pokút správny orgán uloží sankciu podľa toho ustanovenia, ktoré 

sa vzťahuje na najzávažnejší delikt. Vzhľadom na uvedené, bola v danom prípade uložená pokuta, 

v súlade s absorpčnou zásadou, podľa ustanovenia § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa. 

 

 

Aplikácia absorpčnej zásady je uplatňovaná v prospech účastníka konania, nakoľko 

uložením úhrnnej sankcie sa sleduje primeranosť postihu, nakoľko uplatnenie kumulačnej 

(sčítacej) zásady by mohlo viesť k neúmerne vysokej pokute.  

 

 

Za zistené nedostatky, a tým aj preukázané porušenie zákona citovaného vo výrokovej časti tohoto 

rozhodnutia, zodpovedá predávajúci podľa § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa- BORTEX 

BOBROV, spol. s r.o.. 

 

Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania písomnosťou zo dňa 19.04.2021 

(s doručením do jeho aktivovanej elektronickej schránky na portáli www.slovensko.sk dňa 

05.05.2021 márnym uplynutím lehoty na doručenie), oznámené začatie správneho konania 

o uložení pokuty. 

 

Dňa 27.11.2020, bola správnemu orgánu do e-mailovej schránky doručená písomnosť s označením 

„VEC: Odpoveď + vysvetlenie na oznámenie zn. 3508/2020/inšpektor č.  657,656/zo dňa 

16.11.2020 “ od konateľa spoločnosti BORTEX BOBROV, spol. s r.o. (z e- mailovej adresy 

office@bortex.sk), v ktorej uvádza, že si nebol vedomý zistených nedostatkov a, že doteraz nemali 

žiaden problém, ktorým by bol spotrebiteľ poškodený alebo boli porušené jeho práva. V závere 

konštatuje, že oprava zistených nedostatkov bude vykonaná najneskôr do januára 2021. 

 

Správny orgán konštatuje, že v čase spísanie inšpekčného záznamu, t. j. dňa 04.01.2021 neboli 

zistené nedostatky odstránené. 

 

http://www.bobrov.sk/
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Ako predávajúci podľa § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa, nesmie BORTEX BOBROV, 

spol s r.o.  v zmysle ustanovení § 4 ods. 2 písm. a), § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na  § 3 ods. 

1, § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na § 7 ods. 1, § 7 ods. 2, § 7 ods. 4, § 8 ods. 4 v nadväznosti 

na § 8 ods. 6 písm. e) vyššie citovanej právnej úpravy porušovať zákaz ukladať spotrebiteľovi 

povinností bez právneho dôvodu,  upierať spotrebiteľovi právo na ochranu jeho ekonomických 

záujmov, právo na informácie a používať nekalé obchodné praktiky v spotrebiteľských zmluvách, 

a to vo forme klamlivého opomenutia poskytnutím podstatných informácií o existencii práva 

na odstúpenie od zmluvy, resp. informácií s ním súvisiacich, nejasným, nezrozumiteľným 

a nevhodným spôsobom. 

 

Rozhodujúcim pre konštatovanie, či bol zákon dodržaný, alebo porušený, je stav zistený v čase 

kontroly.  

 

Tým bol porušený § 4 ods. 2 písm. a), § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 3 ods. 1,  § 4 ods. 2 

písm. c) v nadväznosti na § 7 ods. 1, § 7 ods. 2, § 7 ods. 4, § 8 ods. 4 v nadväznosti na § 8 ods. 6 

písm. e) zákona o ochrane spotrebiteľa. 

 

Pri určovaní výšky pokuty prihliadol správny orgán v zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane 

spotrebiteľa na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia zákazov a povinností, 

spôsob a následky porušenia zákazov a povinností, spočívajúcich v porušení práv spotrebiteľa 

chránených dotknutými zákonnými ustanoveniami.  

 

Spôsob protiprávneho konania spočíva v porušení zákazov zo strany účastníka konania, 

v dôsledku ktorých ukladal spotrebiteľovi povinností bez právneho dôvodu, upieral spotrebiteľovi 

právo na ochranu jeho ekonomických, právo na informácie ako i používal nekalé obchodné 

praktiky, keď na svojom webovom sídle uvádzal viaceré podmienky, ktoré sú v rozpore 

so zákonným znením, a to v súvislosti s právom odstúpiť od zmluvy, keď si vymienil kratšiu 

lehotu na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy 7 pracovných dní namiesto 14 dní, rovnako 

stanovil dlhšiu lehotu 15 dní na vrátenie peňazí spotrebiteľovi (po využití jeho práva na odstúpenie 

od zmluvy),  než stanovuje zákon, čo nemožno považovať za postup súladný so zákonom. 

Vymienil si právo nevrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal v prípade, ak mu bude 

vrátený tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy poškodený alebo neúplný, aj keď mu 

patrí právo domáhať sa prípadnej zodpovednosti za vzniknutú škodu na súde. Rovnako stanovil 

spotrebiteľovi povinnosť predkladať výrobok, ktorý je predmetom zodpovednosti za škodu 

v originálnom obale a pri reklamácií  povinnosť uhradiť vzniknuté náklady a použil nekalú 

obchodnú praktiku v spotrebiteľskej zmluve, keď informoval spotrebiteľa do omylu uvádzajúcim 

spôsobom o vrátení mu peňazí, po využití jeho práva na odstúpenie od zmluvy. 

 

Následky protiprávneho konania účastníka konania spočívajú v porušení práva spotrebiteľa 

na neukladanie mu povinností bez právneho dôvodu, práva na ochranu jeho ekonomických 

záujmov, práva na informácie ako i práva na do omylu neuvádzajúce informácie spôsobilé narušiť 

ekonomické správanie spotrebiteľa. 

 

Zo zákona o ochrane spotrebiteľa jasne vyplýva, že spotrebiteľ má právo na ochranu 

pred používaním nekalých obchodných praktík zo strany predávajúceho vo forme klamlivej 

obchodnej praktiky. Každá obchodná praktika, ktorá je nekalá, sa môže realizovať nie 

len dokonaným konaním, ale aj ohrozovacím správaním, teda nie len ak spôsobí protiprávny 

následok, ale stačí už aj hrozba, že protiprávny následok nastane. 
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Z pohľadu cieľov a zmyslu zákona o ochrane spotrebiteľa v časti, nekalých obchodných praktikách 

má byť postihnuté akékoľvek konanie, ktoré napĺňa znaky klamlivej nekalej obchodnej praktiky 

a je spôsobilé spotrebiteľovi spôsobiť ujmu.  

 

Konaním účastníka konania boli naplnené všetky znaky nekalej obchodnej praktiky, 

keď predávajúci informoval spotrebiteľa do omylu uvádzajúcim spôsobom o vrátení mu peňazí, 

po využití jeho práva na odstúpenie od zmluvy, prevodom na účet, napriek skutočnosti, že zákon 

č. 102/2014 Z. z. určuje pre predávajúceho povinnosť vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré 

od neho prijal, rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe a účastník konania 

na svojom webovom sídle umožňuje aj platbu v hotovosti.  

 

Zákon o ochrane spotrebiteľa definuje rozhodnutie o obchodnej transakcii ako rozhodnutie 

spotrebiteľa o tom, či, ako a za akých podmienok spotrebiteľ výrobok kúpi, zaplatí zaň vcelku 

alebo po častiach, ponechá si ho alebo ním bude ďalej nakladať, alebo si uplatní právo 

zo záväzkového vzťahu vo vzťahu k výrobku bez ohľadu na to, či sa spotrebiteľ rozhodne konať 

alebo zdržať konania. 

 

Za priemerného spotrebiteľa sa podľa výkladu Európskeho súdneho dvora považuje spotrebiteľ, 

ktorý je primerane dobre informovaný a primerane vnímavý a opatrný, pričom sa berú do úvahy 

spoločenské, kultúrne a jazykové faktory. 

 

K naplneniu dikcie ustanovenia o zákaze ukladania povinností spotrebiteľovi došlo určením 

povinnosti spotrebiteľovi predkladať predávajúcemu výrobok, ktorý je predmetom uplatnenia 

zodpovednosti za vady výrobku v originálnom obale a povinnosti uhradiť náklady vzniknuté 

s riešením neoprávnenej reklamácie.  

 

K naplneniu dikcie ustanovenia o zákaze upierania spotrebiteľovi práva na ochranu jeho 

ekonomických záujmov došlo vymienením si zo strany predávajúceho kratšej lehoty 

(7 pracovných dní namiesto 14 dní) na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy a dlhšej lehoty 

(15 dní namiesto 14 dní) na vrátenie peňazí spotrebiteľovi, po využití jeho práva na odstúpenie 

od zmluvy a nevrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal, v prípade ak mu bude 

tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy vrátený poškodený alebo neúplný.  

 

K upretiu práva na informácie došlo tým, že účastník konania neinformoval spotrebiteľa o lehote 

uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy, a to konkrétne, že spotrebiteľ môže odstúpiť 

od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie 

od zmluvy, teda pred prevzatím tovaru,  o názve a adrese orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému 

činnosť predávajúceho podlieha, ďalej neposkytol spotrebiteľovi formulár na odstúpenie 

od zmluvy, ako ani poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, čím by 

uľahčil spotrebiteľovi uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy. Ďalej predávajúci neinformoval 

spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky 

spotrebiteľa, pred tým ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne, spôsobom 

primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie o možnosti a podmienkach riešenia 

sporu prostredníctvom systému alternatívneho o riešenia sporov a neuviedol odkaz na platformu 

alternatívneho riešenia sporov. Správny orgán na základe uvedeného berie vyššie zadefinované 

nedostatky, ako priťažujúce okolnosti. 
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Charakter protiprávneho konania predstavuje súhrn tohto konania spočívajúci vo vyššie 

uvedených skutočnostiach, na ktoré bolo pri určení pokuty zo strany správneho orgánu 

prihliadnuté.  

 

 

Z hľadiska miery zavinenia správny orgán zohľadnil i tú skutočnosť, že účastník konania ako 

predávajúci, ktorý predáva výrobky konečnému spotrebiteľovi, nesie objektívnu zodpovednosť 

za dodržanie všetkých zákonom stanovených podmienok predaja výrobkov bez ohľadu 

na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. Účastník konania ako predávajúci, 

je povinný dodržiavať podmienky podnikania uvedené v príslušných právnych predpisoch, 

vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa, od začiatku vykonávania svojej podnikateľskej činnosti.  

 

 

Pre zadeklarovanie porušenia zákona je postačujúci potenciálny možný vznik ujmy na strane 

spotrebiteľa, a to buď neposkytnutím mu zákonných informácií, alebo poskytnutím mu informácií, 

ale rozporných so zákonom, ako súčasť spotrebiteľskej zmluvy, a teda je irelevantné, či účastník 

konania týmto opomenutím alebo konaním reálne spôsobil škodu na strane spotrebiteľa alebo nie. 

Správne delikty predávajúcich sú postihované bez ohľadu na zavinenie, nakoľko zavinenie nie je 

pojmovým znakom správneho deliktu podľa zákona o ochrane spotrebiteľa. Podstatné je iba to, 

či k porušeniu zákona objektívne došlo, alebo nie. Subjektom deliktu je predávajúci spôsobilý 

na protiprávne konanie (tzv. deliktuálna spôsobilosť, ktorá je spojená s jej vznikom a existenciou). 

Účastník konania ako predávajúci, tak zodpovedá za porušenie povinnosti založenej na objektívnej 

zodpovednosti za správny delikt. Okolnosti ospravedlňujúce, resp. vysvetľujúce nesplnenie 

povinností nemajú právny význam pri otázke zodpovednosti za toto porušenie. Je preto 

irelevantné, či mal k protizákonnému konaniu účastník konania motív, alebo nie.  

 

V súvislosti s vyššie uvedeným protiprávnym konaním správny orgán uvádza, že povinnosťou 

predávajúceho je zabezpečiť splnenie všetkých povinností a dodržiavanie zákazov  tak, ako 

to určuje zákon o ochrane spotrebiteľa. Jednotlivé ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa majú 

kogentný charakter a teda nie je možné sa od nich odchýliť. Predávajúci zodpovedá za ich 

nedodržanie objektívne a správny orgán pri hodnotení, či ide o porušenie zákona alebo nie nemôže 

prihliadať na žiadne subjektívne dôvody, prečo stav zistený kontrolou je odlišný od stavu 

vyžadovaného zákonom. Rozhodujúce je porovnanie kontrolou zisteného stavu so stavom 

požadovaným zákonom.  

 

 

Účelom zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý je vyjadrený v § 3 ods. 1, je zabezpečenie 

pre každého spotrebiteľa právo na informácie a na ochranu jeho ekonomických záujmov. 

Preukázaním vyššie uvedených nedostatkov nebol tento účel v zákonom stanovenej miere 

dosiahnutý.  

 

 

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. 
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Správny orgán v zmysle § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, ukladá predávajúcemu, ktorý 

porušil svoje povinnosti stanovené týmto zákonom alebo právne záväznými aktami Európskej únie 

v oblasti ochrany spotrebiteľa pokutu až do výšky 66 400,- €.  

 

 

Pri stanovení výšky sankcie boli zohľadnené vyjadrenie účastníka konania, ako aj skutočnosť, 

že porušenie zákona bolo u predávajúceho, pri aplikácii absorpčnej zásady, postihované po prvý 

krát.  

 

 

Správny orgán pri vyrubení výšky postihu zohľadnil najmä fakt, že v súčasnej situácii je potrebné 

prihliadnuť na vývoj pandemickej situácie a následný ekonomický dopad na podnikateľský 

subjekt, ktorý v období trvania karanténneho stavu nemohol produkovať žiadaný zisk. Napriek 

tomu, že  uložená sankcia má byť výrazná a odradzujúca od ďalšieho porušovania zákona, nemá 

byť pre účastníka konania likvidačná, a preto bola uložená v primeranej výške zodpovedajúcej 

zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona, zohľadňujúcej všetky zákonné 

kritériá ovplyvňujúce jej určenie, vrátane charakteru protiprávneho konania, závažnosti porušenia 

povinnosti a zákazov a spôsobu a následkov porušenia predmetných zákazov a povinnosti, ako 

aj vývoj mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa 

z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2. 

 

 

Keďže správny orgán napriek uvedenému uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby, 

má za to, že pokuta uložená v tejto výške je vzhľadom na jej represívno- výchovnú funkciu, ako 

aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská, pokutou primeranou a zároveň 

pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona.  

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj výšku pokuty 

odôvodnil tak, že aplikoval pravidlá pre ukladanie úhrnného trestu, t. j. uložil pokutu za viaceré 

delikty v zmysle ustanovení vzťahujúcich sa na iný správny delikt najprísnejšie postihnuteľný. 

