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Slovenská obchodná inšpekcia 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici 

pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica 

Vybavuje: 732, 738, 744                                                      V Banskej Bystrici dňa  20.11.2018 

Správne konanie č.: I/0329/06/2018 

Vec: OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA 

 

Dňa 29.05.2018, 31.05.2018 a dňa 11.07.2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj kontrolu v prevádzke 

AUTOSTEMA, s. r. o., Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica. Pri výkone kontroly boli 

zistené nasledovné nedostatky, ktoré sú zdokumentované v inšpekčnom zázname zo dňa 

29.05.2018, 31.05.2018 a zo dňa 11.07.2018. 

Pri kontrole dodržiavania zákazov ustanovených v zákone č. 106/2018 Z. z. o prevádzke 

vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo kontrolou zistené, 

že kontrolovaný subjekt ponúkal na trhu v Slovenskej republike celkom 1 cestné motorové 

vozidlo v celkovej hodnote 2 650,00 € a inak sprostredkovával predaj celkom 1 cestného 

motorového vozidla v celkovej hodnote 1 350,00 € na trhu v Slovenskej republike, teda 

celkom 2 cestné motorové vozidlá v celkovej hodnote 4000,00 € zverejnené na webovej 

stránke www.mackovic.sk. 

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt ponúkal na trhu v Slovenskej republike 

v čase začatia kontroly dňa 28.05.2018 prostredníctvom webovej stránky www.mackovic.sk 

cestné motorové vozidlo - Citroën Xsara Picasso 1.6 HDi Plus, VIN: VF7CH9HXC98291686 

v hodnote 2 650,00 € so zobrazenou hodnotou najazdených km na odometri so stavom 

115 477 km na základe Zmluvy Kúpno – Predajnej zo dňa 26.03.2018, pričom porovnaním 

základných informácii zverejnených na vyššie uvedenej webovej stránke s údajmi od 

zástupcov výrobcov jednotlivých značiek vozidiel (C Automobil Import s. r. o., Prievozská 

4/C, 821 09 Bratislava, IČO 35 710 438) a s údajmi z Registra prevádzkových záznamov 

vozidla (ďalej len „RPZV“) bolo zistené, že predmetné vozidlo malo v čase začatia kontroly 

zobrazenú hodnotu najazdených km na odometri so stavom 115 477 km a k dátumu 

12.04.2010 bol stav skutočne prejdenej vzdialenosti vozidla 129 256 km, avšak v systéme 

RPZV predmetné vozidlo nebolo zaevidované a kontrolovaný subjekt si nepreveril vozidlo 

cez RPZV. 

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt inak sprostredkovával predaj na trhu 

v Slovenskej republike v čase začatia kontroly dňa 28.05.2018 prostredníctvom webovej 

stránky www.mackovic.sk cestné motorové vozidlo - Renault Mégane Grandtour 1.6 16V 

Expression Confort, VIN: VF1BM0C0H27692560 v hodnote 1 350,00 € so zobrazenou 

hodnotou najazdených km na odometri so stavom 185 243 km na základe Zmluvy 

o sprostredkovaní č. 0011/2018 zo dňa 24.04.2018, pričom porovnaním základných 

informácii zverejnených na vyššie uvedenej webovej stránke s údajmi od zástupcov výrobcov 

jednotlivých značiek vozidiel (RENAULT Slovensko, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 

Bratislava, IČO 35 736 003) a s údajmi z RPZV bolo zistené, že predmetné vozidlo malo 

v čase začatia kontroly zobrazenú hodnotu najazdených km na odometri so stavom 185 243 

km a k dátumu 28.12.2016 bol stav skutočne prejdenej vzdialenosti vozidla 186 254 km, 
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avšak v systéme RPZV predmetné vozidlo nebolo zaevidované a kontrolovaný subjekt si 

nepreveril vozidlo cez RPZV. 

Týmto konaním kontrolovaný subjekt porušil zákaz ponúkať na trhu v Slovenskej republike 

cestné motorové vozidlá a inak sprostredkovávať ich predaj na trhu v Slovenskej republiky, 

na ktorých došlo k neoprávnenej manipulácii so zobrazovanou hodnotou odometra alebo 

k neoprávnenej manipulácii s odometrom cestného motorového vozidla, 

čím došlo k porušeniu: § 53 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej 

premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

za ktoré zodpovedá:                                AUTOSTEMA, s. r. o. 
....................................................................................................................................................................................  

obchodné meno kontrolovanej osoby 

 

                                                  Laurínska 572/65, 976 32 Badín                                 
.................................................................................................................................................................................... 

sídlo kontrolovanej osoby 

 

47 346 663      
.................................................................................................................................................................................... 

IČO 

 

                           Štefan Mackovič a Martina Pavliková – konatelia spoločnosti 
.................................................................................................................................................................................... 

štatutárny orgán 
 

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

predpisov voči Vám správne konanie o uložení postihu podľa:  

 

 

§ 154 ods. 2 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Poučenie: 

V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  

máte možnosť vyjadriť sa k zisteným nedostatkom do 5 dní odo dňa doručenia tohto 

oznámenia, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania. Vyjadrenie zašlite na hore uvedenú 

adresu inšpektorátu SOI. Zároveň Vás upovedomujem, že ak nevyužijete vyššie uvedené 

možnosti, vo veci bude rozhodnuté v súlade s ustanovením §-u 46 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

                                                                            Ing. Karol Šusták 

                                    riaditeľ Inšpektorátu SOI   

                          pre Banskobystrický kraj    


