
                                        Slovenská obchodná inšpekcia 

                         Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre 

                   pre Nitriansky kraj, Staničná 9, 949 01 Nitra, P.O. Box 49/A 

Číslo: K/0571/04/17                                                                      V Nitre dňa 05. 04. 2018 

 

 

Vec: OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA 
 

     Dňa 21. 06. 2017, dňa 06. 07. 2017 a dňa 13. 07. 2017 vykonali inšpektori Inšpektorátu 

SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu v prevádzkarni – CentrumKolies, Novozámocká 

136, Nitra.   

  

     Dňa 21. 06. 2017 inšpektori u kontrolovaného subjektu CentrumKolies, s. r. o., ktorý 

prevádzkuje internetovú stránku www.centrumkolies.sk, zistili v ponuke pre spotrebiteľa             

na tomto webovom sídle diskové kolesá, okrem iných aj značky: AUTEC, ENKEI, KESKIN, 

MAM, RONAL, RONDELL, OXXO. K týmto značkám v čase kontroly nebola inšpektorom 

SOI predložená správa o homologizácii alebo typové schválenie komponentu, v zmysle § 8 

zákona č. 725/2004 Z. z. Z uvedeného dôvodu inšpektori predávajúcemu uložili Opatrenie na 

mieste  podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 128/2002 Z. z., ktorým nariadili záväzným 

pokynom kontrolovanej osobe vykonať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov                       

a nepredávať, neponúkať diskové kolesá uvedených značiek do predloženia správy 

o homologizácii alebo typovom schválení komponentu. 

 

     Účastníkom konania bol následne poskytnutý DVD nosič k diskovým kolesám, ktoré sú 

predmetom kontroly, t. j. značky AUTEC, ENKEI, KESKIN, MAM, RONAL, RONDELL, 

OXXO, Jeho analýzou neboli zistené v obsahu nosiča správy o homologizácii alebo typové 

schválenia komponentu v zmysle vyššie citovaného predpisu pre nasledujúce značky: ENKEI, 

KESKIN, MAM, RONAL. DVD nosič obsahoval typové schválenie KBA, ktoré sú platné iba 

na území Nemecka. Príloha interného záznamu č. 1. 

 

     Ku značke OXXO boli predložené správy o homologizácií na 9 typov diskových kolies a 

to: CHARON, KALLISTO, ELEGANCY, PICTUS, RACY, BESTLA, PROTEUS, 

DECIMUS, OBERON.  

     Na typy značky OXXO: NARVI, FURIOUS, SPYDEX, PONDORA, ULLAX, VAPOR, 

CARPO v počte 7 typov neboli predložené správy o homologizácii alebo osvedčenie 

o typovom schválení MDV SR v zmysle § 8 zákona č. 725/2004 Z. z. 

 

     K značkám AUTEC a RONDELL boli kontrolou údajov na DVD nosiči zistené len typové 

schválenia vydané nemeckou autoritou KBA spolu s ich prílohami. Správy o homologizácii 

alebo osvedčenie o typovom schválení MDV SR v zmysle § 8 zákona č. 725/2004 Z. z. neboli 

kontrolou zistené.  

 

     Dňa 16. 01. 2018 bolo v internom zázname zo strany inšpektora na základe vytlačených 

print screenov, skonštatované, že sa v ponuke na internetovej stránke www.centrumkolies.sk 

nachádzali naďalej diskové kolesá značiek ENKEI, RONAL, AUTEC a RONDELL, aj typy 

NARVI, FURIOUS, SPYDEX, PONDORA, ULLAX, VAPOR, CARPO značky OXXO – 

príloha interného záznamu č. 2. 
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     Dňa 16. 01. 2018 sa v ponuke na internetovej stránke www.centrumkolies.sk nenachádzali 

diskové kolesá značiek KESKIN a MAM. 

 

    Opatrenie na mieste účastník konania nesplnil v plnom rozsahu,  

  

čím došlo: 

 

 k nesplneniu opatrenia na mieste uloženého podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona                      

č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

                                                                                                                                 

za ktoré zodpovedá účastník konania: 

 

Obchodné meno: CentrumKolies, s. r. o. 

Sídlo: Na priehon 281/63, 949 05 Nitra 

IČO: 46 026 339 

 

Vzhľadom na uvedené začínam podľa § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

voči účastníkovi konania správne konanie o uložení pokuty podľa:  

 

 § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu                     

vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

                                                                                                                           

Poučenie:  

V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení 

neskorších predpisov, máte právo, ako účastník konania, vyjadriť sa k dôvodom konania             

do 8 dní od doručenia tohto oznámenia, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania. 

      

V zmysle § 23 ods. 1 Správneho poriadku majú účastníci konania a ich zástupcovia 

a zúčastnené osoby právo nazerať do spisov, robiť z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov 

s výnimkou zápisníc o hlasovaní alebo dostať informácie zo spisov s výnimkou zápisníc 

o hlasovaní iným spôsobom. 

 

V zmysle § 17 Správneho poriadku účastníci konania, ich zákonní zástupcovia a opatrovníci 

sa môžu dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. 

 

 

 

 

 

                                        Ing. Alojz Fúska               

                                                                                                    riaditeľ inšpektorátu SOI 

                                                                                                   v Nitre pre Nitriansky kraj                                                                                                 
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