
ODDELENIE  ŽIVNOSTENSKEJ  KONTROLY 
 

1. kontroluje v podnikateľských subjektoch dodržiavanie povinností a podmienok 
vyplývajúcich zo živnostenského zákona a  z osobitných predpisov (§ 61 ods. 1 zákona 
č. 455/1991 Zb.), 

2. rozhoduje o uložení pokút fyzickým osobám a právnickým osobám za neoprávnené 
podnikanie (§ 63 a 64 zákona č. 455/1991 Zb.); uložené pokuty zadáva do informačného 
systému, 

3. rozhoduje o možnosti uloženia pokút fyzickým osobám a právnickým osobám za 
porušenie iných ustanovení zákona (§ 65a zákona č. 455/1991 Zb.), 

4. rozhoduje o uložení poriadkovej pokuty za marenie, rušenie alebo iné sťažovanie výkonu 
kontroly (§ 65c zákona č. 455/1991 Zb.) .); uložené pokuty zadáva do informačného 
systému, 

5. informuje na základe kontrolných šetrení dotknuté orgány štátnej správy o zistení 
skutočností, ktoré môžu ohroziť život, zdravie, bezpečnosť osôb, životné a pracovné 
prostredie (§ 62 ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb.), 

6. iniciuje spoločné kontrolné akcie v súčinnosti s dotknutými orgánmi štátnej správy, 
7. ukladá opatrenia a lehoty na odstránenie nedostatkov (§ 62 ods. 5 zákona 
č. 455/1991 Zb.), 

8. vyhotovuje záznamy z kontrol (§ 61 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb.), 
9. spolupracuje s osobitnými orgánmi kontroly, inšpekcie a dozoru a s ostatnými orgánmi 

štátnej správy pri kontrole dodržiavania podmienok a povinností podnikateľov pri 
prevádzkovaní podnikateľskej činnosti, 

10. kontroluje a posudzuje dodržiavanie rozsahu živnostenského oprávnenia (§ 28 zákona 
č. 455/1991 Zb.), 

11. vykonáva kontrolu povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá poskytuje 
ubytovacie služby v horskej oblasti, viesť knihu vychádzok a  výstupov (§ 7 ods. 1 písm. 
c) zákona č. 544/2002 Z. z.), 

12. vykonáva kontrolu povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá poskytuje 
ubytovacie služby alebo stravovacie služby, v horskej oblasti zriadiť na všeobecne 
prístupnom a viditeľnom mieste vývesnú tabuľu, na ktorej uverejňuje pokyny horskej 
služby a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti osôb v horskej oblasti (§ 7 ods. 2 písm. b) 
zákona č. 544/2002 Z. z.), 

13. vykonáva kontrolu povinností prevádzkovateľa lyžiarskej trate a prevádzkovateľa 
zariadenia určeného na osobnú lanovú dopravu vydať a na viditeľnom mieste umiestniť 
pravidlá správania sa na lyžiarskej trati (§ 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 544/2002 Z. z.), 

14. vykonáva kontrolu povinností prevádzkovateľa lyžiarskej trate a prevádzkovateľa 
zariadenia určeného na osobnú lanovú dopravu označiť viditeľne lyžiarsku trať a stupeň 
jej náročnosti (§ 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 544/2002 Z. z.), 

15. na základe výsledkov vlastnej kontroly plnenia povinností právnickej osoby alebo 
fyzickej osoby, ktorá poskytuje ubytovacie služby alebo stravovacie služby v horskej 
oblasti (§ 7 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. b) zákona č.  544/2002 Z. z.) a povinností 
prevádzkovateľa lyžiarskej trate a prevádzkovateľa zariadenia určeného na osobnú 
lanovú dopravu (§ 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 544/2002 Z. z.) vykonáva postih za 
porušenie právnych povinností, 

16. rozhoduje o uložení pokút za iný správny delikt ako priestupok v blokovom konaní 
(§ 65b zákona č. 455/1991 Zb.) .); uložené pokuty zadáva do informačného systému. 