 

 

 

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 
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Slovenská obchodná inšpekcia 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre  Žilinský 

kraj, Predmestská 71, PO box 89, 011 79 ŽILINA 

Číslo:  P/0001/05/2021                                                                                       Dňa: 02.06.2021 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 a o zmene zák. SNR č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení zák. 397/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) 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: PARTY TOWN, s. r. o., sídlo: Petzvalova 3372/33, 010 15 Žilina 

 

prevádzkareň: kontrola vykonaná na Inšpektoráte Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, 011 79 Žilina (ďalej aj správny orgán) 

 

dátum vykonania kontroly: dňa 17.02.2021 (doručením spísaného inšpekčného záznamu zo dňa 

03.02.2021) na základe doručenia Oznámenia o začatí kontroly a výzvy na doručenie dokladov 

zo dňa 15.01.2021 doručenom dňa 18.01.2021 

 

IČO: 46 273 468 
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Za spáchanie iných správnych deliktov v súbehu, a to:  

1. pre porušenie zákazu pre predávajúceho v zmysle § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti 

na § 3 ods. zákona o ochrane spotrebiteľa 

- upierať spotrebiteľovi právo na ochranu jeho ekonomických záujmov, keď kontrolou 

dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa, zo zákona č. 102/2014 

Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy 

uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 102/2014 

Z. z.), zo zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, v znení neskorších predpisov (ďalej 

len zákon o elektronickom obchode), ako aj vo veci posúdenia obsahu zmluvy uzatváranej 

na diaľku medzi účastníkom konania-predávajúcim: PARTY TOWN, s.r.o., sídlo: Petrzvalova 

3372/33, 010 15 Žilina a spotrebiteľom, vrátane informácií nachádzajúcich sa na webovom sídle 

www.partywown.sk (prevádzkovanom účastníkom konania) v týchto podstránkach (ktoré boli 

v deň 14.01.2021 vytlačené na Inšpektoráte Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline 

pre Žilinský kraj): Hlavná stránka  (príloha č. 1 k inšpekčnému záznamu zo dňa 03.02.2021), Môj 

účet (príloha č. 2 k inšpekčnému záznamu zo dňa 03.02.2021), Moje želania (príloha č. 3 

k inšpekčnému záznamu zo dňa 03.02.2021), Kontakty (príloha č. 4 k inšpekčnému záznamu zo dňa 

03.02.2021), Obchodné podmienky (príloha č. 5 k inšpekčnému záznamu zo dňa 03.02.2021), 

Spôsob platby a doručenia (príloha č. 6 k inšpekčnému záznamu zo dňa 03.02.2021), Reklamačný 

poriadok (príloha č. 7 k inšpekčnému záznamu zo dňa 03.02.2021), Ochrana osobných údajov 

(príloha č. 8 k inšpekčnému záznamu zo dňa 03.02.2021), Zákaznícka karta (príloha č. 9 

k inšpekčnému záznamu zo dňa 03.02.2021), Franchise PARTY TOWN  (príloha č. 10 

k inšpekčnému záznamu zo dňa 03.02.2021), Sortiment (príloha č. 11 k inšpekčnému záznamu 

zo dňa 03.02.2021), Opis výrobku  (príloha č. 12 k inšpekčnému záznamu zo dňa 03.02.2021), Košík 

(príloha č. 13 k inšpekčnému záznamu zo dňa 03.02.2021), Pokladňa (príloha č. 14 k inšpekčnému 

záznamu zo dňa 03.02.2021) ako aj všetkých informácií zverejnených na webovom sídle 

www.partytown.sk, dňa 03.02.2021 na správnom orgáne zistené, že v Reklamačnom poriadku 

(príloha č. 7 k inšpekčnému záznamu zo dňa 03.02.2021) v odseku 4 bolo uvedené: „Podľa zákona 

č. 118/2006 má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 7 pracovných dní 

od prevzatia tovaru.“, nakoľko  zákon č. 102/2014 Z. z stanovuje spotrebiteľovi právo odstúpiť 

od zmluvy v zákonnej lehote 14 dní od prevzatia tovaru, z čoho vyplýva, že vymienenie si zo strany 

predávajúceho kratšej lehoty (7 pracovných dní namiesto 14) na využitie práva na odstúpenie 

od zmluvy môže dôvodne viesť k vzniku majetkovej ujmy na strane spotrebiteľa a je porušením 

vyššie uvedeného zákazu  

2. pre porušenie zákazu pre predávajúceho v zmysle § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti 

na § 3 ods. zákona o ochrane spotrebiteľa 

- upierať spotrebiteľovi právo na ochranu jeho ekonomických záujmov, keď bolo vyššie 

uvedenou kontrolou, aj vo veci posúdenia obsahu zmluvy uzatváranej na diaľku medzi účastníkom 

konania-predávajúcim: PARTY TOWN, s.r.o., sídlo: Petrzvalova 3372/33, 010 15 Žilina 

a spotrebiteľom, vrátane informácií nachádzajúcich sa na webovom sídle www.partytown.sk 

(prevádzkovanom účastníkom konania) dňa 03.02.2021 na správnom orgáne zistené, 

že v Reklamačnom poriadku (príloha č. 7 k inšpekčnému záznamu zo dňa 03.02.2021) v odseku 4 

bolo uvedené: „Podľa zákona č. 118/2006 má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania 

dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Kupujúcemu tým vzniká nárok na vrátenie čiastky 

za tento tovar (čiastka zaplatená za balné a poštovné vo vrátenej sume nie je zahrnutá). Vrátený 

tovar nesmie byť poškodený alebo inak znehodnotený. Vrátený tovar kupujúci doručí poštou alebo 

osobne na vlastné náklady na adresu predávajúceho. Súčasťou zásielky musí byť kópia dodacieho 

listu zásielky. Za týchto podmienok predávajúci vráti kupujúcemu čiastku zaplatenú za vrátený tovar  

http://www.partytown.sk/
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v najkratšom možnom termíne na účet zákazníka.“, nakoľko zákon č. 102/2014 Z. z. stanovuje 

povinnosť predávajúcemu vrátiť finančné prostriedky spotrebiteľovi najneskôr do 14 dní odo dňa 

doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, z čoho vyplýva, že uvádzanie zo strany predávajúceho 

nejednoznačného termínu lehoty (v najkratšom možnom termíne namiesto 14 dní) môže dôvodne 

viesť k vzniku majetkovej ujmy na strane spotrebiteľa a je poruším vyššie uvedeného zákazu  

3. pre porušenie zákazu pre predávajúceho v zmysle § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na  § 3 

ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa 

-upierať spotrebiteľovi právo na informácie, keď bolo vyššie uvedenou kontrolou, aj vo veci 

posúdenia obsahu zmluvy uzatváranej na diaľku medzi účastníkom konania-predávajúcim: PARTY 

TOWN, s.r.o., sídlo: Petrzvalova 3372/33, 010 15 Žilina a spotrebiteľom, vrátane informácií 

nachádzajúcich sa na webovom sídle www.partytown.sk (prevádzkovanom účastníkom konania) 

dňa 03.02.2021 na správnom orgáne zistené, že predávajúci neposkytol informáciu o názve a adrese 

orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť predávajúceho podlieha podľa zákona 

o elektronickom obchode  

4. pre porušenie povinnosti pre predávajúceho v zmysle § 3 ods. 1 písm. h) 

a  §   3  ods.  4  zákona č. 102/2014 Z. z.  

- poskytnúť spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára 

na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne 

a zrozumiteľne, spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie, 

formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 citovaného zákona alebo poskytnúť 

spotrebiteľovi riadne vyplnené poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie 

od  zmluvy uvedené v prílohe č. 2 citovaného zákona, keď bolo vyššie uvedenou kontrolou, 

aj vo veci posúdenia obsahu zmluvy uzatváranej na diaľku medzi účastníkom konania-

predávajúcim: PARTY TOWN, s.r.o., sídlo: Petrzvalova 3372/33, 010 15 Žilina a spotrebiteľom, 

vrátane informácií nachádzajúcich sa na webovom sídle www.partytown.sk (prevádzkovanom 

účastníkom konania) dňa 03.02.2021 na správnom orgáne zistené, že predávajúci pred uzavretím 

zmluvy na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým ako 

spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne, spôsobom primeraným použitému prostriedku 

diaľkovej komunikácie, neposkytol formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 citovaného 

zákona ani riadne vyplnené poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy 

uvedené v prílohe č. 2 citovaného zákona 

5. pre porušenie povinnosti pre predávajúceho v zmysle § 3 ods. 1 písm. k) zákona č. 102/2014 

Z. z.  

- oznámiť spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára 

na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne 

a zrozumiteľne, spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie, 

informáciu o tom že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu 

o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy, keď bolo vyššie 

uvedenou kontrolou, aj vo veci posúdenia obsahu zmluvy uzatváranej na diaľku medzi účastníkom 

konania-predávajúcim: PARTY TOWN, s.r.o., sídlo: Petrzvalova 3372/33, 010 15 Žilina 

a spotrebiteľom, vrátane informácií nachádzajúcich sa na webovom sídle www.partytown.sk 

(prevádzkovanom účastníkom konania) dňa 03.02.2021 na správnom orgáne zistené, že predávajúci 

pred uzavretím zmluvy na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, 

pred tým ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne, spôsobom primeraným 

použitému prostriedku diaľkovej komunikácie, neoznámil spotrebiteľovi aj informáciu o tom, 

že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých 

spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy 

 

http://www.partytown.sk/
http://www.partytown.sk/
http://www.partytown.sk/
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6. pre porušenie povinnosti pre predávajúceho v zmysle § 3 ods. 1 písm. l) zákona č. 102/2014 

Z. z.  

- oznámiť spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára 

na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne 

a zrozumiteľne, spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie, 

poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu - §§ 622 

a 623 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov; ďalej len OZ), 

ktoré znejú:  

„§ 622  

(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne 

odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.  

(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len 

súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom 

na cenu tovaru alebo závažnosť vady.  

(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, 

ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.  

§ 623  

(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako 

vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva 

prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné 

vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.  

(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.“, keď bolo 

vyššie uvedenou kontrolou, aj vo veci posúdenia obsahu zmluvy uzatváranej na diaľku medzi 

účastníkom konania-predávajúcim: PARTY TOWN, s.r.o., sídlo: Petrzvalova 3372/33, 010 15 Žilina 

a spotrebiteľom, vrátane informácií nachádzajúcich sa na webovom sídle www.partytown.sk 

(prevádzkovanom účastníkom konania) dňa 03.02.2021 na správnom orgáne zistené, že predávajúci 

pred uzavretím zmluvy na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, 

pred tým ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne, spôsobom primeraným 

použitému prostriedku diaľkovej komunikácie, neoznámil spotrebiteľovi poučenie o zodpovednosti 

predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu - §§ 622 a 623 OZ 

7. pre porušenie povinnosti pre predávajúceho v zmysle § 3 ods. 1 písm. t) zákona č. 102/2014 

Z. z.  

- oznámiť spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára 

na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne 

a zrozumiteľne, spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie, 

informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému 

alternatívneho riešenia sporov (podľa zákona č 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení 

spotrebiteľských sporov, v znení neskorších predpisov) a uviesť odkaz na platformu 

alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh 

na začatie alternatívneho riešenia sporu, keď bolo vyššie uvedenou kontrolou, aj vo veci 

posúdenia obsahu zmluvy uzatváranej na diaľku medzi účastníkom konania- predávajúcim: PARTY 

TOWN, s.r.o., sídlo: Petrzvalova 3372/33, 010 15 Žilina a spotrebiteľom, vrátane informácií 

nachádzajúcich sa na webovom sídle www.partytown.sk (prevádzkovanom účastníkom konania) 

dňa 03.02.2021 na správnom orgáne zistené, že predávajúci neoznámil spotrebiteľovi 

pred uzavretím zmluvy na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, 

pred tým ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne, spôsobom primeraným 

použitému prostriedku diaľkovej komunikácie, informáciu o možnosti a podmienkach riešenia 

sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov (podľa zákona č 391/2015 Z. z.  

http://www.partytown.sk/
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o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v znení neskorších predpisov) a neuviedol odkaz 

na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh 

na začatie alternatívneho riešenia sporu 

 

 

u k l a d á 

 

podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa účastníkovi konania pokutu vo výške 200,- €, slovom 

dvesto eur, ktorú je účastník konania povinný (á) 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-00010521. 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Kontrolou vykonanou Inšpektorátom Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský 

kraj na správnom orgáne, na základe Oznámenia o začatí kontroly a výzvy na doručenie dokladov 

zo dňa 15.01.2021 zasielanom dňa 18.01.2021  (s jeho doručením do elektronickej schránky 

na portáli www.slovensko.sk dňa 18.01.2021 na základe elektronickej doručenky) a na základe 

spísaného inšpekčného záznamu zo dňa 03.02.2021, (s doručením do elektronickej schránky 

na  portáli www.slovensko.sk  dňa 17.02.2021 na základe elektronickej doručenky) s právnickou 

osobou – spoločnosťou: PARTY TOWN, s.r.o., Petzvalova 3372/33, 010 15 Žilina, IČO: 46 273 

468, boli, v súvislosti s posúdením webového sídla www.partytown.sk (ktorého je 

prevádzkovateľom) zistené nedostatky, za ktoré zodpovedá účastník konania.   

 

Nezabezpečili ste dodržanie zákazov a povinností pre predávajúceho: 

 

Podľa § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, nesmie 

predávajúcu upierať spotrebiteľovi právo na ochranu jeho ekonomických záujmov. 

 

Účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržiavanie tohto zákazu, keď bolo kontrolou  

dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa, zo zákona č. 102/2014 

Z. z., zo zákona o elektronickom obchode, ako aj vo veci posúdenia obsahu zmluvy uzatváranej 

na diaľku medzi účastníkom konania- predávajúcim: PARTY TOWN, s.r.o., sídlo: Petrzvalova 

3372/33, 010 15 Žilina a spotrebiteľom, vrátane informácií nachádzajúcich sa na webovom sídle 

www.partytown.sk (prevádzkovanom účastníkom konania) v týchto podstránkach (ktoré boli v deň 

14.01.2021 vytlačené na Inšpektoráte Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline 

pre Žilinský kraj): Hlavná stránka  (príloha č. 1 k inšpekčnému záznamu zo dňa 03.02.2021), Môj 

účet (príloha č. 2 k inšpekčnému záznamu zo dňa 03.02.2021), Moje želania (príloha č. 3 

k inšpekčnému záznamu zo dňa 03.02.2021), Kontakty (príloha č. 4 k inšpekčnému záznamu zo dňa 

03.02.2021), Obchodné podmienky (príloha č. 5 k inšpekčnému záznamu zo dňa 03.02.2021), 

Spôsob platby a doručenia (príloha č. 6 k inšpekčnému záznamu zo dňa 03.02.2021), Reklamačný 

poriadok (príloha č. 7 k inšpekčnému záznamu zo dňa 03.02.2021), Ochrana osobných údajov 

(príloha č. 8 k inšpekčnému záznamu zo dňa 03.02.2021), Zákaznícka karta (príloha č. 9 

k inšpekčnému záznamu zo dňa 03.02.2021), Franchise PARTY TOWN  (príloha č. 10 

k inšpekčnému záznamu zo dňa 03.02.2021), Sortiment (príloha č. 11 k inšpekčnému záznamu 

zo dňa 03.02.2021), Opis výrobku  (príloha č. 12 k inšpekčnému záznamu zo dňa 03.02.2021), Košík 

(príloha č. 13 k inšpekčnému záznamu zo dňa 03.02.2021), Pokladňa (príloha č. 14 k inšpekčnému  
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záznamu zo dňa 03.02.2021) ako aj všetkých informácií zverejnených na webovom sídle 

www.partytown.sk, dňa 03.02.2021 na správnom orgáne zistené, že v Reklamačnom poriadku 

(príloha č. 7 k inšpekčnému záznamu zo dňa 03.02.2021) v odseku 4 bolo uvedené: „Podľa zákona 

č. 118/2006 má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 7 pracovných dní 

od prevzatia tovaru.“, čím účastník konania ako  predávajúci porušil zákaz upierať spotrebiteľovi 

právo na ochranu jeho ekonomických záujmov, čo je v rozpore so zákonom o ochrane 

spotrebiteľa, keď zákon č. 102/2014 Z. z stanovuje spotrebiteľovi právo odstúpiť od zmluvy 

v zákonnej lehote 14 dní od prevzatia tovaru, z čoho vyplýva, že vymienenie si zo strany 

predávajúceho kratšej lehoty (7 pracovných dní namiesto 14) na využitie práva na odstúpenie 

od zmluvy môže dôvodne viesť k vzniku majetkovej ujmy na strane spotrebiteľa a je porušením 

vyššie uvedeného zákazu. 

