
 
 

 
AUTOSTEMA, s. r. o., Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica 

 

 

Slovenská obchodná inšpekcia 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej 

inšpekcie v Banskej Bystrici 

pre Banskobystrický kraj 

Dolná 46 

974 01 Banská Bystrica 

 

 

V Banskej Bystrici, 21.11.2018 

 

 

Vec: Vyjadrenie k oznámeniu o začatí správneho konania č. I/0329/06/2018 

 

 

Dobrý deň, 

vo Vašom oznámení o začatí správneho konania voči našej spoločnosti uvádzate: 

„ ... 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.“. 

 

Ďalej je v oznámení okrem iného uvedené: 

„...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 informácií 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, 

avšak v systéme RPZV predmetné vozidlo nebolo zaevidované a kontrolovaný subjekt si 

nepreveril vozidlo cez RPZV.“ 

 

K tomuto by sme chceli uviesť, že v zmysle zákona č. 106/2018 Z.z. v § 153, ods. 6  

referenčnými údajmi pre posúdenie neoprávnenej manipulácie so zobrazovanou hodnotou 

odometra cestného motorového vozidla sú údaje evidované v registri prevádzkových 

záznamov vozidiel spolu s údajmi z medzinárodného informačného systému vozidiel. 

 

Na základe nášho právneho názoru máme za to, že údaje od zástupcov výrobcov 

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

http://www.mackovic.sk/


 
 

Bratislava, IČO 35 736 003), ktoré nie sú uvedené (zapísané) v RPZV, nemožno 

považovať za referenčný údaj pre potreby zákona 106/2018 Z.z.  

Ak zástupca výrobcu takýmito údajmi v čase kontroly disponoval, bol v zmysle tohto zákona 

podľa §48, ods. 3, písm. g) povinný zaslať informácie do RPZV, čo podľa priloženého výpisu s 

RPZV neurobil, čím spôsobil našej spoločnosti značné komplikácie a finančnú stratu. 

 

Podľa priloženého oficiálneho výpisu z RPZV číslo 9172-1793-0448 zo dňa 12.07.2018 

10:02:26 je zrejmé, že zástupca výrobcu údaje o vozidle zo dňa 28.12.2016 o stave prejdenej 

vzdialenosti 186.254 km do RPZV nezaslal, napriek tomu, že týmto údajom disponuje, a tým 

znemožnil našej spoločnosti, aby sa z referenčného registra dozvedela informáciu, že vozidlo 

má manipulované s odometrom.  

Na základe uvedeného máme za to, že v čase kontroly nebolo možné zákonne potvrdiť 

informáciu, že vozidlo malo manipulované s odometrom, a teda v zmysle zákona 106/2018 

Z.z. nebolo povinnosťou nás, predajcu, túto informáciu uviesť v našej ponuke. 

 

Vo Vašom oznámení je tiež uvedené „..kontrolovaný subjekt si nepreveril vozidlo cez RPZV.“  

K tomuto bodu uvádzame, že na základe vyššie uvedeného predmetné vozidlo v zmysle 

zákona 106/2018 Z.z. nemožno  považovať, že malo manipulované s odometrom, a teda 

žiadna právna norma nás nezaväzuje povinne preverovať akékoľvek vozidlá v RPZV. 

 

Záverom uvádzame, že v čase nášho ponúkania vozidla na predaj a ani v čase výkonu 

kontroly zo strany SOI, nebola splnená zákonná povinnosť zástupcu výrobcu poskytnúť 

údaje do RPZV a tým pádom neboli v referenčnom registri dostupné žiadne informácie 

o tom, že vozidlo má podozrenie na manipuláciu s odometrom. Preto sme uvedené 

vozidlo považovali za „nemanipulované“ a preto sme k uvedenému vozidlu 

nedokladovali výpis z RPZV (ODO-pass). 

 

Na základe vyššie uvedených skutočností považujeme celé správne konanie voči našej 

spoločnosti za irelevantné, neoprávnené a bez akéhokoľvek právneho základu a preto žiadame 

konanie voči našej spoločnosti zastaviť. 

 

 

Týmto zároveň dávame SOI podnet na vykonanie kontroly dodržiavania zákona 106/2018 Z.z., 

§48, ods. 3, písm. g) v spoločnosti RENAULT Slovensko, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 

Bratislava, IČO 35 736 003. 

Máme za to, že uvedená spoločnosť neplní ustanovenia zákona 106/2018 Z.z., nakoľko dňa 

12.7.2018 disponovala údajom o stave prejdenej vzdialenosti pre vozidlo Renault Mégane 

Grandtour 1.6 16V Expression Confort, VIN: VF1BM0C0H27692560  

(28.12.2016 – stav KM 186.254) avšak uvedený údaj neposkytla do RPZV, referenčného 

registra v zmysle uvedeného zákona, čím znemožnila jednak našej spoločnosti, ale aj 

komukoľvek inému, overiť a preukázať manipuláciu s odometrom. 

 

 

S pozdravom 

 

AUTOSTEMA, s. r. o. 

Štefan Mackovič 

konateľ 

 

Príloha: Výpis z RPZV (ODOPASS) číslo 9172-1793-0448 


