
 

Obchodné podmienky 

I.      Všeobecné ustanovenia 

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán 

vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Súčasť života, s.r.o. 

INTEGRAČNÝ PODNIK, IČO: 53 103 963, DIČ: 2121266026 , zapísaným na Okresnom súde 

Banská Bystrica, vložka číslo: 38930/S a zapísaným v  registri sociálnych podnikov pod číslom: 

196/2020_RSP (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj 

tovaru na internetovej stránke  www.sucastzivota.sk. 

2. Predávajúci 

Súčasť života, s.r.o. INTEGRAČNÝ PODNIK 

Telgárt 82 
976 73  Telgárt 

Telefón: 0911 313 132 
email: info@sucastzivota.sk 

IČO: 53 103 963 
DIČ: 212 126 6026 
Bankové spojenie: Banka SLSP  
IBAN: SK05 0900 0000 0051 7307 1993 

Nie sme platcami DPH. 

Dozorný orgán: 
Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Banskobystrický kraj. 
Dolná 46 
974 00 Banská Bystrica 1   
e-mail: bb@soi.sk 
http://www.soi.sk 

 
3. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy medzi 

predávajúcim a kupujúcim na strane druhej. 

4. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s platnými právnymi predpismi v Slovenskej 

republike. 

5. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými 

podmienkami zákonom: 

• č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov; 

• č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov; 

• č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na 

základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových 

priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov; 
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• č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. 

z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. 

6. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými 

podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov. 

II.     Vymedzenie pojmov 

1. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára 

dodávateľ so spotrebiteľom. 

2. Predávajúcim je registrovaný sociálny podnik Súčasť života, s.r.o, ktorý prevádzkuje predaj 

formou zasielania záväzných objednávok na internetovej stránke www.sucastzivota.sk. 

3. Kupujúcim je zákazník, ktorý na základe zaslania záväznej objednávky (t.j. kúpnej zmluvy) 

vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim. 

4. Zákazníkom môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, 

ktorá prejavila záujem nakupovať tovar formou objednávkového formuláru. Zákazníkom podľa 

týchto obchodných podmienok sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník 

v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len 

„oprávnená osoba“). Uvedenie mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za 

jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru. 

III.    Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy 

1. Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému 

písomnou formou: e-mailom, alebo prostredníctvom objednávkového formuláru na 

internetovej stránke www.sucastzivota.sk. Pri odoslaní objednávky formou objednávkového 

formulára kupujúci potvrdzuje aktívnym odklikom, že sa oboznámil a súhlasí s týmito 

obchodnými podmienkami. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so 

zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatvorená 

na diaľku. 

2. Pri každej objednávke je kupujúci povinný uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú 

adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov 

tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom 

objednávkového formulára tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle 

zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu 

medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby 

zabezpečujúcej prepravu tovaru). 

3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho, čím 

zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr do 3 pracovných 

dní sa predávajúci skontaktuje s kupujúcim. Overí objednávku, spôsob dopravy, náklady na 

doručenie (poštovné) a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a 

spôsob úhrady. Overením objednávky sa táto pre obe strany stáva záväznou. 



 

4. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne 

porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení, resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom 

registračnom formulári. 

5. Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru 

vzťahujú: dodací list,  faktúru (daňový doklad ). 

IV.    Dodacie podmienky 

1. Dodacia lehota tovaru je 2 – 4 pracovné dni od akceptácie objednávky predávajúcim, v prípade, 

že všetok tovar z objednávky sa pri akceptácii objednávky predávajúcim nachádza na sklade. 

2. Ak sa niektorá objednaná položka nenachádza na sklade pri akceptácii objednávky 

predávajúcim, tak sa pre vybavenie objednávky dohodne najbližší možný termín dodania podľa 

možností predávajúceho. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený 

kupujúcemu pri overovaní objednávky. 

V.     Cena, platobné podmienky a prepravné 

1. Ceny sú uvádzané pri každom ponúkanom tovare, alebo službe uvedenej na stránke 

www.sucastzivota.sk,  vyjadrené v mene Eur a platné v deň uskutočnenia objednávky. Všetky 

ceny uvedené na stránke sú konečné (nie sme platcami DPH!), avšak nezahŕňajú cenu dodania 

tovaru, resp. poštovné. 

2. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu 

podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny 

cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena produktu bude vždy 

oznámená pri overovaní objednávky. 