 

Účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržiavanie tohto zákazu , keď bolo kontrolou  

dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa, zo zákona č. 102/2014 

Z. z., zo zákona o elektronickom obchode, ako aj vo veci posúdenia obsahu zmluvy uzatváranej 

na diaľku medzi účastníkom konania- predávajúcim: PARTY TOWN, s.r.o., sídlo: Petrzvalova 

3372/33, 010 15 Žilina a spotrebiteľom, vrátane informácií nachádzajúcich sa na webovom sídle 

www.partytown.sk (prevádzkovanom účastníkom konania), dňa 03.02.2021 na správnom orgáne 

zistené, že v Reklamačnom poriadku (príloha č. 7 k inšpekčnému záznamu zo dňa 03.02.2021) 

v odseku 4 bolo uvedené: „Podľa zákona č. 118/2006 má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy 

bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Kupujúcemu tým vzniká nárok 

na vrátenie čiastky za tento tovar (čiastka zaplatená za balné a poštovné vo vrátenej sume nie je 

zahrnutá). Vrátený tovar nesmie byť poškodený alebo inak znehodnotený. Vrátený tovar kupujúci 

doručí poštou alebo osobne na vlastné náklady na adresu predávajúceho. Súčasťou zásielky musí 

byť kópia dodacieho listu zásielky. Za týchto podmienok predávajúci vráti kupujúcemu čiastku 

zaplatenú za vrátený tovar v najkratšom možnom termíne na účet zákazníka.“, čím účastník konania 

predávajúci porušil zákaz upierať spotrebiteľovi právo na ochranu jeho ekonomických záujmov, 

čo je v rozpore so zákonom o ochrane spotrebiteľa, keď zákon č. 102/2014 Z. z. stanovuje povinnosť 

predávajúcemu vrátiť finančné prostriedky spotrebiteľovi najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia 

oznámenia o odstúpení od zmluvy, z čoho vyplýva, že uvádzanie zo strany predávajúceho 

nejednoznačného termínu lehoty (v najkratšom možnom termíne namiesto 14 dní) môže dôvodne 

viesť k vzniku majetkovej ujmy na strane spotrebiteľa a je poruším vyššie uvedeného zákazu. 

 

Podľa § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, nesmie 

predávajúci upierať spotrebiteľovi právo na informácie. 

 

Účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržiavanie tohto zákazu, keď bolo kontrolou  

dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa, zo zákona č. 102/2014 

Z. z., zo zákona o elektronickom obchode, ako aj vo veci posúdenia obsahu zmluvy uzatváranej na 

diaľku medzi účastníkom konania- predávajúcim: PARTY TOWN, s.r.o., sídlo: Petrzvalova 

3372/33, 010 15 Žilina a spotrebiteľom, vrátane informácií nachádzajúcich sa na webovom sídle 

www.partytown.sk (prevádzkovanom účastníkom konania), dňa 03.02.2021 na správnom orgáne 

zistené, že predávajúci neposkytol informáciu o názve a adrese orgánu dozoru alebo dohľadu, 

ktorému činnosť predávajúceho podlieha podľa zákona o elektronickom obchode, čím účastník 

konania ako predávajúci porušil zákaz upierať spotrebiteľovi právo na informácie, čo je v rozpore 

so zákonom o ochrane spotrebiteľa. 
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Podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy 

na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým ako spotrebiteľ 

odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne, oznámiť spotrebiteľovi, spôsobom primeraným 

použitému prostriedku diaľkovej komunikácie, informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, 

podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy. V zmysle § 7 ods. 

5 zákona č. 102/2014 Z. z. môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie 

tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Zároveň je predávajúci povinný 

poskytnúť spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona č. 102/2014 

Z. z.. Podľa § 3 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z. z. sa informačná povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. h/ 

citovanej právnej úpravy považuje za splnenú aj vtedy, ak predávajúci poskytne spotrebiteľovi 

riadne vyplnené poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy uvedené v prílohe 

č. 2 tohto zákona. 

 

Účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržiavanie vyššie uvedenej povinnosti, keď bolo 

kontrolou dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa, zo zákona 

č. 102/2014 Z. z., zo zákona o elektronickom obchode, ako aj vo veci posúdenia obsahu zmluvy 

uzatváranej na diaľku medzi účastníkom konania-predávajúcim: PARTY TOWN, s.r.o., sídlo: 

Petrzvalova 3372/33, 010 15 Žilina a spotrebiteľom, vrátane informácií nachádzajúcich 

sa na webovom sídle www.partytown.sk (prevádzkovanom účastníkom konania), dňa 03.02.2021 

na správnom orgáne zistené, že účastník konania ako predávajúci porušil povinnosť poskytnúť 

spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára na základe 

objednávky spotrebiteľa, pred tým ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne, 

spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie, poskytnúť spotrebiteľovi 

formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č.  3 zákona č. 102/2014 Z. z., alebo poučenie 

o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy uvedené v prílohe č. 2 zákona 

č. 102/2014 Z. z.. 

 

Podľa § 3 ods. 1 písm. k) zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy 

na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým ako spotrebiteľ 

odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne, oznámiť spotrebiteľovi, spôsobom primeraným 

použitému prostriedku diaľkovej komunikácie, informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený 

odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo 

na odstúpenie od zmluvy. 

 

Účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržiavanie vyššie uvedenej povinnosti, keď bolo 

kontrolou dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa, zo zákona 

č. 102/2014 Z. z., zo zákona o elektronickom obchode, ako aj vo veci posúdenia obsahu zmluvy 

uzatváranej na diaľku medzi účastníkom konania-predávajúcim: PARTY TOWN, s.r.o., sídlo: 

Petrzvalova 3372/33, 010 15 Žilina a spotrebiteľom, vrátane informácií nachádzajúcich 

sa na webovom sídle www.partytown.sk (prevádzkovanom účastníkom konania), dňa 03.02.2021 

na správnom orgáne zistené, že účastník konania ako predávajúci porušil povinnosť oznámiť 

spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára na základe 

objednávky spotrebiteľa, pred tým ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne, 

spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie, informáciu o tom, 

že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, 

za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy. 
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Podľa § 3 ods. 1 písm. l) zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy 

na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým ako spotrebiteľ 

odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne, oznámiť spotrebiteľovi, spôsobom primeraným 

použitému prostriedku diaľkovej komunikácie, poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady 

tovaru podľa všeobecného predpisu - §§ 622 a 623 OZ, ktoré znejú:  

„§ 622  

(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne 

odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.  

(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len 

súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom 

na cenu tovaru alebo závažnosť vady.  

(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, 

ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.  

§ 623  

(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako 

vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva 

prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné 

vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.  

(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.“ 

 

Účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržiavanie vyššie uvedenej povinnosti, keď bolo 

kontrolou dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa, zo zákona 

č. 102/2014 Z. z., zo zákona o elektronickom obchode, ako aj vo veci posúdenia obsahu zmluvy 

uzatváranej na diaľku medzi účastníkom konania-predávajúcim: PARTY TOWN, s.r.o., sídlo: 

Petrzvalova 3372/33, 010 15 Žilina a spotrebiteľom, vrátane informácií nachádzajúcich 

sa na webovom sídle www.partytown.sk (prevádzkovanom účastníkom konania), dňa 03.02.2021 

na správnom orgáne zistené, že účastník konania ako predávajúci porušil povinnosť oznámiť 

spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára na základe 

objednávky spotrebiteľa, pred tým ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne, 

spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie, poučenie o zodpovednosti 

predávajúceho za vady tovaru podľa §§ 622 a 623 OZ. 

 

Podľa § 3 ods. 1 písm. t) zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy 

na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým ako spotrebiteľ 

odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne, oznámiť spotrebiteľovi, spôsobom primeraným 

použitému prostriedku diaľkovej komunikácie, informáciu o možnosti a podmienkach riešenia 

sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov (podľa zákona č 391/2015 Z. z. 

o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v znení neskorších predpisov) a uviesť odkaz 

na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh 

na začatie alternatívneho riešenia sporu. 

 

Účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržiavanie vyššie uvedenej povinnosti, keď bolo 

kontrolou  dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa, zo zákona 

č. 102/2014 Z. z., zo zákona o elektronickom obchode, ako aj vo veci posúdenia obsahu zmluvy 

uzatváranej na diaľku medzi účastníkom konania-predávajúcim: PARTY TOWN, s.r.o., sídlo: 

Petrzvalova 3372/33, 010 15 Žilina a spotrebiteľom, vrátane informácií nachádzajúcich 

sa na webovom sídle www.partytown.sk (prevádzkovanom účastníkom konania), dňa 03.02.2021 

na správnom orgáne zistené, že účastník konania ako predávajúci porušil povinnosť oznámiť  

http://www.partytown.sk/
http://www.partytown.sk/
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spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára na základe 

objednávky spotrebiteľa, pred tým ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne, 

spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie, informáciu o možnosti 

a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov 

(podľa zákona č 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení 

neskorších predpisov) a uviesť odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, 

prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. 

 

 

Správny orgán uvádza že v predmetnej veci sa jedná o vec správneho trestania, keďže správny orgán 

zistené porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. posúdil ako súbeh 

správnych deliktov. Predávajúcemu bola uložená úhrnná pokuta za správny delikt najprísnejšie 

postihnuteľný, teda za delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s najvyššou sadzbou. Pri rovnakých 

sadzbách pokút správny orgán uloží sankciu podľa toho ustanovenia, ktoré sa vzťahuje 

na najzávažnejší delikt. Vzhľadom na uvedené, bola v danom prípade uložená pokuta, v súlade 

s absorpčnou zásadou, podľa ustanovenia § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa. 

 

Aplikácia absorpčnej zásady je uplatňovaná v prospech účastníka konania, nakoľko uložením 

úhrnnej sankcie sa sleduje primeranosť postihu, nakoľko uplatnenie kumulačnej (sčítacej) 

zásady by mohlo viesť k neúmerne vysokej pokute.  

 

 

Za zistené nedostatky, a tým aj preukázané porušenie zákona citovaného vo výrokovej časti tohoto 

rozhodnutia, zodpovedá predávajúci podľa § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa- PARTY 

TOWN, s.r.o.. 

 

Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania písomnosťou zo dňa 19.04.2021 

(s doručením do jeho aktivovanej elektronickej schránky na portáli www.slovensko.sk dňa 

05.05.2021 márnym uplynutím lehoty na doručenie s fikciou doručenia), oznámené začatie 

správneho konania o uložení pokuty.  

 

Dňa 27.01.2021, bola správnemu orgánu prostredníctvom portálu www.slovensko.sk doručená 

od konateľa spoločnosti PARTY TOWN, s.r.o. písomnosť s označením „Vyjadrenie k oznámenie 

a výzve“, v ktorom uvádza, že pri formulácií pôvodných Obchodných podmienok a Reklamačného 

poriadku využil právne služby, ale zmeny v súvisiacich zákonov ku ktorým následne došlo, 

nezaregistroval a svoju pozornosť upriamoval najmä na ochranu osobných údajov a detailné popisy 

predávaného tovaru. Účastník konania v závere konštatuje, že v roku 2020 došlo k rekordnému 

počtu žiadostí o vrátenie tovaru a o zrušenie zmluvy o dodaní služieb v súvislosti s platnými 

hygienickými opatreniami z dôvodu šírenia vírusového ochorenia COVID-19. Prílohou vyjadrenia 

boli aj print screeny informácií nachádzajúcich sa na webovom sídle účastníka konania, v ktorých 

boli vykonané nápravy. 

 

Uvedené vyjadrenie konateľa spoločnosti zároveň predstavuje aj vysvetlivku k inšpekčnému 

záznamu zo dňa 03.02.2021. 

 

Správny orgán odstránenie zistených nedostatkov hodnotí kladne, ale zároveň poukazuje 

na ustanovenie § 7 ods. 3 zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu, je účastník konania ako 

kontrolovaná osoba, povinný v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny a vykonať  

http://www.slovensko.sk/
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okamžite nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej 

lehote správu orgánu dozoru. Následné odstránenie nedostatkov teda nie je možné definovať 

ako liberačný dôvod zo zisteného nezákonného skutkového stavu veci. 

 

Pre zadeklarovanie porušenia zákona je postačujúci potenciálny možný vznik ujmy na strane 

spotrebiteľa, a to buď neposkytnutím mu zákonných informácií, alebo poskytnutím mu informácií, 

ale rozporných so zákonom, ako súčasť spotrebiteľskej zmluvy, a teda je irelevantné, či účastník 

konania týmto opomenutím alebo konaním reálne spôsobil škodu na strane spotrebiteľa alebo nie. 

Správne delikty predávajúcich sú postihované bez ohľadu na zavinenie, nakoľko zavinenie nie je 

pojmovým znakom správneho deliktu podľa zákona o ochrane spotrebiteľa. Podstatné je iba to, 

či k porušeniu zákona objektívne došlo, alebo nie. Subjektom deliktu je predávajúci spôsobilý 

na protiprávne konanie (tzv. deliktuálna spôsobilosť, ktorá je spojená s jej vznikom a existenciou). 

Účastník konania ako predávajúci, tak zodpovedá za porušenie povinnosti založenej na objektívnej 

zodpovednosti za správny delikt. Okolnosti ospravedlňujúce, resp. vysvetľujúce nesplnenie 

povinnosti nemajú právny význam pri otázke zodpovednosti za toto porušenie. Je preto irelevantné, 

či mal k protizákonnému konaniu účastník konania motív, alebo nie.  

 

V súvislosti s vyššie uvedeným protiprávnym konaním správny orgán uvádza, že povinnosťou 

predávajúceho je zabezpečiť splnenie všetkých povinností a dodržiavanie zákazov  tak, 

ako to určuje zákon o ochrane spotrebiteľa. Jednotlivé ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa 

majú kogentný charakter a teda nie je možné sa od nich odchýliť. Predávajúci zodpovedá za ich 

nedodržanie objektívne a správny orgán pri hodnotení, či ide o porušenie zákona alebo nie nemôže 

prihliadať na žiadne subjektívne dôvody, prečo stav zistený kontrolou je odlišný od stavu 

vyžadovaného zákonom. Rozhodujúce je porovnanie kontrolou zisteného stavu so stavom 

požadovaným zákonom.  

 

Rozhodujúcim pre konštatovanie, či bol zákon dodržaný, alebo porušený, je stav zistený v čase 

kontroly.  

Tým bol porušený § 4 ods. 2 písm. a), § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 3 ods. 1 zákona 

o ochrane spotrebiteľa. 

 

Pri určovaní výšky pokuty prihliadol správny orgán v zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane 

spotrebiteľa na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia zákazov a povinností, spôsob 

a následky porušenia zákazov a povinností, spočívajúcich v porušení práv spotrebiteľov chránených 

dotknutými zákonnými ustanoveniami.  

 

Spôsob protiprávneho konania spočíva v porušení zákazov zo strany účastníka konania, v dôsledku 

ktorých upieral spotrebiteľovi právo na ochranu jeho ekonomických záujmov a  právo 

na informácie, keď na svojom webovom sídle uvádzal viaceré podmienky, ktoré sú v rozpore 

so zákonným znením, a to v súvislosti s právom na odstúpenie od zmluvy, stanovením kratšej lehoty 

7 dní namiesto 14 na využitie práva na odstúpenie od zmluvy ako i stanovením nejednoznačnej 

lehoty „v najkratšom možnom termíne“ namiesto 14 dní na vrátenie finančných prostriedkov 

spotrebiteľovi od dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, ako aj neinformovaním 

spotrebiteľa o názve a adrese orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť predávajúceho 

podlieha.  

 

Následky protiprávneho konania účastníka konania spočívajú v porušení práva spotrebiteľa 

na ochranu jeho ekonomických záujmov a práva na informácie. 
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K naplneniu dikcie ustanovenia o zákaze upierania spotrebiteľovi práva na ochranu jeho 

ekonomických záujmov došlo vymienením si zo strany predávajúceho kratšej lehoty (7 pracovných 

dní namiesto 14 dní) na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy a uvádzaním nejednoznačného 

termínu lehoty (v najkratšom čase namiesto 14 dní) na vrátenie peňazí spotrebiteľovi, po využití 

jeho práva na odstúpenie od zmluvy, čo môže dôvodne viesť k vzniku majetkovej ujmy na strane 

spotrebiteľa.  

 

Absenciu údajov a o názve a adrese orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť predávajúceho 

podlieha, nemožno považovať na nezávažné porušenie zákona, keďže na strane spotrebiteľa môže 

vzniknúť potencionálna škoda neposkytnutím mu informácií o príslušnom orgáne kontroly, na ktorý 

sa môže v prípade potreby obrátiť. 

