
 

Všeobecné obchodné podmienky 

 

 
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy 

uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je OZ “Súčasť života“, IČO: 52 124 355 zapísané v evidencii občianskych 

združení vedenou MV SR pod registračným číslom VVS/1-900/90-55375 (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim, ktorej 

predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.sucastzivota.sk. 

 
 

 
Prevádzkovateľ  
OZ “Súčasť života“  
Šancová 57  
831 04 Bratislava  
Telefón: 0905 989 424  
email: info@sucastzivota.sk 

 
IČO: 52 124 355  
DIČ:  
Č. účtu pre bezhotovostné platby: 29 4107 2435/1100 

IBAN: SK96 1100 0000 0029 4107 2435 

 
Nie sme platcami DPH. 

 
Dozorný orgán: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Bratislavský kraj. Prievozská 32. P.O. Box 5.  
820 07 Bratislava 27. E-mail: ba@soi.sk. 
 

 
Objednávka  
Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému písomnou formou: e-

mailom (vrátane objednávky cez e-shop). 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 uzavieraná na diaľku.  
Pri každej objednávke musí kupujúci 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 vystave-

nia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu 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 predáva-

júcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).  
Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká ob-

chodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje 

so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú 

cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.  
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň prvého kontaktovania predávajúceho so spo-

trebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou 

formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písom-

ná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objed-

návky. 



Dodacie lehoty  
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.  
Ak sa niektorá objednaná položka nenachádza na sklade pri akceptácii objednávky predávajúcim, tak sa pre vybav-

enie objednávky dohodne najbližší možný termín dodania podľa možností predávajúceho. Termín dodávky alebo 

odberu tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky. Cena, platobné podmienky a prepravné 

 

Cena uvedená pri každom ponúkanom tovare, alebo službe uvedenej na stránke www.sucastzivota.sk vyjadrená v 

mene Eur a platná v deň uskutočnenia objednávky. Všetky ceny uvedené v internetovom obchode sú konečné (nie 

sme platcami DPH!). V cene produktu nie je zahrnuté poštovné.  
Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez pred-

chádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovoz-

cov a pod. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.  
Kupujúci uhrádza platbu prevodom, vkladom na účet predávajúceho, alebo formou dobierky.  
Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.  
Spôsob dopravy si volí kupujúci sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spo-

trebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:  
a) vlastnou dopravou (vyzdvihnutie tovaru)  
b) kuriérom (zasielateľskou službou) 

 

Preberanie tovaru  
Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.  
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.  
Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohod-

nutých 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.  
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.  
Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho  
splnomocnencom.  
Odstúpenie od zmluvy  
Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň prvého kontaktovania predávajúceho so 

spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písom-

nou formou (e-mailom).  
Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. 

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 spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci. Produkt ne-

smie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a 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 spotrebiteľom.  
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:  
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 

b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na fi-

nančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť 

c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa ale-

bo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemož-

no vrátiť 

V prípade akceptovania požiadavky kupujceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, 

má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 30% z fakturovanej 



(vystavenej) peňažnej čiastky.  
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časti ak:  
a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať  
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu  
c) vystavená cena produktu bola chybná 

 

Reklamácie  
Za riešenie reklamácií zodpovedá prevádzkovateľ eshopu sucastzivota.sk  
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.  
Prevádzkovateľ nezodpovedá za reklamácie zapríčinené nesprávnou starostlivosťou adresáta (obdarovaného) o 

doručenú zásielku. Je povinnosťou objednávateľa, aby informoval adresáta (obdarovaného) o spôsobe správnej 

starostlivosti o doručenú zásielku.  
Ak objednávateľ neuvedie v objednávacom formulári ani jeden kontaktný údaj na adresáta (okrem adresy doručenia), 

môže sa vo výnimočných prípadoch stať, že zásielka nebude doručená, z dôvodu nezastihnuteľnosti adresáta. V 

tomto prípade reklamácia nebude uznaná.  
Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 kalendárnych dní odo dňa 

doručenia objednávky adresátovi.  
Ak bola zásielka dodaná s 24-48 hodinovým oneskorením bez uvedenia pádneho dôvodu, bol poškodený obal, zne-

hodnotená zásielka a podobne, kontaktujte bezodkladne prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formuláru, 

alebo e-mailu . V prípade, že je prevádzkovateľ za reklamáciu zodpovedný, bude promptne vyriešená k vašej spoko-

jnosti. Ak objednávateľ neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa predchádzajúcich podmienok, platí, že 

objednávka bola doručená riadne a včas.  
Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.  
Objednávateľ zodpovedá prevádzkovateľovi za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z  
predchádzajúcich ustanovení, resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári.  
Prevádzkovateľ zodpovedá objednávateľovi za prípadné vzniknuté škody len do výšky hodnoty objednávky.  
Dodatočná úprava osobných údajov a opätovné vystavenie už zaslaného daňového dokladu zavinené objed-  
návateľom sa považujú ako neoprávnená reklamácia a Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť službu  
opätovného vystavenia daňového dokladu.  
Alternatívnom riešení sporov (ARS)  
Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@su-

castzivota.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že 

predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní 

od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívne-ho 

riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené 

právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Záko-

na 391/2015 Z.z..Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, 

ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.  
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 rieše-nie 

sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo 

súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. 

Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od 

spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. 
 

 

Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana  
Pre spracovanie a doručenie Vašej objednávky, potrebujeme od Vás poznať niektoré Vaše osobné údaje. Pri spraco-

vaní údajov sa riadime zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon). Pri objednávke a 

nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:  
meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)  
Vaša e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)  
voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)  
voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)  
ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne 

zaúčtovanie). 

 

Všetky údaje získané od zákazníkov používa výhradne pre internú potrebu spoločnosti, za účelom vybavenia objed- 



návky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy a neposkytujeme ich tretím osobám. Výnimku 

predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytnuté v minimálnom rozsahu, ktorý je 

nutný pre bezproblémové doručenie tovaru a to meno a priezvisko, adresa dodania a telefónne číslo. Tieto údaje sú 

však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky.  
Osobné údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri. Databázu osobných údajov chránime pred ich 

poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia vašej objed-

návky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Vašu emailovú adresu používame k zaslaniu 

potvrdenia o prijatí objednávky, statusoch jej spracovania a expedície.  
Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou orga-

nizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä doručovateľské 

služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej ob-

jednávky. Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania zmluvy o poskytovaní 

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

Záverečné ustanovenia  
Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať kupujúceho k osobnej prehliadke a osob-

nému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo 

hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotre-

biteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.  
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo 

pri takto upravených cenách objednávku stornovať.  
Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmien-

kami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezo-

dpovedá 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 formu-

lované 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 spotre-

biteľa 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 ustanove-

niami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.  
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.  
Tieto podmienky je predávajúci oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť. O takejto zmene je povinný poskytovateľ 

informovať zákazníka v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pred účinnosťou zmeny podmie-

nok a to zverejnením zmeny podmienok na stránke sucastzivota.sk. Pokiaľ so zmenou podmienok nebude zákazník 

súhlasiť, je oprávnený v lehote 15 dní od jej uverejnenia zmluvu. Márnym uplynutím lehoty na zaslanie nesúhlasu so 

zmenou podmienok sa má za to, že so zmenou podmienok zákazník súhlasí a zmenené podmienky nadobudnú účin-

nosť 1.dňom v nich uvedeným. Dňom nadobudnutia účinnosti zmeny 

 

Platné od 1.9.2019 
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