3. Kupujúci uhrádza platbu prevodom, vkladom na účet predávajúceho, alebo formou dobierky. 

4. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu 

dobierky. 

5. Spôsob dopravy si volí kupujúci sám cez objednávkový formulár na www.sucastzivota.sk alebo 

pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to: 

a) vlastnou dopravou (vyzdvihnutie tovaru) 

b) kuriérom (zasielateľskou službou) 

VI.    Preberanie tovaru 

1. Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho 

prevzatie. Daňový doklad je súčasťou zásielky. V prípade osobného prevzatia tovaru, zákazník 

prevzatie potvrdí svojím podpisom, resp. pečiatkou na dodacom liste. 

2. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v 

dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si 

zákazník tovar neprevezme a tovar sa vráti späť predávajúcemu, ten má právo od kúpnej 

zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru 

(predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), vo 

výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky - poštovné súvisiace 

so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode. 
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Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z 

časti. 

3. Pri preberaní produktu je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť 

zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia 

zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode 

na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú 

akceptované. 

4. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných 

čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu 

vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má produkt v držbe, má kupujúci 

všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne 

uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt 

predávajúceho. 

5. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a 

služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na kupujúceho. 

6. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia 

spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom. 

VII.    Stornovanie objednávky 

1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň prvého kontaktovania 

predávajúceho s kupujúcim, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku 

je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi 

predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu 

doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky. 

2. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať  objednávku na tovar, ak tento nie je kupujúcemu 

schopný dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky) alebo 

ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie je schopný dodať tovar v dohodnutej lehote alebo 

cene, a/alebo zabezpečenie tovaru by mu spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané 

výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na 

náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník bezodkladne informovaný 

telefonicky alebo e-mailom. 

VIII.   Odstúpenie od zmluvy 

1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s § 7 zákona č. 102/2014 

Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy 

uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v lehote 14 dní od prevzatia 

tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na 

odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Odstúpenie od 

zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k 

identifikácii produktu, kupujúceho a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote 

doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. 



 

2. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj pred 

dodaním tovaru. Ak zákazník odstúpi od zmluvy, ruší sa tým aj každá prípadná doplnková 

zmluva s ňou súvisiaca. 

3. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže kupujúci uplatniť odstúpenie aj len vo 

vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo 

dodanie niekoľkých kusov tovaru) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti. 

4. Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci. Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí 

byť v pôvodnom obale a obsahovať dokumenty, ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí 

a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od 

kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim. 

5. Tovar vrátený od kupujúceho formou dobierky nebude predávajúcim prevzatý. 

6. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 

15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, 

ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu, vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým 

spôsobom späť. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v 

nasledovných prípadoch: 

o a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so 
súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy 

o b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena 
závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť 

o c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých 
požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, 
alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. 

7. V prípade akceptovania požiadavky kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 14 

pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú 

pokutu vo výške 30% z faktúrovanej (vystavenej) peňažnej čiastky. 

8. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časti ak: 

o a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať, 

o b) zmenila sa cena dodávateľa produktu, 

o c) vystavená cena produktu bola chybná. 

IX.     Záručná doba 

1. Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, 

ktorá začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. 

2. Doklad o kúpe je považovaný za záručný list. 

3. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie. 

4. Na darčeky, ktoré dostanete zadarmo, alebo výhry zo súťaží sa záruka nevzťahuje. 

5. Nárok na bezplatnú záručnú výmenu zaniká aj: 

1. nepredložením kompletného tovaru vrátane príslušenstva, 

2. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, 

3. uplynutím záručnej doby tovaru, 

4. neodborným a nešetrným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, 

5. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim. 



 

6. Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby dôsledku 

jeho opotrebenia, či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu, najmä: 

1. vada vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia alebo 

nesprávneho používania či nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, 

2. vada vznikla v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, 

3. vada vznikla v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo 

iného nesprávneho zásahu. 

 X.     Reklamácie 

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. 

2. Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 
kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávky adresátovi. 

3. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne 

odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže 

namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, 

výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu 

tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú 

vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. 

4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako 

vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. 

5. Reklamácia musí byť vyhotovená písomne, musí obsahovať presné vyčíslenie požadovanej 

škody v zhode s cenou objednaného produktu a musí byť doručená e-mailom na adresu 

info@sucastzivota.sk. 