 

K upretiu práva na informácie došlo tým, že účastník konania neposkytol formulár na odstúpenie 

od zmluvy, ako ani poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, rovnako 

informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu 

o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy, čím by uľahčil 

spotrebiteľovi uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy. Ďalej predávajúci neinformoval 

spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky 

spotrebiteľa, pred tým ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne, spôsobom 

primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie, o poučení o nárokoch spotrebiteľa 

podľa § 622 a 623 OZ pri uplatnení reklamácie, čím by mu zjednodušil postup pri uplatnení 

dotknutého práva, zároveň ani o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému 

alternatívneho o riešenia sporov a neuviedol odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, 

čo mohlo mať za následok, že spotrebiteľ v prípade potreby nevyužije tento peňažne nenáročný 

mimosúdny spôsob riešenia sporov. Správny orgán na základe uvedeného berie vyššie zadefinované 

nedostatky, ako priťažujúce okolnosti. 

 

Charakter protiprávneho konania predstavuje súhrn tohto konania spočívajúci vo vyššie uvedených 

skutočnostiach, na ktoré bolo pri určení pokuty zo strany správneho orgánu prihliadnuté.  

 

Z hľadiska miery zavinenia správny orgán zohľadnil i tú skutočnosť, že účastník konania ako 

predávajúci, ktorý predáva výrobky konečnému spotrebiteľovi, nesie objektívnu zodpovednosť 

za dodržanie všetkých zákonom stanovených podmienok predaja výrobkov bez ohľadu 

na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. Účastník konania ako predávajúci, je povinný 

dodržiavať podmienky podnikania uvedené v príslušných právnych predpisoch, vrátane zákona 

o ochrane spotrebiteľa, od začiatku vykonávania svojej podnikateľskej činnosti. 

 

Účelom zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý je vyjadrený v § 3 ods. 1, je zabezpečenie pre každého 

spotrebiteľa právo na informácie a na ochranu jeho ekonomických záujmov. Preukázaním vyššie 

uvedených nedostatkov nebol tento účel v zákonom stanovenej miere dosiahnutý.  

 

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.  

 

Správny orgán v zmysle § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, ukladá predávajúcemu, ktorý 

porušil svoje povinnosti stanovené týmto zákonom alebo právne záväznými aktami Európskej únie 

v oblasti ochrany spotrebiteľa pokutu až do výšky 66 400,- €. 
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Pri stanovení výšky sankcie boli zohľadnené vyjadrenie účastníka konania, vrátane odstránenia 

zistených nedostatkov, ako aj skutočnosť, že porušenie zákona bolo u predávajúceho, pri aplikácii 

absorpčnej zásady, postihované po prvýkrát.  

 

 

Správny orgán pri vyrubení výšky postihu zohľadnil najmä fakt, že v súčasnej situácii je potrebné 

prihliadnuť na vývoj pandemickej situácie a následný ekonomický dopad na podnikateľský subjekt, 

ktorý v období trvania karanténneho stavu nemohol produkovať žiadaný zisk. Napriek tomu, 

že uložená sankcia má byť výrazná a odradzujúca od ďalšieho porušovania zákona, nemá byť 

pre účastníka konania likvidačná, a preto bola uložená v primeranej výške zodpovedajúcej 

zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona, zohľadňujúcej všetky zákonné 

kritériá ovplyvňujúce jej určenie, vrátane charakteru protiprávneho konania, závažnosti porušenia 

povinnosti a zákazov a spôsobu a následkov porušenia predmetných zákazov a povinnosti, ako 

aj vývoj mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa 

z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2. 

 

Keďže správny orgán napriek uvedenému uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby, má 

za to, že pokuta uložená v tejto výške je vzhľadom na jej represívno- výchovnú funkciu, ako aj 

s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská, pokutou primeranou a zároveň pokutou 

zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona.  

 

 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj výšku pokuty 

odôvodnil tak, že aplikoval pravidlá pre ukladanie úhrnného trestu, t. j. uložil pokutu za viaceré 

delikty v zmysle ustanovení vzťahujúcich sa na iný správny delikt najprísnejšie postihnuteľný. 

 

 

 

 

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 
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Slovenská obchodná inšpekcia 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre  Žilinský 

kraj, Predmestská 71, PO box 89, 011 79 ŽILINA 

Číslo:  P/0008/05/2021                                                                                       Dňa: 16.06.2021 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 a o zmene zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v znení zák. 397/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) 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: M.A.D-TEAM s.r.o., sídlo: Horná 120, 022 01 Čadca  

 

prevádzkareň: kontrola vykonaná na Inšpektoráte Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, 011 79 Žilina (ďalej aj správny orgán) 

 

dátum vykonania kontroly: dňa 18.03.2021 (doručením spísaného inšpekčného záznamu zo dňa 

02.02.2021) na základe Oznámenia o začatí kontroly a výzvy na doručenie dokladov zo dňa 

15.01.2021 doručeného dňa 18.01.2021 

 

IČO: 47 924 314 
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Za spáchanie iných správnych deliktov v súbehu, a to:  

 

1. pre porušenie zákazu pre predávajúceho v zmysle § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti 

na § 3 ods.  1 zákona o ochrane spotrebiteľa 

-upierať spotrebiteľovi právo na informácie, keď kontrolou dodržiavania povinností 

vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa, zo zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa 

pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy 

uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 102/2014 Z. z.), zo zákona č. 22/2004 Z. z. 

o elektronickom obchode, v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o elektronickom 

obchode), ako aj vo veci posúdenia obsahu zmluvy uzatváranej na diaľku medzi účastníkom konania-

predávajúcim: M.A.D-TEAM s.r.o., sídlo: Horná 120, 022 01 Čadca a spotrebiteľom, vrátane 

informácií nachádzajúcich sa na webovom sídle www.enysstyle.sk (prevádzkovanom účastníkom 

konania) v týchto podstránkach (ktoré boli v deň 13.01.2021 vytlačené na Inšpektoráte Slovenskej 

obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj): Úvodná strana (príloha č. 1 k inšpekčnému 

záznamu zo dňa 02.02.2021), Bankové spojenia (príloha č. 2 k inšpekčnému záznamu zo dňa 

02.02.2021), Fakturačné údaje (príloha č. 3 k inšpekčnému záznamu zo dňa 02.02.2021), Problém 

s doručením zásielky (príloha č. 4 k inšpekčnému záznamu zo dňa 02.02.2021), O nás (príloha č. 5 

k inšpekčnému záznamu zo dňa 02.02.2021), Doprava (príloha č. 6 k inšpekčnému záznamu zo dňa 

02.02.2021), Všeobecné obchodné podmienky (príloha č. 7 k inšpekčnému záznamu zo dňa 

02.02.2021),  Ochrana osobných údajov (príloha č. 8 k inšpekčnému záznamu zo dňa 02.02.2021), 

Kontaktujte nás (príloha č. 9 k inšpekčnému záznamu zo dňa 02.02.2021), Reklamácie (príloha č. 10 

k inšpekčnému záznamu zo dňa 02.02.2021), Mapa stránok (príloha č. 11 k inšpekčnému záznamu 

zo dňa 02.02.2021), Výrobcovia (príloha č. 12 k inšpekčnému záznamu zo dňa 02.02.2021), 

Darčekové poukážky (príloha č. 13 k inšpekčnému záznamu zo dňa 02.02.2021), Partnerský program 

(príloha č. 14 k inšpekčnému záznamu zo dňa 02.02.2021), Akciový tovar (príloha č. 15 

k inšpekčnému záznamu zo dňa 02.02.2021), Môj účet (príloha č. 16 k inšpekčnému záznamu zo dňa 

02.02.2021), História objednávok (príloha č. 17 k inšpekčnému záznamu zo dňa 02.02.2021), 

Obľúbené projekty (príloha č. 18 k inšpekčnému záznamu zo dňa 02.02.2021), Novinky (príloha č. 19 

k inšpekčnému záznamu zo dňa 02.02.2021), Opis produktu (príloha č. 20 k inšpekčnému záznamu 

zo dňa 02.02.2021)  ako aj všetkých informácií zverejnených na webovom sídle www.enysstyle.sk, 

dňa 02.02.2021 na správnom orgáne, zistené že predávajúci neposkytol informáciu o názve a adrese 

orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť predávajúceho podlieha podľa zákona 

o elektronickom obchode  

2. pre porušenie zákazu pre predávajúceho v zmysle § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti 

na § 3 ods. 1  zákona o ochrane spotrebiteľa 

- upierať spotrebiteľovi právo na ochranu jeho ekonomických záujmov, keď bolo vyššie 

uvedenou kontrolou, aj vo veci posúdenia obsahu zmluvy uzatváranej na diaľku medzi účastníkom 

konania-predávajúcim: M.A.D-TEAM s.r.o., sídlo: Horná 120, 022 01 Čadca a spotrebiteľom, 

vrátane informácií nachádzajúcich sa na webovom sídle www.enysstyle.sk (prevádzkovanom 

účastníkom konania) dňa 02.02.2021 na správnom orgáne zistené, že v Všeobecné obchodných 

podmienkach (príloha č. 7 k inšpekčnému záznamu zo dňa 02.02.2021, ďalej len OP) v článku 6 

Zrušenie objednávky v bode 6 bolo uvedené: „V prípade už zaplatenej kúpnej ceny, alebo jej časti, 

budú finančné prostriedky vrátené objednávateľovi na ním určený účet v lehote do 15 dní od platného 

zrušenia objednávky.“, nakoľko zákon č. 102/2014 Z. z. stanovuje povinnosť predávajúceho vrátiť 

finančné prostriedky spotrebiteľovi najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení 

od zmluvy, z čoho vyplýva, že vymienenie si zo strany predávajúceho dlhšej lehoty (15  dní namiesto 

14 dní) na vrátenie peňazí spotrebiteľovi (po využití jeho práva na odstúpenie od zmluvy) môže  
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dôvodne viesť k vzniku majetkovej ujmy na strane spotrebiteľa a je porušením vyššie uvedeného 

zákazu 

3. pre porušenie zákazu pre predávajúceho v zmysle § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane 

spotrebiteľa  

- používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, keď bolo vyššie uvedenou 

kontrolou, aj vo veci posúdenia obsahu zmluvy uzatváranej na diaľku medzi účastníkom konania-

predávajúcim: M.A.D-TEAM s.r.o., sídlo: Horná 120, 022 01 Čadca a spotrebiteľom, vrátane 

informácií nachádzajúcich sa na webovom sídle www.enysstyle.sk (prevádzkovanom účastníkom 

konania) dňa 02.02.2021 na správnom orgáne zistené, že v OP (príloha č. 7 k inšpekčnému záznamu 

zo dňa 02.02.2021) v článku 12 Zodpovednosť v bode 8. bolo uvedené: „Predávajúci nezodpovedá 

za neskoré dodanie, poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou.“, keď podmienka stanovená 

predávajúcim vnášala značnú nerovnováhu do práv a povinností zmluvných strán v neprospech 

spotrebiteľa, lebo sa podmienkou o nenesení zodpovednosti za poškodenie zásielky prepravcom 

jednostranne umožňovalo dodávateľovi-predávajúcemu obmedzovať, resp. vylučovať práva 

spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za škodu, čo je v rozpore s § 53 ods. 4 písm. d) Občianskeho 

zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb., ďalej len „OZ“), napriek skutočnosti, že kupujúci – spotrebiteľ 

je v zmluvnom vzťahu len s predávajúcim - dodávateľom, ktorý nie je oprávnený sa zbavovať svojej 

zodpovednosti za riadne dodanie tovaru 

4. pre porušenie zákazu v zmysle § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na § 7 ods. 1, § 7 ods. 2, 

§ 7 ods. 4, § 8 ods. 4 v nadväznosti na § 8 ods. 6 písm. e) zákona o ochrane spotrebiteľa  

- používať nekalé obchodné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, a to klamlivým 

opomenutím poskytnutím podstatných informácií o existencii práva na odstúpenie od zmluvy, 

nejasným a nezrozumiteľným spôsobom, keď bolo vyššie uvedenou kontrolou, aj vo veci 

posúdenia obsahu zmluvy uzatváranej na diaľku medzi účastníkom konania-predávajúcim: 

M.AD.- TEAM s.r.o., sídlo: Horná 120, 022 01 Čadca a spotrebiteľom, vrátane informácií 

nachádzajúcich sa na webovom sídle www.enysstyle.sk (prevádzkovanom účastníkom konania) dňa 

02.02.2021 na správnom orgáne zistené, že v OP (príloha č. 7 k inšpekčnému záznamu zo dňa 

02.02.2021) v článku 6 Zrušenie objednávky v bode 1. bolo uvedené: „Objednávku je možné zrušiť 

bezodplatne do 30 minút po jej zrealizovaní a potvrdení v zmysle článku 5., bod. 4 VOP.“, ďalej v  OP 

(príloha č. 7 k inšpekčnému záznamu zo dňa 02.02.2021) v článku 6 Zrušenie objednávky v bode 2. 

bolo uvedené: „Objednávku je možné zrušiť najneskôr do 48 hodín pred zrealizovaním doručenia. 

V tomto prípade si predávajúci účtuje spracovateľský poplatok vo výške 2 EUR.“, nakoľko zákon 

č. 102/2014 Z.  z. umožňuje spotrebiteľovi (pri zmluvách uzatváraných na diaľku) odstúpiť 

od zmluvy, ktorej predmetom nie je tovar zhotovený podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa, 

kedykoľvek a bezplatne pred prevzatím tovaru a zároveň najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia 

tovaru, a predávajúci vo svojich informáciách na webovom sídle vôbec neinformoval spotrebiteľa 

o jeho práve na odstúpenie od zmluvy najneskôr do 14 dní PO prevzatí tovaru, a čo sa týka práva 

spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy PRED prevzatím tovaru, predávajúci spotrebiteľovi oznámil 

len možnosť zrušenia objednávky (teda zrušenia kúpnej zmluvy, čo je následkom odstúpenia 

od zmluvy), a to bezplatne do 30 minút po zrealizovaní a potvrdení objednávky a do 48 hodín pred 

doručením tovaru, a to za poplatok, čo nie je súladné so zákonom, pretože spotrebiteľ by sa mohol 

v dôsledku nejasných a nezrozumiteľných informácií, poskytnutých mu predávajúcim, mylne 

domnievať, že odstúpenie od zmluvy nie je vôbec možné v čase po 30 minútach po realizácií 

a potvrdení objednávky (samozrejme bezplatne) a po 48 hodinách pred doručením tovaru 

spotrebiteľovi, pravdaže bezplatne 

5. pre porušenie zákazu v zmysle § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na § 7 ods. 1, § 7 ods. 2, 

§ 7 ods. 4, § 8 ods. 4 v nadväznosti na § 8 ods. 6 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa  
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- používať nekalé obchodné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, a to klamlivým 

opomenutím poskytnutím podstatných informácií o nákladoch na dodanie tovaru, 

viacvýznamovým spôsobom, keď bolo vyššie uvedenou kontrolou, aj vo veci posúdenia obsahu 

zmluvy uzatváranej na diaľku medzi účastníkom konania-predávajúcim: M.A.D- TEAM s.r.o., sídlo: 

Horná 120, 022 01 Čadca a spotrebiteľom, vrátane informácií nachádzajúcich sa na webovom sídle 

www.enysstyle.sk (prevádzkovanom účastníkom konania) dňa 02.02.2021 na správnom orgáne 

zistené, že v OP (príloha č. 7 k inšpekčnému záznamu zo dňa 02.02.2021) v článku 5 Objednávka 

v bode 6. bolo uvedené: „Donáška sa vzťahuje na objednávku kytice. Pre ostatné produkty z ponuky 

– víno, sviečka, obraz je účtovaná doprava 5€. Neplatí to však v prípade objednávky napr. kytica + 

víno, vtedy je donáška zadarmo.“, ďalej v Doprave (príloha č. 6 k inšpekčnému záznamu zo dňa 

02.02.2021) bolo uvedené: „Štandardné doručenie SR všetkého okrem kytíc: 6,00 €.“ a taktiež 

v rámci objednávkového procesu bolo pri Spôsobe dodania uvedené: „Paušálna prepravná sadzba – 

6,00 €.“, keď predávajúci uvádzal pre spotrebiteľa dve rôzne sumy za dopravu výrobku, lebo v jednej 

časti svojho webového sídla uvádzal sumu za dopravu 5,- € a v druhej časti svojho webového sídla 

uvádzal sumu za dopravu  6,-€ 

6. pre porušenie povinnosti pre predávajúceho v zmysle § 3 ods. 1 písm. h) a § 3 ods. 4 zákona 

č. 102/2014 Z. z.  

