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OZNAM 

Zákon č . 391/2015 Z.z. 

alternatívnom riešení spotrebitel'ských sporov a o zmene a dopinení 
niektorých zákonov 

„Alternatívne riešenie sporu 
§ 11 

(1) Spotrebitel' má právo obrátit' sa na predávajúceho so 
žiadost'ou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým 
predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že 
predávajúci porušil jeho práva. 

(2) Spotrebitel' má právo podat' návrh na za čatie alternatívneho 
riešenia sporu (d'alej len "návrh") subjektu alternatívneho riešenia 
sporov, ak predávajúci na žiadost' podl'a odseku 1 odpovedal 
zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo d ňa jej odoslania." 

Z dôvodu potreby transponovat' smernicu a implementovat' nariadenie Európskej únie, 
ktoré zavádzajú nové pravidlá v rámci alternatívneho riešenia spotrebite ľských sporov 
došlo k prijatiu nového zákona, ktorého zámerom je zabezpe č iť  vysokú úrove ň  ochrany 
spotrebitel'ov a zárove ň  prispiet' k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu. 

Ciel'om nového zákona je prispiet' k vysokej právnej istote tak spotrebitel'ov, ako aj 
podnikatel'ov a to ustanovením základných pravidiel postupu pri alternatívnom riešení 
sporu medzi spotrebitel'om a predávajúcim vyplývajúcim zo spotrebitel'skej zmluvy 
alebo súvisiacim so spotrebitel'skou zmluvou pred subjektom alternatívneho riešenia 
sporov. 

Orgánmi alternatívneho riešenia sporov sú Úrad pre reguláciu siet'ových 
odvetví, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a 
Slovenská obchodná inšpekcia. 

Okrem novým zákonom ur čených štátnych orgánov sa môžu stat' subjektmi 
alternatívneho riešenia sporov aj vymedzené právnické osoby, ktoré budú na 
alternatívne riešenie sporov oprávnené ministerstvom hospodárstva. Právnická 
osoba bude oprávnená na alternatívne riešenie sporov podl'a tohto nového zákona 
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okamihom jej zápisu do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného 
ministerstvom hospodárstva. 

Samotnému alternatívnemu riešeniu sporu má teda predchádzat'snaha spotrebitel'a 

vyriešit' svoj spor s predávajúcim priamou komunikáciou, až následne bude 
možné prístúpit' k procesu alternatívneho ríešenia sporu. 

Návrh podáva spotrebitel' príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; 
možnost' obrátit' sa na súd tým nie je dotknutá. 

Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia 
sporov, právo vol'by, ktorému z nich podá návrh, má spotrebitel'. Na ustanovenia 
zmluvy, ktoré zaväzujú spotrebitel'a podat' návrh na vopred ur čený subjekt 
alternatívneho riešenia sporov, sa neprihliada. 

Návrh musi obsahovat' (1) meno a priezvisko spotrebitel'a, adresu na doru čovanie, 
elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má, (2) presné označenie 
predávajúceho, (3) úpiný a zrozumitel'ný opis rozhodujúcich skuto čností, (4) 

označenie, čoho sa spotrebitel' domáha, (5) dátum, kedy sa spotrebitel' obrátil na 
predávajúceho so žiados ťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu 
priamo s predávajúcim bol bezvýsledný a (6) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol 
zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo 
veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani 
nebolo vo veci ukon čené alternatívne riešenie sporu. 

Ing. Vlačlimír Kesegh 
predseda 
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