
Alternatívne riešenie sporov

 
V prípade, že Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ

vybavil  jeho  reklamáciu  alebo  sa  domnieva,  že  Poskytovateľ  porušil  jeho  práva,  Užívateľ,  ktorý  je
spotrebiteľom,  má  právo  obrátiť  sa  na  Poskytovateľa  so  žiadosťou  o nápravu  (e-mailom  na
kancelaria@isper.sk). Ak Poskytovateľ na žiadosť Užívateľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo
alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Užívateľom, má Užívateľ právo
podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o
alternatívnom riešení  spotrebiteľských sporov a  o  zmene a doplnení  niektorých zákonov (ďalej  len ako
„Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným orgánom na alternatívne riešenie
spotrebiteľských sporov s Užívateľom je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným
účelom  kontaktovať  na  adrese  Ústredný  inšpektorát  SOI,  Odbor  medzinárodných  vzťahov  a ARS,
Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk
alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia
sporov  vedenom  Ministerstvom  hospodárska  Slovenskej  republiky  (zoznam  oprávnených  subjektov  je
dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-
sporov/146987s ), pričom Užívateľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia
sporov sa obráti.  Možnosť obrátiť  sa na súd tým nie je dotknutá. Užívateľ môže na podanie návrhu na
alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je
dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Užívateľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je
dostupná prostredníctvom webovej stránky:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Alternatívne  riešenie  sporov  môže  využiť  len  Užívateľ  –  spotrebiteľ,  ktorý  pri  uzatváraní  a plnení
spotrebiteľskej  zmluvy  nekoná  v rámci  predmetu  svojej  podnikateľskej  činnosti,  zamestnania  alebo
povolania.  Alternatívne  riešenie  sporov  sa  týka  len  sporu  medzi  spotrebiteľom  a Poskytovateľom,
vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie
sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Príslušný orgán na alternatívne
riešenie sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu
maximálne do výšky 5,- EUR s DPH.
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