- poskytnúť spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára 

na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne 

a zrozumiteľne, spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie, 

formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 citovaného zákona alebo poskytnúť 

spotrebiteľovi riadne vyplnené poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie 

od zmluvy uvedené v prílohe č. 2 citovaného zákona, keď bolo vyššie uvedenou kontrolou, 

aj vo veci posúdenia obsahu zmluvy uzatváranej na diaľku medzi účastníkom konania-predávajúcim: 

M.A.D- TEAM s.r.o., sídlo: Horná 120, 022 01 Čadca a spotrebiteľom, vrátane informácií 

nachádzajúcich sa na webovom sídle www.enysstyle.sk (prevádzkovanom účastníkom konania) dňa 

02.02.2021 na správnom orgáne zistené, že predávajúci pred uzavretím zmluvy na diaľku alebo 

ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým ako spotrebiteľ odošle 

objednávku, jasne a zrozumiteľne, spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej 

komunikácie neposkytol formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 citovaného zákona ani 

riadne vyplnené poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy uvedené v prílohe 

č. 2 citovaného zákona 

7. pre porušenie povinnosti pre predávajúceho v zmysle § 3 ods. 1 písm. l) zákona č. 102/2014 

Z. z.  

- oznámiť spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára 

na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne 

a zrozumiteľne, spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie, 

poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu - §§ 622 

a 623 OZ, ktoré znejú:  

„§ 622  

(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne 

odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.  

(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len 

súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom 

na cenu tovaru alebo závažnosť vady.  

(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, 

ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.  
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§ 623  

(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako 

vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva 

prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné 

vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.  

(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.“,  keď bolo 

vyššie uvedenou kontrolou, aj vo veci posúdenia obsahu zmluvy uzatváranej na diaľku medzi 

účastníkom konania-predávajúcim: M.A.D- TEAM s.r.o., sídlo: Horná 120, 022 01 Čadca 

a spotrebiteľom, vrátane informácií nachádzajúcich sa na webovom sídle www.enysstyle.sk 

(prevádzkovanom účastníkom konania) dňa 02.02.2021 na správnom orgáne zistené, že predávajúci 

pred uzavretím zmluvy na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, 

pred tým ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne, spôsobom primeraným použitému 

prostriedku diaľkovej komunikácie, neoznámil spotrebiteľovi poučenie o zodpovednosti 

predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu - §§ 622 a 623 OZ 

8. pre porušenie povinnosti pre predávajúceho v zmysle § 3 ods. 1 písm. t) zákona č. 102/2014 

Z. z.  

- oznámiť spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára 

na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne 

a zrozumiteľne, spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie, 

informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho 

riešenia sporov (podľa zákona č 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, 

v znení neskorších predpisov) a uviesť odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, 

prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, 

keď bolo vyššie uvedenou kontrolou, aj vo veci posúdenia obsahu zmluvy uzatváranej na diaľku 

medzi účastníkom konania-predávajúcim: M.A.D- TEAM s.r.o., sídlo: Horná 120, 022 01 Čadca 

a spotrebiteľom, vrátane informácií nachádzajúcich sa na webovom sídle www.enysstyle.sk 

(prevádzkovanom účastníkom konania) dňa 02.02.2021 na správnom orgáne zistené,  že predávajúci 

neoznámil spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára na základe 

objednávky spotrebiteľa, pred tým ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne, 

spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie, informáciu o možnosti 

a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov (podľa 

zákona č 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v znení neskorších 

predpisov) a neuviedol odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej 

môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu 

 

 

u k l a d á 

 

podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa účastníkovi konania pokutu vo výške 200,- €, slovom  

dvesto eur, ktorú je účastník konania povinný (á) 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-00080521. 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Kontrolou vykonanou Inšpektorátom Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský 

kraj na správnom orgáne, na základe Oznámenia o začatí kontroly a výzvy na doručenie dokladov 

zo dňa 15.01.2021 s jeho zaslaním dňa do elektronickej schránky na portáli www.slovensko.sk dňa  
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18.01.2021 (s doručením dňa 18.01.2021 na základe elektronickej doručenky) a na základe spísaného 

inšpekčného záznamu zo dňa 02.02.2021 (s doručením do elektronickej schránky na  portáli 

www.slovensko.sk  dňa 18.03.2021 na základe elektronickej doručenky) s právnickou osobou – 

spoločnosťou: M.A.D-TEAM s.r.o., sídlo: Horná 120, 022 01 Čadca boli v súvislosti s posúdením 

webového sídla www.enysstyle.sk (ktorého je prevádzkovateľom) zistené nedostatky, za ktoré 

zodpovedá účastník konania.   

 

Nezabezpečili ste dodržanie zákazov a povinností pre predávajúceho: 

 

Podľa § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, nesmie 

predávajúci upierať spotrebiteľovi právo na informácie. 

 

Účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržiavanie tohto zákazu, keď bolo kontrolou  

dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa, zo zákona č. 102/2014 

Z. z., zo zákona o elektronickom obchode, ako aj vo veci posúdenia obsahu zmluvy uzatváranej 

na diaľku medzi účastníkom konania- predávajúcim: M.A.D-TEAM s.r.o., sídlo: Horná 120, 022 01 

Čadca a spotrebiteľom, vrátane informácií nachádzajúcich sa na webovom sídle www.enysstyle.sk 

(prevádzkovanom účastníkom konania) v týchto podstránkach (ktoré boli v deň 13.01.2021 vytlačené 

na Inšpektoráte Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj): Úvodná strana 

(príloha č. 1 k inšpekčnému záznamu zo dňa 02.02.2021), Bankové spojenia (príloha č. 2 

k inšpekčnému záznamu zo dňa 02.02.2021), Fakturačné údaje (príloha č. 3 k inšpekčnému záznamu 

zo dňa 02.02.2021), Problém s doručením zásielky (príloha č. 4 k inšpekčnému záznamu zo dňa 

02.02.2021), O nás (príloha č. 5 k inšpekčnému záznamu zo dňa 02.02.2021), Doprava (príloha č. 6 

k inšpekčnému záznamu zo dňa 02.02.2021), Všeobecné obchodné podmienky (príloha č. 7 

k inšpekčnému záznamu zo dňa 02.02.2021),  Ochrana osobných údajov (príloha č. 8 k inšpekčnému 

záznamu zo dňa 02.02.2021), Kontaktujte nás (príloha č. 9 k inšpekčnému záznamu zo dňa 

02.02.2021), Reklamácie (príloha č. 10 k inšpekčnému záznamu zo dňa 02.02.2021), Mapa stránok 

(príloha č. 11 k inšpekčnému záznamu zo dňa 02.02.2021), Výrobcovia (príloha č. 12 k inšpekčnému 

záznamu zo dňa 02.02.2021), Darčekové poukážky (príloha č. 13 k inšpekčnému záznamu zo dňa 

02.02.2021), Partnerský program (príloha č. 14 k inšpekčnému záznamu zo dňa 02.02.2021), Akciový 

tovar (príloha č. 15 k inšpekčnému záznamu zo dňa 02.02.2021), Môj účet (príloha č. 16 

k inšpekčnému záznamu zo dňa 02.02.2021), História objednávok (príloha č. 17 k inšpekčnému 

záznamu zo dňa 02.02.2021), Obľúbené projekty (príloha č. 18 k inšpekčnému záznamu zo dňa 

02.02.2021), Novinky (príloha č. 19 k inšpekčnému záznamu zo dňa 02.02.2021), Opis produktu 

(príloha č. 20 k inšpekčnému záznamu zo dňa 02.02.2021)  ako aj všetkých informácií zverejnených 

na webovom sídle www.enysstyle.sk, dňa 02.02.2021 na správnom orgáne, zistené že predávajúci 

neposkytol informáciu o názve a adrese orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť 

predávajúceho podlieha podľa zákona o elektronickom obchode, čím účastník konania ako 

predávajúci porušil zákaz upierať spotrebiteľovi právo na informácie, čo je v rozpore so zákonom 

o ochrane spotrebiteľa. 

 

Podľa § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, nesmie 

predávajúcu upierať spotrebiteľovi právo na ochranu jeho ekonomických záujmov. 

 

Účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržiavanie tohto zákazu, keď bolo kontrolou  

dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa, zo zákona č. 102/2014 

Z. z., zo zákona o elektronickom obchode, ako aj vo veci posúdenia obsahu zmluvy uzatváranej 

na diaľku medzi účastníkom konania- predávajúcim: M.A.D-TEAM s.r.o., sídlo: Horná 120, 022 01  

http://www.slovensko.sk/
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Čadca a spotrebiteľom, vrátane informácií nachádzajúcich sa na webovom sídle www.enysstyle.sk 

(prevádzkovanom účastníkom konania) dňa 02.02.2021 na správnom orgáne zistené, že v Všeobecné 

obchodných podmienkach (príloha č. 7 k inšpekčnému záznamu zo dňa 02.02.2021, ďalej len OP) 

v článku 6 Zrušenie objednávky v bode 6 bolo uvedené: „V prípade už zaplatenej kúpnej ceny, alebo 

jej časti, budú finančné prostriedky vrátené objednávateľovi na ním určený účet v lehote do 15 dní 

od platného zrušenia objednávky.“, čím účastník konania ako predávajúci porušil zákaz upierať 

spotrebiteľovi právo na ochranu jeho ekonomických záujmov, čo je v rozpore so zákonom 

o ochrane spotrebiteľa, nakoľko zákon č. 102/2014 Z. z. stanovuje povinnosť predávajúceho vrátiť 

finančné prostriedky spotrebiteľovi najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení 

od zmluvy, z čoho vyplýva, že vymienenie si zo strany predávajúceho dlhšej lehoty (15  dní namiesto 

14 dní) na vrátenie peňazí spotrebiteľovi (po využití jeho práva na odstúpenie od zmluvy) môže 

dôvodne viesť k vzniku majetkovej ujmy na strane spotrebiteľa a je porušením vyššie uvedeného 

zákazu. 

 

Podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa, nesmie predávajúci používať neprijateľné 

podmienky v spotrebiteľských zmluvách. 

 

Účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržiavanie tohto zákazu, keď bolo kontrolou  

dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa, zo zákona č. 102/2014 

Z. z., zo zákona o elektronickom obchode, ako aj vo veci posúdenia obsahu zmluvy uzatváranej 

na diaľku medzi účastníkom konania- predávajúcim: M.A.D-TEAM s.r.o., sídlo: Horná 120, 022 01 

Čadca a spotrebiteľom, vrátane informácií nachádzajúcich sa na webovom sídle www.enysstyle.sk 

(prevádzkovanom účastníkom konania) dňa 02.02.2021 na správnom orgáne zistené, že v OP 

(príloha č. 7 k inšpekčnému záznamu zo dňa 02.02.2021) v článku 12 Zodpovednosť v bode 8. bolo 

uvedené: „Predávajúci nezodpovedá za neskoré dodanie, poškodenie tovaru zavinené kuriérskou 

službou.“, čím účastník konania ako predávajúci porušil zákaz používať neprijateľné zmluvné 

podmienky v spotrebiteľských zmluvách, čo bolo v rozpore so zákonom o ochrane spotrebiteľa, keď 

podmienka stanovená predávajúcim vnášala značnú nerovnováhu do práv a povinností zmluvných 

strán v neprospech spotrebiteľa, lebo sa podmienkou o nenesení zodpovednosti za poškodenie 

zásielky prepravcom jednostranne umožňovalo dodávateľovi-predávajúcemu obmedzovať, resp. 

vylučovať práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za škodu, čo je v rozpore s § 53 ods. 4 písm. 

d) OZ, napriek skutočnosti, že kupujúci – spotrebiteľ je v zmluvnom vzťahu len s predávajúcim 

- dodávateľom, ktorý nie je oprávnený sa zbavovať svojej zodpovednosti za riadne dodanie tovaru. 

 

Podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa, nesmie predávajúci používať nekalé 

obchodné praktiky v spotrebiteľských zmluvách.  

 

Podľa § 7 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa sú nekalé obchodné praktiky zakázané, 

a to pred, počas aj po vykonaní obchodnej transakcie.  

 

Podľa § 7 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa sa obchodná praktika považuje za nekalú, ak 

 a) je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti, 

 b) podstatne narušuje alebo môže narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu 

k produktu, ku ktorému sa dostane alebo ktorému je adresovaná, alebo priemerného člena skupiny, 

ak je obchodná praktika orientovaná na určitú skupinu spotrebiteľov.  

 

Podľa § 7 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa sa za nekalú obchodnú praktiku považuje najmä 

klamlivé konanie a klamlivé opomenutie konania podľa § 8 a agresívna obchodná praktika podľa §  9.  

http://www.enysstyle.sk/
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Podľa § 8 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa za klamlivé opomenutie sa tiež považuje, 

ak predávajúci skrýva alebo poskytuje nejasným, nezrozumiteľným, viacvýznamovým alebo 

nevhodným spôsobom podstatné informácie uvedené v ods. 6, alebo neoznámi obchodný účel 

obchodnej praktiky, ibaže je zrejmý z kontextu, pričom v dôsledku klamlivého opomenutia priemerný 

spotrebiteľ prijme rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neprijal. 

 

Podľa § 8 ods. 6 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa sa pri výzve na kúpu za podstatné informácie, 

ak už nie sú zrejmé z kontextu, považujú aj informácie o cene, alebo ak vzhľadom na povahu produktu 

nemožno cenu rozumne určiť vopred, o spôsobe, ktorým sa vypočíta, ako aj o ďalších nákladoch 

na  dopravu, dodanie alebo poštovné, alebo ak tieto náklady nemožno určiť vopred, skutočnosť, 

že do ceny môžu byť zarátané takéto ďalšie náklady. 

 

Podľa § 8 ods. 6 písm. e) zákona o ochrane spotrebiteľa sa pri výzve na kúpu za podstatné informácie, 

ak už nie sú zrejmé z kontextu, považujú aj informácie o existencii práva na odstúpenie od zmluvy, 

resp. informácie s ním súvisiace. 

 

Účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržiavanie tohto zákazu, keď bolo kontrolou  

dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa, zo zákona č. 102/2014 

Z. z., zo zákona o elektronickom obchode, ako aj vo veci posúdenia obsahu zmluvy uzatváranej 

na diaľku medzi účastníkom konania- predávajúcim: M.AD.- TEAM s.r.o., sídlo: Horná 120, 022 01 

Čadca a spotrebiteľom, vrátane informácií nachádzajúcich sa na webovom sídle www.enysstyle.sk 

(prevádzkovanom účastníkom konania) dňa 02.02.2021 na správnom orgáne zistené, že v OP 

(príloha č. 7 k inšpekčnému záznamu zo dňa 02.02.2021) v článku 6 Zrušenie objednávky v bode 1. 

bolo uvedené: „Objednávku je možné zrušiť bezodplatne do 30 minút po jej zrealizovaní a potvrdení 

v zmysle článku 5., bod. 4 VOP.“, ďalej v OP (príloha č. 7 k inšpekčnému záznamu zo dňa 

02.02.2021) v článku 6 Zrušenie objednávky v bode 2. bolo uvedené: „Objednávku je možné zrušiť 

najneskôr do 48 hodín pred zrealizovaním doručenia. V tomto prípade si predávajúci účtuje 

spracovateľský poplatok vo výške 2 EUR.“, čím účastník konania ako predávajúci porušil zákaz 

používať nekalé obchodné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, a to klamlivým 

opomenutím, poskytnutím spotrebiteľovi podstatných informácií o existencii práva 

na odstúpenie od zmluvy, nejasným a nezrozumiteľným spôsobom, čo je v rozpore so zákonom 

o ochrane spotrebiteľa, nakoľko zákon č. 102/2014 Z.  z. umožňuje spotrebiteľovi (pri zmluvách 

uzatváraných na diaľku) odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom nie je tovar zhotovený podľa 

špecifických požiadaviek spotrebiteľa, kedykoľvek a bezplatne pred prevzatím tovaru a zároveň 

najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, a predávajúci vo svojich informáciách na webovom 

sídle vôbec neinformoval spotrebiteľa o jeho práve na odstúpenie od zmluvy najneskôr do 14 dní PO 

prevzatí tovaru, a čo sa týka práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy PRED prevzatím tovaru, 

predávajúci spotrebiteľovi oznámil len možnosť zrušenia objednávky (teda zrušenia kúpnej zmluvy, 

čo je následkom odstúpenia od zmluvy), a to bezplatne do 30 minút po zrealizovaní a potvrdení 

objednávky a do 48 hodín pred doručením tovaru, a to za poplatok, čo nie je súladné so zákonom, 

pretože spotrebiteľ by sa mohol v dôsledku nejasných a nezrozumiteľných informácií, poskytnutých 

mu predávajúcim, mylne domnievať, že odstúpenie od zmluvy nie je vôbec možné v čase po 30 

minútach po realizácií a potvrdení objednávky (samozrejme bezplatne) a po 48 hodinách 

pred doručením tovaru spotrebiteľovi, pravdaže bezplatne. 

