
 

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj,  

Obrancov mieru 6, 080 01  Prešov 

  
 

Spis. zn.: P/0227/07/18                     Č. p.: 820, 801                   V Prešove dňa 22.08.2018 

 

Vec 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA 

 

Dňa 24.04.2018 bol inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Prešove pre Prešovský kraj spísaný úradný záznam z dôvodu, že kontrolovaná osoba 

WOCFAP s.r.o., Sibírska 6948/31, Prešov sa nedostavila  na predvolanie.    

 

Pri spísaní úradného záznamu bolo zistené porušenie povinnosti :  

 

 nemariť výkon dozoru, ktorého sa kontrolovaná osoba dopustila tým, že sa nedostavila na 

predvolanie Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre 

Prešovský kraj do sídla správneho orgánu dňa 24.04.2018  za účelom prešetrenia 

spotrebiteľského podnetu č. PO 881/17 a č. PO 886/17, a to aj napriek skutočnosti, že jej 

účasť bola nevyhnutná a na právne následky bola upozornená.   

 

Uvedeným konaním došlo k porušeniu § 24 ods. 3 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 

spotrebiteľa  a o zmene zákona Slovenskej národnej  rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 

znení zákona číslo 397/2008 Z. z. v znení neskorších   predpisov, za ktoré zodpovedá: 

 

WOCFAP s.r.o. 

Sídlo:  080 01  Prešov, Sibírska 6948/31 

IČO: 47 535 318 

 

Vzhľadom k uvedenému Vám oznamujeme v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov, začatie správneho konania o uložení pokuty  

podľa § 24 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej 

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

 

Poučenie:  

V zmysle § 33 ods. 2 Správneho poriadku  účastník konania má právo vyjadriť sa k dôvodom  

konania v lehote do 8 dní od doručenia tohto oznámenia, prípadne navrhnúť doplnenie 

dokazovania. 

V zmysle  § 17 ods. 1 Správneho poriadku účastník konania (zákonný zástupca, opatrovník) sa 

môže dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolí.  

 

V zmysle § 23 ods. 1 Správneho poriadku má účastník konania (zástupca, zúčastnená osoba) 

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.    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                          Mgr. Bc. Ľubica Gecziková                                                                                        

                                                                        riaditeľka Inšpektorátu SOI so sídlom v Prešove  

                                                                                                pre Prešovský kraj 
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