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BRATISLAVA – 16. 05. 2015: 66 bratislavských colníkov včera a dnes zameralo svoju pozornosť na 
predajcov na najväčšom trhovisku v Bratislave. Zisťovali, či predajcovia dodržiavajú zákon 
o elektronickej registračnej pokladnici, teda či evidujú prijatú tržbu a vydávajú bloček. Tri štvrtiny 
z nich zákon opakovane ignoruje, jednému podnikateľovi dokonca hrozí odobratie živnosti. 
 
V priebehu dvoch dní skontrolovali bratislavskí colníci celkovo 28 predajní, porušenia zistili v 20 z nich. 
Najčastejším porušením bolo nezaevidovanie tržby v pokladnici a nevydanie dokladu. 
 
Už včerajšia kontrola ukázala, že niektorí predajcovia systematicky ignorujú zákon. Z 15 skontrolovaných 
subjektov až 11 porušilo zákon, z toho 10 predajcovia vôbec nezaevidovali tržbu prijatú od zákazníka. 
Colníci na mieste uložili pokuty vo výške 6 160 €. Jeden podnikateľ s cukrárenskými výrobkami v minulosti 
práve za nezaevidovanie tržby do pokladnice  už pokuty dostal, no nepoučil sa a včera porušil zákon opäť. 
Nakoľko ide už o tretie porušenie, dostal na mieste pokutu vo výške 1 500€ a hrozí mu odobratie 
živnosti.  
 
Počas dnešného predpoludnia skontrolovali colníci 13 prevádzok a porušenie zistili v 9 z nich. Na mieste 
uložili pokuty vo výške 3 120€. Dve prevádzky porušili zákon opakovane. Najčastejším porušením, podobne 
ako včera, bolo nevydanie dokladu o zaplatení a zistený rozdiel hotovosti v pokladnici.  
 
Nezaevidovaním tržby pritom predajca daň, ktorú mal odviesť, si ponechal. Nevydaním bločka navyše 
zákazník prichádza o akúkoľvek možnosť reklamácie tovaru.  
 
Viacerí zákazníci si myslia, že nákupom ovocia a zeleniny na trhovisku kupujú prebytky zo záhrad. Kontroly 
colníkov v minulosti však odhalili aj prípady, kedy podnikavec nakúpil ovocie vo veľkosklade a na trhovisko 
poslal predávať staršiu pani s inštrukciami, aby tvrdila, že ide o prebytky z jej záhrady. Zákazníci si tak radi 
priplatili za „domáce nestriekané“ jablká.  
 
Aj preto colníci kontroly na trhovisku vykonávajú pravidelne, avšak vzhľadom na enormné množstvo 
predajcov na trhovisku, individuálne kontroly nemajú na daňové správanie trhovníkov zrejmý dostatočný 
preventívny účinok. Preto colníci vykonávajú aj takéto plošné kontroly a vzhľadom na výsledok dnešnej 
a včerajšej  kontroly v nich budú aj intenzívne pokračovať.  