 

Účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržiavanie tohto zákazu, keď bolo kontrolou  

dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa, zo zákona č. 102/2014 

Z. z., zo zákona o elektronickom obchode, ako aj vo veci posúdenia obsahu zmluvy uzatváranej  
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na diaľku medzi účastníkom konania- predávajúcim: M.A.D- TEAM s.r.o., sídlo: Horná 120, 022 01 

Čadca a spotrebiteľom, vrátane informácií nachádzajúcich sa na webovom sídle www.enysstyle.sk 

(prevádzkovanom účastníkom konania) dňa 02.02.2021 na správnom orgáne zistené, že v OP 

(príloha č. 7 k inšpekčnému záznamu zo dňa 02.02.2021) v článku 5 Objednávka v bode 6. bolo 

uvedené: „Donáška sa vzťahuje na objednávku kytice. Pre ostatné produkty z ponuky – víno, sviečka, 

obraz je účtovaná doprava 5€. Neplatí to však v prípade objednávky napr. kytica + víno, vtedy je 

donáška zadarmo.“, ďalej v Doprave (príloha č. 6 k inšpekčnému záznamu zo dňa 02.02.2021) bolo 

uvedené: „Štandardné doručenie SR všetkého okrem kytíc: 6,00 €.“ a taktiež v rámci objednávkového 

procesu bolo pri Spôsobe dodania uvedené: „Paušálna prepravná sadzba – 6,00 €.“, čím účastník 

konania ako predávajúci porušil zákaz používať nekalé obchodné podmienky 

v spotrebiteľských zmluvách, a to klamlivým opomenutím, poskytnutím spotrebiteľovi 

podstatných informácií o nákladoch na dodanie tovaru viacvýznamovým spôsobom, čo je 

v rozpore so zákonom o ochrane spotrebiteľa,keď predávajúci uvádzal pre spotrebiteľa dve rôzne 

sumy za dopravu výrobku, lebo v jednej časti svojho webového sídla uvádzal sumu za dopravu 5,- € 

a v druhej časti svojho webového sídla uvádzal sumu za dopravu  6,-€.  

 

 

Podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy 

na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým ako spotrebiteľ 

odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne, oznámiť spotrebiteľovi, spôsobom primeraným použitému 

prostriedku diaľkovej komunikácie, informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, 

podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy. V zmysle § 7 ods. 5 

zákona č. 102/2014 Z. z. môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, 

aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Zároveň je predávajúci povinný poskytnúť 

spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona č. 102/2014 Z. z.. Podľa 

§ 3 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z. z. sa informačná povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. h) citovanej 

právnej úpravy považuje za splnenú aj vtedy, ak predávajúci poskytne spotrebiteľovi riadne vyplnené 

poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy uvedené v prílohe č. 2 tohto zákona. 

 

Účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržiavanie vyššie uvedenej povinnosti, keď bolo 

kontrolou dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa, zo zákona 

č. 102/2014 Z. z., zo zákona o elektronickom obchode, ako aj vo veci posúdenia obsahu zmluvy 

uzatváranej na diaľku medzi účastníkom konania-predávajúcim: M.A.D- TEAM s.r.o., sídlo: Horná 

120, 022 01 Čadca a spotrebiteľom, vrátane informácií nachádzajúcich sa na webovom sídle 

www.enysstyle.sk (prevádzkovanom účastníkom konania), dňa 02.02.2021 na správnom orgáne 

zistené, že účastník konania ako predávajúci porušil povinnosť poskytnúť spotrebiteľovi 

pred uzavretím zmluvy na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, 

pred tým ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne, spôsobom primeraným 

použitému prostriedku diaľkovej komunikácie, poskytnúť spotrebiteľovi formulár na odstúpenie 

 od zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona č. 102/2014 Z. z., alebo poučenie o uplatnení práva 

spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy uvedené v prílohe č. 2 zákona č. 102/2014 Z. z.. 

 

Podľa § 3 ods. 1 písm. l) zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy 

na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým ako spotrebiteľ 

odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne, oznámiť spotrebiteľovi, spôsobom primeraným použitému 

prostriedku diaľkovej komunikácie, poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa 

všeobecného predpisu - §§ 622 a 623 OZ, ktoré znejú:  
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„§ 622  

(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne 

odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.  

(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len 

súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom 

na cenu tovaru alebo závažnosť vady.  

(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, 

ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.  

§ 623  

(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako 

vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva 

prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné 

vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.  

(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.“. 

 

Účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržiavanie vyššie uvedenej povinnosti, keď bolo 

kontrolou dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa, zo zákona 

č.  102/2014 Z. z., zo zákona o elektronickom obchode, ako aj vo veci posúdenia obsahu zmluvy 

uzatváranej na diaľku medzi účastníkom konania-predávajúcim: M.A.D- TEAM s.r.o., sídlo: Horná 

120, 022 01 Čadca a spotrebiteľom, vrátane informácií nachádzajúcich sa na webovom sídle 

www.enysstyle.sk (prevádzkovanom účastníkom konania), dňa 02.02.2021 na správnom orgáne 

zistené, že účastník konania ako predávajúci porušil povinnosť oznámiť spotrebiteľovi 

pred uzavretím zmluvy na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, 

pred tým ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne, spôsobom primeraným 

použitému prostriedku diaľkovej komunikácie, poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady 

tovaru podľa §§ 622 a 623 OZ. 

 

Podľa § 3 ods. 1 písm. t) zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy 

na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým ako spotrebiteľ 

odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne, oznámiť spotrebiteľovi, spôsobom primeraným použitému 

prostriedku diaľkovej komunikácie, informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu 

prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov (podľa zákona č 391/2015 Z. z. 

o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v znení neskorších predpisov) a uviesť odkaz 

na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh 

na začatie alternatívneho riešenia sporu. 

 

Účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržiavanie vyššie uvedenej povinnosti, keď bolo 

kontrolou  dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa, zo zákona 

č. 102/2014 Z. z., zo zákona o elektronickom obchode, ako aj vo veci posúdenia obsahu zmluvy 

uzatváranej na diaľku medzi účastníkom konania-predávajúcim: M.A.D- TEAM s.r.o., sídlo: Horná 

120, 022 01 Čadca a spotrebiteľom, vrátane informácií nachádzajúcich sa na webovom sídle 

www.enysstyle.sk (prevádzkovanom účastníkom konania), dňa 02.02.2021 na správnom orgáne 

zistené, že účastník konania ako predávajúci porušil povinnosť oznámiť spotrebiteľovi 

pred uzavretím zmluvy na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, 

pred tým ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne, spôsobom primeraným 

použitému prostriedku diaľkovej komunikácie, informáciu o možnosti a podmienkach riešenia 

sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov (podľa zákona č 391/2015 Z. z. 

o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v znení neskorších predpisov) a uviesť odkaz  

http://www.enysstyle.sk/
http://www.enysstyle.sk/
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na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh 

na začatie alternatívneho riešenia sporu. 

 

Správny orgán uvádza že v predmetnej veci sa jedná o vec správneho trestania, keďže správny orgán 

zistené porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. posúdil ako súbeh 

správnych deliktov. Predávajúcemu bola uložená úhrnná pokuta za správny delikt najprísnejšie 

postihnuteľný, teda za delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s najvyššou sadzbou. Pri rovnakých 

sadzbách pokút správny orgán uloží sankciu podľa toho ustanovenia, ktoré sa vzťahuje 

na najzávažnejší delikt. Vzhľadom na uvedené, bola v danom prípade uložená pokuta, v súlade 

s absorpčnou zásadou, podľa ustanovenia § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa. 

 

 

Aplikácia absorpčnej zásady je uplatňovaná v prospech účastníka konania, nakoľko uložením 

úhrnnej sankcie sa sleduje primeranosť postihu, nakoľko uplatnenie kumulačnej (sčítacej) 

zásady by mohlo viesť k neúmerne vysokej pokute.  

 

 

Za zistené nedostatky, a tým aj preukázané porušenie zákona citovaného vo výrokovej časti tohoto 

rozhodnutia, zodpovedá predávajúci podľa § 2 písm. b) zákona o ochrane 

spotrebiteľa- M.A.D- TEAM s.r.o.. 

 

Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania písomnosťou zo dňa 20.05.2021 

(s doručením do jeho aktivovanej elektronickej schránky na portáli www.slovensko.sk dňa 

21.05.2021 na základe elektronickej doručenky), oznámené začatie správneho konania o uložení 

pokuty. 

 

V oznámení o začatí správneho konania vinil správny orgán účastníka konania aj za porušenie zákazu 

používať nekalé obchodné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, a to klamlivým opomenutím, 

poskytnutím spotrebiteľovi podstatných informácií súvisiacich s právom na odstúpenie od zmluvy, 

nejasným a nezrozumiteľným a nevhodným spôsobom, keď predávajúci do omylu uvádzajúcim 

spôsobom informoval spotrebiteľa o vrátení mu peňazí, po využití jeho práva na odstúpenie 

od zmluvy iba bezhotovostným prevodom. Po prehodnotení právneho stavu veci, s poukazom na to, 

že predávajúci umožňoval spôsob platby bezhotovostným prevodom alebo dobierkou, správny orgán 

účastníka konania za vyššie uvedené týmto rozhodnutím neviní.   

 

Dňa 19.01.2021, bola správnemu orgánu do e-mailovej schránky doručená písomnosť s označením 

„Re: Oznámenie o začatí kontroly a výzva na doručenie dokladov 160/2021“od konateľky 

spoločnosti M.A.D-TEAM s.r.o. (z e-mailovej adresy enysstyle@enysstyle.sk), v ktorej uvádza, že si 

je vedomá zistených nedostatkov a keďže web a znalosti z tejto oblasti nie sú jej silná stránka, ihneď 

začala konať a na odstránenie zistených nedostatkov si vyhľadala firmu. Prílohou uvedenej 

písomnosti bola Zmluva o dielo, ktorej predmetom je vypracovanie Všeobecných obchodných 

podmienok, Reklamačného poriadku a certifikácia internetového obchodu.  

 

Uvedené vyjadrenie konateľky spoločnosti zároveň predstavuje aj vysvetlivku k inšpekčnému 

záznamu zo dňa 02.02.2021. 

 

V čase spísania inšpekčného záznamu bolo zistené, že účastník konania nedostatky odstránil.  

 

http://www.slovensko.sk/
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K vyjadreniu účastníka konania správny orgán uvádza, že účastník konania svojím vyjadrením 

zistený protiprávny skutkový stav nespochybnil. Skutočnosti, že došlo k odstráneniu zistených 

nedostatkov, správny orgán hodnotí kladne a zároveň uvádza, že v zmysle § 7 ods. 3 zákona o štátnej 

kontrole vnútorného trhu, je účastník konania ako kontrolovaná osoba, povinný v určenej lehote 

odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny a vykonať okamžite nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie 

a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote správu orgánu dozoru. Následné odstránenie 

nedostatkov teda nie je možné definovať ako liberačný dôvod zo zisteného nezákonného skutkového 

stavu veci. Vychádzajúc preto pri interpretácii právnej normy z gramatického výkladu ustanovenia 

§ 24 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý stanovuje správnemu orgánu povinnosť, nie možnosť, 

uložiť predávajúcemu postih za porušenie povinností a zákazov ustanovených týmto zákonom, 

vydáva správny orgán enunciát v znení, ako je uvedené vyššie, s cieľom zabezpečiť zvýšenú ochranu 

slabšieho účastníka spotrebiteľského zmluvného vzťahu- spotrebiteľa. 

 

Ako predávajúci podľa § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa, nesmie M.A.D-TEAM s.r.o. 

v zmysle ustanovení  § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 3 ods. 1, § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti 

na § 7 ods. 1, § 7 ods. 2, § 7 ods. 4, 8 ods. 4, § 8 ods. 6 písm. c), e) vyššie citovanej právnej úpravy 

porušovať zákaz upierať spotrebiteľovi právo na informácie a používať nekalé obchodné praktiky 

v spotrebiteľských zmluvách, a to vo forme klamlivého opomenutia poskytnutím podstatných 

informácií o existencii práva na odstúpenie od zmluvy a o nákladoch na dodanie tovaru nejasným, 

nezrozumiteľným a viacvýznamovým spôsobom. 

 

Rozhodujúcim pre konštatovanie, či bol zákon dodržaný, alebo porušený, je stav zistený v čase 

kontroly.  

Tým bol porušený § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 3 ods. 1, § 4 ods. 2 písm. c),  § 4 ods. 2 

písm. c) v nadväznosti § 7 ods. 1, § 7 ods. 2, § 7 ods. 4, 8 ods. 4, § 8 ods. 6 písm. c), e) zákona 

o ochrane spotrebiteľa.  

 

Pri určovaní výšky pokuty prihliadol správny orgán v zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane 

spotrebiteľa na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia zákazov a povinnosti, spôsob 

a následky porušenia zákazov a povinnosti, spočívajúcich v porušení práv spotrebiteľov chránených 

dotknutými zákonnými ustanoveniami.  

 

Spôsobom protiprávneho konania spočíva v porušení zákazov zo strany účastníka konania v dôsledku 

ktorých používal a nekalé obchodné praktiky v spotrebiteľskej zmluve, keď v informáciách 

tvoriacich súčasť spotrebiteľskej zmluvy uvádzal viaceré so zákonom nesúladné podmienky, 

a to v súvislosti s právom na odstúpenie od zmluvy, keď v jednej časti svojho webového sídla 

uviedol, že zrušenie objednávky (teda zrušenie kúpnej zmluvy, čo je následkom odstúpenia 

od zmluvy) je možná bezplatne do 30 minút po zrealizovaní a potvrdení objednávky a do 48 hodín 

pred doručením tovaru za poplatok, ďalej uvádzal dve rôzne sumy za dopravu výrobku. Stanovením 

si dlhšej lehoty na vrátenie peňazí spotrebiteľovi po využití jeho práva na odstúpenie od zmluvy, 

a to 15 dní namiesto zákonných 14 dní. Ako aj zbavovaním sa zodpovednosti za riadne dodanie 

tovaru a neinformovaním spotrebiteľa o názve a adrese orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému 

činnosť predávajúceho podlieha. 

 

Následky protiprávneho konania účastníka konania spočívajú v porušení práva spotrebiteľa  

na informácie, na ochranu jeho ekonomických záujmov, na konanie zabezpečujúce rovnováhu 

v právach a povinnostiach oboch zmluvných strán, ako i na do omylu neuvádzajúce informácie 

spôsobilé narušiť ekonomické správanie spotrebiteľa.  
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Absenciu údajov o názve a adrese orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť predávajúceho 

podlieha, nemožno považovať na nezávažné porušenie zákona, keďže na strane spotrebiteľa môže 

vzniknúť potencionálna škoda neposkytnutím mu informácií o príslušnom orgáne kontroly, na ktorý 

sa môže v prípade potreby obrátiť. 