6. Drevené výrobky poskytované Predávajúcim sú z prírodného materiálu - chemicky 

neupraveného dreva, ktoré vplyvom vlhkosti, alebo naopak nadmerného sucha mení svoje 

fyzikálne vlastnosti, čo môže časom viesť k odlupovaniu kôry, popraskaniu dreva. Reklamácie 

závad takéhoto charakteru nemusia byť po uplynutí lehoty 7 kalendárnych dní od prevzatia  zo 

strany predávajúceho akceptované. 

7. Zo záruky sú  vyňaté aj chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním. 
8. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za prípadné vzniknuté škody len do výšky hodnoty 

objednávky. 

9. Dodatočná úprava osobných údajov a opätovné vystavenie už zaslaného daňového dokladu 

zavinené kupujúcim sa považujú ako neoprávnená reklamácia a predávajúci si vyhradzuje právo 

odmietnuť službu opätovného vystavenia daňového dokladu. 

 

 XI.   Alternatívne riešenie sporov (ARS) 
 

1. Kupujúci – spotrebiteľ – má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v 

súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so 

spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci 

porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho  (e-mailom na 

info@sucastzivota.sk)so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie 

zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať 

návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho  sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 

Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

mailto:info@sucastzivota.sk


 

2. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá 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 predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo 

spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku. 

3. Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie 

riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať 

spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo kliknutím na túto internetovú 

stránku https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-

podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi. 

4. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre 

riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.   

5. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Súčasť 

života, s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia 

Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 
Banská Bystrica 1 
e-mail: bb@soi.sk 

 alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho 

 riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je 

 dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). 

 

XII.  Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana 

 

1. Predávajúci požaduje od kupujúceho (spotrebiteľa) pri nákupe údaje potrebné na vybavenie 

objednávky, teda z dôvodu plnenia zmluvy. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých nie 

je možné objednávku vybaviť a kupujúcemu doručiť tovar. Pri spracovaní údajov sa predávajúci 

riadi zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon). 

2. Pri objednávke a nakupovaní poskytuje kupujúci (spotrebiteľ) nasledovné informácie : 

• meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na 

faktúre) 

• e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami) 

• voliteľne ďalšie adresy (ak si  kupujúci želá doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná) 

• voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt) 

• ak je kupujúcim  firma / živnostník – nevyhnutnými údajmi sú obchodný názov, IČO a IČ DPH. 

3. Vyššie uvedené údaje sú zároveň nevyhnutné účtovný a fakturačný systém predávajúceho. 

Emailová adresa je potrebná k zaslaniu potvrdenia o prijatí objednávky, statusoch jej 

spracovania  a expedície. 

4. Údaje získané od kupujúcich sú používané výhradne pre internú potrebu predávajúceho, za 

účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy 

https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi
https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
http://www.mhsr.sk/


 

a nie sú poskytované tretím osobám. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú 

osobné údaje zákazníkov poskytnuté v minimálnom rozsahu, nevyhnutnom pre 

bezproblémové doručenie tovaru,  a to meno a priezvisko, adresa dodania a telefónne číslo. 

Tieto údaje sú poskytnuté jednorazovo, na účel vybavenia konkrétnej objednávky. 

5. Osobné údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri predávajúceho. Databáza 

osobných údajov je chránená pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím. 

6. Doba uchovávania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania zmluvy o 

poskytovaní služby a nevyhnutných úkonov s ňou súvisiacich (reklamácie, účtovníctvo). 

 
XIII. Záverečné ustanovenia 

 

1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom 

Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany 

sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva 

spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecných záväzných právnych predpisov. 

2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania vzmysle 

ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. 

3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane 

rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a 

prvkov, prináležia predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať 

webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho. 

4. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito 

všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na 

ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu 

príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia 

zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli 

formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav 

korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu 

kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako 

neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných 

ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Práva 

spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 

634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri 

podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a 

predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne 

neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. 

5. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, 

(vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä 

prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné 

strany. 



 

6. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach 

www.sucastzivota.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma, čo 

taktiež potvrdí aktívnym zakliknutím pri potvrdení objednávky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje 

právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok. Na uzatvorené objednávky sa 

však vzťahuje znenie platné v čase vykonania objednávky. 

7. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 1.3.2021 a rušia predchádzajúce znenie 

všeobecných obchodných podmienok. 
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