Usmernenie pre predávajúcich na príležitostných trhoch v prípade, že sú
držiteľmi preukazu ZŤP
Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa o o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o ochrane spotrebiteľa“) predávajúcim v § 16 ods. 1 ukladá povinnosť vydať
spotrebiteľovi
doklad
o kúpe
výrobku
alebo
o poskytnutí
služby
s požadovanými náležitosťami V KAŽDOM PRÍPADE (s výnimkou predávajúceho,
ktorý predáva spotrebiteľovi rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny).
Nevydanie dokladu o kúpe výrobku je preto aj v prípade občanov s ťažkým
zdravotným postihnutím porušením povinnosti predávajúceho v zmysle zákona
o ochrane spotrebiteľa, za ktoré Slovenská obchodná inšpekcia ako orgán dozoru
uloží pokutu.
Na občanov s ťažkým zdravotným postihnutím sa síce nevzťahuje povinnosť evidovať
tržbu elektronickou registračnou pokladnicou, avšak napriek tomu sú povinní podľa
zákona o ochrane spotrebiteľa vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo
o poskytnutí služby, v ktorom je uvedené:
a) obchodné meno a sídlo predávajúceho, príp. miesto podnikanie fyzickej osoby,
b) adresa prevádzkarne (ambulantný predaj),
c) dátum predaja,
d) názov a množstvo výrobku alebo druh služby,
e) cena jednotlivého výrobku alebo služby a celková cena, ktorú spotrebiteľ
zaplatil.
Priestupku sa dopustí ten, kto poškodí práva spotrebiteľa, tým, že poruší tento zákon
alebo osobitné predpisy na ochranu spotrebiteľa.
Za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právne záväznými aktmi
Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží orgán dozoru výrobcovi,
predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a alebo § 26 pokutu
do 66 400 eur; za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží pokutu
do 166 000 eur.
Kontrolu nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom vykonáva
Slovenská obchodná inšpekcia.
Upozornenie na nedodržiavanie povinností a podozrenie z porušenia zákona
o ochrane spotrebiteľa môžu občania nahlasovať na Slovenskú obchodnú inšpekciu,
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj.

Ing. Mário Veneni
Riaditeľ TTJ 2018