 

 

K naplneniu dikcie ustanovenia o zákaze upierania spotrebiteľovi práva na ochranu jeho 

ekonomických záujmov došlo vymienením si zo strany predávajúceho dlhšej lehoty (15 dní namiesto 

14 dní) na vrátenie peňazí spotrebiteľovi, po využití jeho práva na odstúpenie od zmluvy, čo môže 

dôvodne viesť k vzniku majetkovej ujmy na strane spotrebiteľa.  

 

 

Ustanovenie § 52 OZ definuje spotrebiteľskú zmluvu ako každú zmluvu bez ohľadu na právnu formu, 

ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom a zároveň v zmysle § 53 OZ spotrebiteľské zmluvy nesmú 

obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných 

strán v neprospech spotrebiteľa (ďalej len „neprijateľná podmienka“). Ustanovenie § 54 OZ 

stanovuje, že zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou sa nemôžu odchýliť od tohto 

zákona v neprospech spotrebiteľa. Spotrebiteľ sa najmä nemôže vopred vzdať svojich práv, ktoré mu 

tento zákon priznáva, alebo si inak zhoršiť svoje zmluvné postavenie. Účastník konania porušil zákaz 

používať neprijateľné zmluvné podmienky v spotrebiteľskej zmluve, keď na svojom webovom sídle 

uvádzal neprijateľnú podmienku, tykajúcu sa prevedenia svojej povinnosti,  za riadne a včasné 

dodanie výrobku na iný subjekt, čo môže viesť k zhoršeniu zabezpečenia pohľadávky spotrebiteľa 

a zároveň následkom je jednostranné znevýhodnenie spotrebiteľa, ktorý síce má možnosť oboznámiť 

sa s údajmi na danom webovom sídle pred uzatvorením zmluvy, no zároveň nemá možnosť ovplyvniť 

ich obsah, resp. túto možnosť nevyužíva. Vzhľadom na vyššie uvedené je porušenie zákazu používať 

neprijateľné zmluvné podmienky v spotrebiteľských zmluvách závažným porušením zákona.  

 

 

Zo zákona o ochrane spotrebiteľa jasne vyplýva, že spotrebiteľ má právo na ochranu pred používaním 

nekalých obchodných praktík zo strany predávajúceho vo forme klamlivej obchodnej praktiky. Každá 

obchodná praktika, ktorá je nekalá, sa môže realizovať nie len dokonaným konaním, ale aj 

ohrozovacím správaním, teda nie len ak spôsobí protiprávny následok, ale stačí už aj hrozba, 

že protiprávny následok nastane. Z pohľadu cieľov a zmyslu zákona o ochrane spotrebiteľa v časti, 

nekalých obchodných praktikách má byť postihnuté akékoľvek konanie, ktoré napĺňa znaky klamlivej 

nekalej obchodnej praktiky a je spôsobilé spotrebiteľovi spôsobiť ujmu.  

 

 

Konaním účastníka konania boli naplnené všetky znaky nekalej obchodnej praktiky, keď predávajúci 

informoval spotrebiteľa zrušení objednávky (teda zrušenia kúpnej zmluvy, čo je následkom 

odstúpenia od zmluvy) bezodplatne do 30 minút po jej zrealizovaní a potvrdení a potom najneskôr 

do 48 hodín pred zrealizovaním doručenia, a to za spracovateľský poplatok vo výške 2 EUR, čo nie 

je súladne informovanie so zákonom č. 102/2014 Z. z., ktorý umožňuje spotrebiteľovi využiť právo 

na odstúpenie od zmluvy (pri tovare nezhotovenom podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa) 

kedykoľvek pred prevzatím tovaru až po uplynutie lehoty 14 dní po prevzatí tovaru a bez úhrady. 

Ďalej uvádzal pre spotrebiteľa dve rôzne sumy za dopravu výrobku, keď v jednej časti svojho 

webového sídla uvádzal sumu za dopravu 5,- € , no v druhej časti určil predmetnú sumu 6,- €. 
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Zákon o ochrane spotrebiteľa definuje rozhodnutie o obchodnej transakcii ako rozhodnutie 

spotrebiteľa o tom, či, ako a za akých podmienok spotrebiteľ výrobok kúpi, zaplatí zaň vcelku alebo 

po častiach, ponechá si ho alebo ním bude ďalej nakladať, alebo si uplatní právo zo záväzkového 

vzťahu vo vzťahu k výrobku bez ohľadu na to, či sa spotrebiteľ rozhodne konať alebo zdržať konania. 

         

 

Za priemerného spotrebiteľa sa podľa výkladu Európskeho súdneho dvora považuje spotrebiteľ, ktorý 

je primerane dobre informovaný a primerane vnímavý a opatrný, pričom sa berú do úvahy 

spoločenské, kultúrne a jazykové faktory. Predmetné nedostatky, spočívajúce v poskytnutí 

spotrebiteľovi viacvýznamových údajov o lehote na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy, 

o lehote na vrátenie mu peňazí, po jeho zákonnom využití práva na odstúpenie od zmluvy a uvedenie 

dvoch rozdielnych adries svojho sídla boli spôsobilé ovplyvniť budúce právne úkony spotrebiteľa, 

a možno ich považovať za závažné. 

 

 

K upretiu práva na informácie došlo tým, že účastník konania neposkytol spotrebiteľovi formulár 

na odstúpenie od zmluvy, ako ani poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, 

čím by uľahčil spotrebiteľovi uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy. Ďalej predávajúci 

neinformoval spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára na základe 

objednávky spotrebiteľa, pred tým ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne, 

spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie, o poučení o nárokoch 

spotrebiteľa podľa § 622 a 623 OZ pri uplatnení reklamácie, čím by mu zjednodušil postup 

pri uplatnení dotknutého práva, ako i  o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom 

systému alternatívneho o riešenia sporov a neuviedol odkaz na platformu alternatívneho riešenia 

sporov, čo mohlo mať za  následok, že spotrebiteľ v prípade potreby nevyužije tento peňažne 

nenáročný mimosúdny spôsob riešenia sporov. Správny orgán na základe uvedeného berie vyššie 

zadefinované nedostatky, ako priťažujúce okolnosti. 

 

 

Charakter protiprávneho konania predstavuje súhrn tohto konania spočívajúci vo vyššie uvedených 

skutočnostiach, na ktoré bolo pri určení pokuty zo strany správneho orgánu prihliadnuté.  

 

 

Z hľadiska miery zavinenia správny orgán zohľadnil i tú skutočnosť, že účastník konania ako 

predávajúci, ktorý predáva výrobky konečnému spotrebiteľovi, nesie objektívnu zodpovednosť 

za dodržanie všetkých zákonom stanovených podmienok predaja výrobkov bez ohľadu na akékoľvek 

okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. Účastník konania ako predávajúci, je povinný dodržiavať 

podmienky podnikania uvedené v príslušných právnych predpisoch, vrátane zákona o ochrane 

spotrebiteľa, od začiatku vykonávania svojej podnikateľskej činnosti 

 

 

V súvislosti s vyššie uvedeným protiprávnym konaním správny orgán uvádza, že povinnosťou 

predávajúceho je zabezpečiť splnenie všetkých povinností a dodržiavanie zákazov  tak, ako to určuje 

zákon o ochrane spotrebiteľa. Jednotlivé ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa majú kogentný 

charakter a teda nie je možné sa od nich odchýliť. Predávajúci zodpovedá za ich nedodržanie 

objektívne a správny orgán pri hodnotení, či ide o porušenie zákona alebo nie nemôže prihliadať 

na žiadne subjektívne dôvody, prečo stav zistený kontrolou je odlišný od stavu vyžadovaného 

zákonom. Rozhodujúce je porovnanie kontrolou zisteného stavu so stavom požadovaným zákonom.  
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Pre zadeklarovanie porušenia zákona je postačujúci potenciálny možný vznik ujmy na strane 

spotrebiteľa, a to buď neposkytnutím mu zákonných informácií, alebo poskytnutím mu informácií, 

ale rozporných so zákonom, ako súčasť spotrebiteľskej zmluvy, a teda je irelevantné, či účastník 

konania týmto opomenutím alebo konaním reálne spôsobil škodu na strane spotrebiteľa alebo nie. 

Správne delikty predávajúcich sú postihované bez ohľadu na zavinenie, nakoľko zavinenie nie je 

pojmovým znakom správneho deliktu podľa zákona o ochrane spotrebiteľa. Podstatné je iba to, 

či k porušeniu zákona objektívne došlo, alebo nie. Subjektom deliktu je predávajúci spôsobilý 

na protiprávne konanie (tzv. deliktuálna spôsobilosť, ktorá je spojená s jej vznikom a existenciou).  

 

 

Účelom zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý je vyjadrený v § 3 ods. 1, je zabezpečenie pre každého 

spotrebiteľa právo na informácie a na ochranu jeho ekonomických záujmov.  

 

Preukázaním vyššie uvedených nedostatkov nebol tento účel v zákonom stanovenej miere 

dosiahnutý.  

 

 

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.  

 

 

Správny orgán v zmysle § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, ukladá predávajúcemu, ktorý 

porušil svoje povinnosti stanovené týmto zákonom alebo právne záväznými aktami Európskej únie 

v oblasti ochrany spotrebiteľa pokutu až do výšky 66 400,- €.  

 

 

Pri stanovení výšky sankcie bolo zohľadnené vyjadrenie účastníka konania, vrátane odstránenia 

zistených nedostatkov, ako aj skutočnosť, že porušenie zákona bolo u predávajúceho, pri aplikácii 

absorpčnej zásady, postihované po prvýkrát.  

 

 

Správny orgán pri vyrubení výšky postihu zohľadnil najmä fakt, že v súčasnej situácii je potrebné 

prihliadnuť na vývoj pandemickej situácie a následný ekonomický dopad na podnikateľský subjekt, 

ktorý v období trvania karanténneho stavu nemohol produkovať žiadaný zisk. Napriek tomu, 

že uložená sankcia má byť výrazná a odradzujúca od ďalšieho porušovania zákona, nemá byť 

pre účastníka konania likvidačná, a preto bola uložená v primeranej výške zodpovedajúcej zistenému 

protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona, zohľadňujúcej všetky zákonné kritériá 

ovplyvňujúce jej určenie, vrátane charakteru protiprávneho konania, závažnosti porušenia povinnosti 

a zákazov a spôsobu a následkov porušenia predmetných zákazov a povinnosti, ako aj vývoj 

mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu 

ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2. 
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Keďže správny orgán napriek uvedenému uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby, má za to, 

že pokuta uložená v tejto výške je vzhľadom na jej represívno- výchovnú funkciu, ako aj 

s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská, pokutou primeranou a zároveň pokutou 

zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona.  

 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj výšku pokuty 

odôvodnil tak, že aplikoval pravidlá pre ukladanie úhrnného trestu, t. j. uložil pokutu za viaceré 

delikty v zmysle ustanovení vzťahujúcich sa na iný správny delikt najprísnejšie postihnuteľný. 

 

 

 

 

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. 
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Slovenská obchodná inšpekcia 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre  Žilinský 

kraj, Predmestská 71, PO box 89, 011 79 ŽILINA 

Číslo:  P/0013/05/2021                                                                                       Dňa: 22.06.2021 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 a o zmene zák. SNR 

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zák. 397/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) 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: DECODOM, spol. s r.o., sídlo: Pilská 7, 955 13 Topoľčany 

 

prevádzkareň: kontrola vykonaná na Inšpektoráte Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, 011 79 Žilina (ďalej aj správny orgán) 

 

dátum vykonania kontroly: dňa 18.03.2021 (doručením spísaného inšpekčného záznamu 

zo dňa 18.03.2021) na základe Oznámenia o začatí kontroly a výzva na doručenie dokladov 

zo dňa 21.01.2021 doručeného dňa 26.01.2021 

 

IČO: 36 305 073   
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1. pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa ustanovenia § 18 ods. 4 zákona o ochrane 

spotrebiteľa, v zmysle ktorého je predávajúci po určení spôsobu vybavenia reklamácie, 

reklamáciu vybaviť ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, 

vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, keď 

kontrolou zo dňa 18.03.2021 na správnom orgáne, pri šetrení spotrebiteľského podnetu P-5/2021 

bolo zistené, že pri vybavovaní spotrebiteľskej reklamácie uplatnenej dňa 25.09.2020 predávajúci 

nedodržal zákonom stanovenú maximálnu lehotu 30 dní, keď túto reklamáciu vybavil 

zamietnutím na základe odborného posúdenia až po jej uplynutí, a to dňa 04.12.2020 

 

2. pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa ustanovenia § 18 ods. 9  zákona o ochrane 

spotrebiteľa, v zmysle ktorého je predávajúci povinný o vybavení reklamácie vydať písomný 

doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, keď kontrolou zo dňa 18.03.2021, 

na správnom orgáne, pri šetrení spotrebiteľského podnetu P-5/2021 bolo zistené, 

že pri vybavovaní spotrebiteľskej reklamácie uplatnenej dňa 25.09.2020 predávajúci nevydal 

písomný doklad o vybavení reklamácie v lehote 30 dní od doby jej uplatnenia 

 

3. pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa ustanovenia § 18 ods. 10 zákona o ochrane 

spotrebiteľa, v zmysle  ktorého je predávajúci povinný viesť evidenciu o reklamáciách, pričom 

táto musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia 

reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie, keď kontrolou zo dňa 14.03.2021  

na správnom orgáne, pri šetrení spotrebiteľského podnetu P- 5/2021bolo zistené, že v evidencii 

o reklamáciách predávajúci neuviedol údaj o spôsobe vybavenia reklamácií a pri reklamácií 

uplatnenej dňa 25.09.2020 ani dátum vybavenia reklamácie 

 

u k l a d á 

 

podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa účastníkovi konania pokutu vo výške 300,-€, 

slovom tristo eur, ktorú je účastník konania povinný (á) 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-00130521.   

 

O d ô v o d n e n i e 

Kontrolou vykonanou Inšpektorátom Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline 

pre Žilinský kraj na správnom orgáne, na základe Oznámenia o začatí kontroly a výzvy 

na doručenie dokladov zo dňa 21.01.2021, zasielanom dňa 26.01.2021 (s jeho doručením dňa 

26.01.2021 prostredníctvom portálu www.slovensko.sk na základe elektronickej doručenky) 

a na základe spísaného inšpekčného záznamu zo dňa 18.03.2021 (s jeho doručením dňa 

18.03.2021 prostredníctvom portálu www.slovensko.sk na základe elektronickej doručenky)  

s právnickou osobou –spoločnosťou: DECODOM, spol. s r.o., sídlo: Pilská 7, 955 13 Topoľčany 

boli, v súvislosti s prešetrením podnetu spotrebiteľa P- 5/2021 zistené nedostatky, za ktoré 

zodpovedá účastník konania.   

 

 

 

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. 

http://www.slovensko.sk/
http://www.slovensko.sk/
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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. l)  zákona o ochrane spotrebiteľa reklamáciou je uplatnenie zodpovednosti 

za vady výrobku alebo služby. 

 

Podľa § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa vybavením reklamácie ukončenie 

reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením 

kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva 

na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie, 

 

Podľa § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa zákona o ochrane spotrebiteľa ak spotrebiteľ 

uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný 

poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu – § 622 a § 623 Občianskeho 

zákonníka, na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je 

povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch 

najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä 

ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa 

uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, 

v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však 

nesmie trvať dlhšie ako  30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu 

reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie 

predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie 

predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy 

odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový.  

 

Podľa § 18 ods. 9 zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný o vybavení reklamácie 

vydať písomný  doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

 

Podľa § 18 ods. 10 zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný viesť evidenciu 

o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii 

musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia 

reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie. 

 

Pri výkone kontroly v súvislosti s prešetrením podnetu spotrebiteľa zaevidovaného pod číslom 

P- 5/2021, bolo zistené, že spotrebiteľ dňa 01.08.2020 v prevádzke  MOP DECODOM Žilina, 

OC Atrium Dubeň, Vysokoškolákov 8069/52, Žilina uzatvoril s predávajúcim Kúpnu 

zmluvu/Zmluvu o dielo na dodávku tovaru k objednávke číslo: -1 (8064), 24/07/2020 zo dňa 

01.08.2020. Predmetom zmluvy je dodanie a montáž kuchynskej linky na základe objednávky č. 

– 1 (8064) zo dňa  24.07.2020. Kúpno-predajný vzťah je preukázaný faktúrou č.  30211241 zo dňa 

09.09.2020 v  hodnote 4676,98,- €, faktúrou č. 30211242 zo dňa 09.09.2020 v  hodnote 40,05,- €, 

faktúrou č. 30211243 zo dňa 09.09.2020 v hodnote 149,- € a faktúrou č. 30211244 zo dňa 

09.09.2020 v hodnote 6,61,- €, ktoré už v deň vystavenia boli zaplatené spotrebiteľom. Spotrebiteľ 

si dňa 25.09.2020 uplatnil reklamáciu prostredníctvom e-mailu na adresu 

kulhaniova@decodom.sk, v ktorej poukazuje na hroznú kvalitu, zlé zameranie a veľmi nekvalitnú 

výrobu kuchynskej linky. V danom prípade sa jedná o reklamáciu uplatnenú počas 12 mesiacov 

od kúpy výrobku.  

mailto:kulhaniova@decodom.sk
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Dňa 24.11.2020 bola vykonaná obhliadka kuchynskej linky externým zazmluvneným 

montážnikom p. Petrom Labudom. Predávajúci reklamáciu prijal, zaevidoval v evidencii 

o reklamáciách pod poradovým číslom 30003809 a vydal potvrdenie o prijatí reklamácie  - 

Reklamačný zápis č. 30003809 zo dňa 26.11.2020. Predávajúci predmetnú reklamáciu vybavil 

zamietnutím, o čom vydal doklad – Oznámenie o zamietnutá reklamácie zo dňa 04.12.2020, ktoré 

spolu s Odborným posudkom č. 106/2020 zo dňa 02.12.2020 zaslal prostredníctvom poštového 

podniku spotrebiteľovi dňa 07.12.2020, a teda nevybavil reklamáciu v zákonnej lehote 30 dní 

a v uvedenej lehote nevydal písomný doklad o jej vybavení. Zároveň bolo kontrolou zistené, 

že v evidencii o reklamáciách nebol uvedený spôsob vybavenia reklamácie a pri danej reklamácií 

ani dátum vybavenia reklamácie. 

 

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že predávajúci pri vybavovaní reklamácie zo dňa  

25.09.2020 nedodržal formálny postup pri vybavovaní reklamácie,  a to:  vybaviť reklamáciu 

v zákonnej lehote 30 dní a v uvedenej lehote vydať písomný doklad o jej vybavení a uviesť 

v evidencii o reklamáciách údaj o spôsobe vybavenia reklamácie  a dátum vybavenie reklamácie 

reklamácie.  

 

 

Za zistené nedostatky, a tým aj preukázané porušenie zákona citovaného vo výrokovej časti tohoto 

rozhodnutia, zodpovedá predávajúci podľa § 2 písm. b) zákona o ochrane 

spotrebiteľa- DECODOM, spol. s r.o.. 

 

 

Dňa 03.02.2021, bola správnemu orgánu do e-mailovej schránky doručená písomnosť s označením 

„Re: Oznámenie o začatí kontroly a výzva na doručenie dokladov P- 5/2021/268...“ od vedúceho 

reklamačného oddelenia (z emailovej adresy obert@decodom.sk), v ktorej okrem iného uvádza, 

že spotrebiteľka opakovane odmietla obhliadku kuchynskej linky externe zazmluvneným 

montážnikom, pri obhliadke spotrebiteľka odmietla podpísať doklad a žiadala vrátanie kuchynskej 

linky. Ďalej uvádza, že  v prílohe zasiela aj časť výpisov hovor s externe zazmluvneným 

montážnikom a spotrebiteľkou, ale časť histórie hovorov je už exspirovaná. 

 

Uvedené vyjadrenie účastníka konania zároveň predstavuje aj vysvetlivku k inšpekčnému 

záznamu zo dňa 18.02.2021. 

 

Dňa 24.03.2021, bola správnemu orgánu do e-mailovej schránky doručená písomnosť s označením 

„Re: zaslanie inšpekčného záznamu z kontroly P-834/2020/874/2021“, v ktorej konštatuje aj, 

že predávajúci ani poskytovatelia služieb nemôžu z objektívnych dôvodoch zákonnú lehotu 

na vybavenie reklamácie dodržať v súvislosti s prijatými mimoriadnymi opatreniami v Slovenskej 

republike z dôvodu šírenia COVID-19. Ďalej uvádza, že na strane účastníka konania nebola 

prekážka ako ani  úmysel brániť reklamačnému konaniu, ale bez obhliadky u spotrebiteľky 

nemohla reklamácia ukončená a zaslaný písomný doklad o vybavení reklamácie zákazníkovi 

do 30 dní. 

 

Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania písomnosťou zo dňa 24.05.2021, 

(s jej doručením dňa 24.05.2021 prostredníctvom portálu www.slovensko.sk na základe 

elektronickej doručenky), oznámené začatie správneho konania o uložení pokuty.  

 

 

mailto:obert@decodom.sk
http://www.slovensko.sk/
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Dňa 31.05.2021, bola správnemu orgánu do e-mailovej schránky doručená písomnosť s označením 

„Oznámenie o začatí kontroly...“ od vedúceho reklamačného oddelenia (z emailovej adresy 

obert@decodom.sk), ktorého prílohou bolo  vyjadrenie k oznámeniu o začatí správneho konania 

generálneho riaditeľa spoločnosti DECODOM, spol. s r.o. (bez plnomocenstva na konanie v mene 

účastníka konania) k oznámeniu o začatí správneho konania, v ktorom poukazuje na skutočnosť, 

že orgánu dozoru boli poskytnuté všetky požadované dokumenty zároveň, že spoločnosť 

DECODOM, spol. s r.o. uznala pochybenie aj na svojej strane, avšak poukázala aj na nesúčinnosť 

spotrebiteľky a realizovala všetky opatrenia na nápravu zistených nedostatkov.  

K čomu správny orgán uvádza, že účastník konania bol povinný dodržať zákonom o ochrane 

spotrebiteľa požadovaný postup pri vybavovaní reklamácií. Ustanovenie § 18 ods. 4 a 9 zákona 

o ochrane spotrebiteľa počíta predovšetkým s aktivitou zo strany predávajúceho, ktorý je povinný 

vybaviť reklamáciu do 30 dní a v rámci stanovenej lehoty odo dňa uplatnenia reklamácie vydať 

písomný doklad o vybavení reklamácie. Skutočnosť, že spotrebiteľ odmietol obhliadku nie je 

liberačným dôvodom zo zisteného porušenia zákona, ako aj nedodržanie uvedenej lehoty z dôvodu 

prijatých proti pandemických opatrení, keďže zákon o ochrane spotrebiteľa s takýmto právnym 

stavom nepočíta a ustanovenia § 18 ods. 4, 9 majú kogentný charakter. Správny orgán konštatuje, 

že účastník konania žiadnym relevantným dôkazom nepreukázal svoje tvrdenia vo vzťahu 

k nesúčinnosti spotrebiteľky, keď síce poskytol výpis hovorov, ale s uvedeným neznámeho čísla 

a správny orgán nemá vedomosť o obsahu predmetných hovorov. Účastník konania mohol 

spotrebiteľku oboznámiť o dátume a čase obhliadky a prostredníctvom listinnej zásielky, prípade 

elektronickej pošty. Zároveň je potrebné v tomto smere zdôrazniť, že v prípade vzťahu 

„predávajúci – spotrebiteľ“ vystupuje spotrebiteľ ako laik, ktorému je potrebné venovať špeciálnu 

starostlivosť a predávajúci ako odborník či profesionál. 

Správny orgán ku skutočnosti, že došlo k odstráneniu zistených nedostatkov, konštatuje, že ich 

hodnotí kladne a zároveň uvádza, že v zmysle § 7 ods. 3 zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu, 

je účastník konania ako kontrolovaná osoba, povinný v určenej lehote odstrániť zistené 

nedostatky, ich príčiny a vykonať okamžite nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a podať 

o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote správu orgánu dozoru. Následné odstránenie 

nedostatkov teda nie je možné definovať ako liberačný dôvod zo zisteného nezákonného 

skutkového stavu veci. Vychádzajúc preto pri interpretácii právnej normy z gramatického výkladu 

ustanovenia § 24 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý stanovuje správnemu orgánu povinnosť, nie 

možnosť, uložiť predávajúcemu postih za porušenie povinností a zákazov ustanovených týmto 

zákonom, vydáva správny orgán enunciát v znení, ako je uvedené vyššie, s cieľom zabezpečiť 

zvýšenú ochranu slabšieho účastníka spotrebiteľského zmluvného vzťahu- spotrebiteľa. 

Formálny postup je taxatívne vymedzený v ustanovení § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktoré 

má kogentný charakter. Nositeľom povinností voči spotrebiteľovi je výlučne predávajúci, teda 

osoba, ktorá je s ním v právnom vzťahu na základe zmluvy uzavretej v zmysle Občianskeho 

zákonníka.  

Predávajúci je zodpovedný za vybavenie reklamácie a je povinný objektívne preukázať, že bol 

dodržaný postup v zmysle § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa.  

V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci nositeľom objektívnej zodpovednosti 

za splnenie všetkých povinností, ktoré pre neho z tejto právnej úpravy vyplývajú, a to bez ohľadu 

na okolnosti,  stupeň prípadného subjektívneho zavinenia zo strany kohokoľvek a okolnosti 

prípadu. 

mailto:obert@decodom.sk
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Ďalej správny orgán uvádza, že Slovenská obchodná inšpekcia ako orgán kontroly vnútorného trhu 

vo veciach ochrany spotrebiteľa posudzuje formálny postup reklamačného konania a neposudzuje 

subjektívnu stránku reklamácie, t. j. či reklamácia bola alebo nebola opodstatnená. Rovnako 

nezasahuje  do rozhodnutia predávajúceho o vybavení reklamácie.  

Zo strany správneho orgánu je dôležité, aby bolo zachované spotrebiteľovi právo na preskúmanie 

reklamácie a v tejto súvislosti, aj aby mu bol vydaný písomný doklad o vybavení reklamácie 

v lehote do 30 dní odo dňa jej uplatnenia a aby bola vedená evidencia spotrebiteľských reklamácií 

s uvedením taxatívne stanovených náležitostí, nakoľko práve evidencia spotrebiteľských 

reklamácií slúži správnemu orgánu ako zdroj informácií v procese posudzovania dodržiavania 

formálneho postupu pri vybavovaní spotrebiteľských reklamácií. 

 

 

Správny orgán sa podrobne a dôkladne zaoberal  spotrebiteľským podnetom evidovaným 

pod číslom P–5/2021, skutkovými zisteniami uvedenými v inšpekčnom zázname zo dňa 

07.01.2021,  vyjadrením vedúceho reklamačného oddelenia zo dňa 03.02.2021, 24.03.2021 

a vyjadrením generálneho riaditeľa spoločnosti zo dňa 31.05.2021 a uložil účastníkovi konania 

pokutu, ktorej výška vychádza z objektívnych zistení správneho orgánu, z rozsahu a významu 

zistených nedostatkov, priťažujúcej okolnosti, ako i z toho faktu, že spotrebiteľ sa musel obrátiť 

na správny orgán so žiadosťou o ochranu jeho práv a právom chránených záujmov. 

 

 

Ako predávajúci podľa § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa je DECODOM, spol. s r.o. 

v zmysle ustanovenia § 18 ods. 4, 9, 10 vyššie citovanej právnej úpravy,  povinná vybaviť 

reklamáciu v zákonnej lehote 30 dní,  vydať spotrebiteľovi v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia 

reklamácie písomný doklad o jej vybavení a  v evidencii o reklamáciách uvádzať spôsob a dátum  

vybavenia reklamácie. 

  

 

Na základe § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa sa pri určení pokuty prihliada najmä 

na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia 

povinnosti. 

 

 

Závažnosť protiprávneho konania spočíva v tom, že nevybavením reklamácie v zákonom 

stanovenej 30 dňovej lehote a nevydaním potvrdenia o prijatí reklamácie a písomného dokladu 

o vybavení reklamácie,  bol spotrebiteľ ukrátený na jeho práve na riadne vybavenie reklamácie 

spôsobom ustanoveným zákonom. Spotrebiteľ musel strpieť reklamačné konanie po dobu dlhšiu, 

ako bolo nutné zo zákona a tým, že nebol oboznámený s výsledkom reklamačného konania, 

nemohol podniknúť ďalšie kroky k vyriešeniu danej problematiky. Nevydanie o vybavení 

reklamácie zo strany predávajúceho znemožňuje vykonať prípadné ďalšie úkony pre uplatňovanie 

si svojich práv zo zodpovednosti za vady voči predávajúcemu v prípade, keď nie je spokojný 

so spôsobom vybavenia reklamácie. Správny orgán pri určovaní výšky pokuty prihliadol aj 

na skutočnosť, že dôsledné vedenie evidencie o reklamáciách je dôležité, a to nielen z pohľadu 

spotrebiteľa, ale aj predávajúceho. Po jej predložení orgánu dozoru je možné spoľahlivo preveriť 

postup predávajúceho v rámci reklamačného konania.  
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Ďalej správny orgán pri určovaní výšky pokuty prihliadol aj na možné následky zisteného 

protiprávneho konania spočívajúce v tom, že nedodržanie zákonného postupu  pri vybavovaní 

reklamácií je spôsobilé sťažiť spotrebiteľovi vymáhanie jeho oprávnení vyplývajúcich 

zo zodpovednosti predávajúceho za vady predávaných výrobkov. Spotrebiteľ je následne nútený 

domáhať sa svojich práv mimosúdne formou alternatívneho riešenia sporu,  súdnou cestou, 

či cestou správnych orgánov, čím sa zvyšuje jeho ekonomické zaťaženie.  

    

 

Charakter protiprávneho konania predstavuje súhrn tohto konania predávajúceho spočívajúci 

vo vyššie uvedených skutočnostiach, na ktoré bolo pri určení výšky pokuty zo strany správneho 

orgánu prihliadnuté. 

 

 

Z hľadiska miery zavinenia správny orgán zohľadnil i tú skutočnosť, že účastník konania ako 

predávajúci, ktorý predáva výrobky konečnému spotrebiteľovi, nesie objektívnu zodpovednosť 

za dodržanie všetkých zákonom stanovených podmienok predaja výrobkov bez ohľadu 

na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. Účastník konania ako predávajúci, 

je povinný dodržiavať podmienky podnikania uvedené v príslušných právnych predpisoch, 

vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa, od začiatku vykonávania svojej podnikateľskej činnosti.  

 

Účelom zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý je vyjadrený v § 3 ods. 1, je zabezpečenie 

pre každého spotrebiteľa právo na ochranu jeho ekonomických záujmov. Preukázaním vyššie 

uvedených nedostatkov nebol tento účel v zákonom stanovenej miere dosiahnutý. Konaním 

účastníka konania bol znížený rozsah práv spotrebiteľa priznaný mu zákonom o ochrane 

spotrebiteľa.  

 

 

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 pri vyrubení výšky postihu zohľadnil najmä fakt, že v súčasnej situácii je potrebné 

prihliadnuť na vývoj pandemickej situácie a následný ekonomický dopad na podnikateľský 

subjekt, ktorý v období trvania karanténneho stavu nemohol produkovať žiadaný zisk. Napriek 

tomu, že uložená sankcia má byť výrazná a odradzujúca od ďalšieho porušovania zákona, nemá 

byť pre účastníka konania likvidačná, a preto bola uložená v primeranej výške zodpovedajúcej 

zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona, zohľadňujúcej všetky zákonné 

kritériá ovplyvňujúce jej určenie, vrátane charakteru protiprávneho konania, závažnosti porušenia 

povinnosti a zákazov a spôsobu a následkov porušenia predmetných zákazov a povinnosti, ako aj  
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vývoj mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa 

z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2. 

 

 

Keďže správny orgán napriek uvedenému uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby, 

má za to, že pokuta uložená v tejto výške je vzhľadom na jej represívno-výchovnú funkciu, ako aj 

s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská, pokutou primeranou a zároveň pokutou 

zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona. 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 

 

 


