
 

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Ing. Ľubica Lazová – Lacnepostreky.sk 

 

I. Všeobecné ustanovenia 

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

vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Ing . Ľubicou Lazovou, č. 385, 

913 21 Mníchova Lehota, Slovensko, IČO: 33169535 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, 

ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru v obchodnom systéme predávajúceho na internetovej 

stránke www.lacnepostreky.sk. 

2. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je zaregistrovaná v 

internetovom obchodnom systéme na stránke www.lacnepostreky.sk a ktorá odoslala 

elektronickú objednávku. 

3. Elektronickou objednávkou sa rozumie vyplnený elektronický objednávkový formulár, odoslaný 

v internetovom obchodnom systéme predávajúceho na stránke www.lacnepostreky.sk, 

obsahujúci informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky obchodu a cene tohto tovaru 

alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho obsahujúci uvedené informácie, bez ktorých 

objednávka nebude uskutočnená. 

4. Tovarom sa rozumejú, produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu 

na stránke www.lacnepostreky.sk 

5. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s 

Obchodnými podmienkami a akceptuje všetky jej ustanovenia v znení platnom v deň odoslania 

objednávky. 

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy 

1. Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 

dní. Tovar však obvykle expedujeme do 2 pracovných dní. Dodanie tovaru uskutočňujeme 

počas pracovných dní od 7:00 – 16:00, o presnom dni expedície a dodanie tovaru vás budeme 

informovať e-mailom. 

2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, 

registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. 

3. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za uzavretie kúpnej zmluvy a sú 

považované za záväzné. 

4. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu dohodnutú v čase potvrdenia 

objednávky tovaru. V prípade negatívneho pôsobenia externých činiteľov ako napríklad 

Slovenská pošta a Kuriér si predajca vyhradzuje právo splnenia povinností predávajúceho pri 

prijatí objednávky. 

5. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky a 

v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované. Objednávku je možné stornovať 

telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania 

objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu telefonicky alebo e-mailom. 

6. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa 

už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa výrobku, 

alebo je tovar poškodený a predávajúci usúdi, že tovar nie je vhodný na ďalšie použitie. V 

prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za 

účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku 

kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr 

do 14 dní od oznámenia skutočnosti. 



7. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa 

prevzatia tovaru v súlade s ustanovením Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa 

pri predaji na diaľku. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným 

spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však 

neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Náklady na vrátenie 

tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu Ing. Ľubica Lazová, 

Brnianska 2343/153, 911 05 Trenčín. 

8. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušnú zásielku v lehote 14 

kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. 

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako 

mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. doručený 

alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie 

a pod. späť predávajúcemu. 

9. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu 

alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci 

znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť 

prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane 

vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v 

závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od 

cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- 

EUR. 

10. Formulár na vrátenie tovaru si môžete stiahnuť tu>> 

11. Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o odstúpení od zmluvy doručením písomného 

oznámenia emailom alebo poštou na adresu predávajúceho s textom: "Chcem jednostranne 

odstúpiť od zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požadujem vrátenie uhradenej 

čiastky za tovar na adresu (pokiaľ požadujete vrátenie peňazí na účet, uveďte prosím správne 

číslo účtu, v prípade zle zadaného účtu zákazník znáša náklady spojené s opravením 

transakcie)." Meno a priezvisko a dátum prevzatia tovaru.  

12. Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu: Lacnepostreky.sk, Brnianska 2343/153, 

911 05 Trenčín 

13. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, 

s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v 

stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade odstúpenia, kedy je predmetom kúpy 

zariadenie s nádržou na palivo, musí byť v okamžiku odovzdania tovaru kupujúcim nádrž 

prázdna. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci 

požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek 

(4) zákona 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.). 

14. Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. kozmetika, drogistické výrobky a pod.), potom je možné 

od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom 

originálnom balení. 

15. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar (spolu so 

všetkými platbami, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane 

nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov) v lehote 14 

kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. 

16. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ 

odstúpiť od zmlúv: 

a. o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a 

spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na 

odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, 

https://www.lacnepostreky.sk/files/N%C3%81VRATKA(4).pdf


b. predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, 

ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie 

od zmluvy, 

c. predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na 

mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, 

d. predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, 

e. predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia 

alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, 

f. predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s 

iným tovarom, 

g. predaji alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich 

dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré 

predávajúci nemôže ovplyvniť, 

h. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; 

to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako 

náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas 

návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred 

neobjednal, 

i. predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo 

počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil, 

j. predaji periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh 

nedodávaných v ochrannom obale, 

k. o poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, 

poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci 

voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase 

alebo v dohodnutej lehote, 

l. o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie 

začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že 

vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. 

15. Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie 

vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným 

listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom 

nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude 

vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup. 

16. Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru 

predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý 

vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. 

17. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia 

zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva 

odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným 

tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, 

budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. V prípade odstúpenia od 

darovaciej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska 

samostatne. 

18. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu 

nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú 

vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je 

suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo 

na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez 

zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný. 



III. Dodacie podmienky 

1. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Ceny dopravy sú podľa aktuálne platného 

ceníka zverejneného na stránke v sekcii DOPRAVA. 

2. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho 

uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím 

služieb tretích subjektov (kuriérska služba), ak nebude vyslovene dohodnuté inak. Za splnenie 

dodávky sa považuje dodanie predmetu na uvedenú adresu. 

3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod podmienkou 

zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. 

4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej 

objednávky. Dostupnosť tovaru môže byť pre kupujúceho potvrdená i na základe otázky 

kupujúceho.  

5. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru 

kupujúcim. 

6. Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej 

podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané 

platnými právnymi predpismi ako napr. dodací list, daňový doklad. 

IV. Kúpna cena, platby 

1. Všetky ceny sú uvedené s DPH. 

2. Kupujúci vykonáva platbu, niektorým z nasledujúcich spôsobov: 

• V hotovosti (len pri označení Osobný odber v objednávke) 

• Platbou pri prevzatí tovaru (dobierka) 

• Bankovým prevodom alebo vkladom na účet 

• Platba platobnou kartou online 

• Viamo platba mobilom 

V. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru 

1. Záručná doba je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy alebo 

zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia 

potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Reklamácie sú vybavované 

podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

2. Kupujúci by mal vykonať prehliadku tovaru už pri prevzatí tovaru.V prípade, že poškodenie 

obsahu zásielky zistíte po jeho prevzatí, je nutné do 24 hodín nahlásiť poškodenie alebo 

neúplnosť zásielky na adresu objednavky@lacnepostreky.sk. 

3. a) Spoločnosť Ing. Ľubica Lazová nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej 

služby. 

b) Nárok na plné vrátenie peňazí je možný len po prebratej zásielke podľa platnej 

legislatívy. 

4. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú 

za zásielku zaplatil. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný 

tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo 

samostatne. 

5. V prípade výmeny objednaného tovaru za iný je kupujúci povinný uhradiť poštovné a balné a 

zároveň cennový rozdieľ vymeneného tovaru. 

6. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení 

reklamácie je kupujúci povinný poslať reklamáciu mailom, vyčkať na pokyny predávajúceho a 

následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, pokiaľ možno v 

https://www.lacnepostreky.sk/doprava
https://objednavky@lacnepostreky.sk/


originálnom balení, vrátane faktúry predávajúcemu. Reklamácia musí obsahovať popis závady 

a číslo zákazníckej objednávky. Po odoslaní reklamácie dostane kupujúci od predávajúceho 

potvrdenie prijatia reklamácie na email. 

7. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku 

reklamačného konania. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v 

zákonnej lehote a to písomne (emailom, poštou). 

8. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, 

prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do 

výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou 

pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom. 

9. Reklamáciu je taktiež možné podať prostredníctvom aplikácie Youstice kliknutím tu. Youstice 

je Vašim partnerom pre vyjednávanie s predajcami v prípade, že nie ste spokojní so svojim 

nákupom. 

 

10. 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 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 ustanovenia § 12 Zákona č. 

391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

11. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Ing. 

Ľubica Lazová, so sídlom č. 385, 913 21 Mníchova Lehota, IČO: 33 169 535 je Slovenská 

obchodná inšpekcia, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín , www.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 

https://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov 

alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. 

12. Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako 

„RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na 

alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej 

stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania 

platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť 

dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - 

spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti. 

VI. Ochrana osobných údajov 

1. Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na webovej stránke v sekcii Ochrana 

osobných údajov. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný predávajúcemu poskytnúť osobné 

údaje v správnej a pravdivej forme a je tiež povinný informovať predávajúceho o každej zmene 

svojich osobných údajov. Kupujúci potvrdzuje, že osobné údaje, ktoré poskytol, sú správne. 

VII. Záverečné ustanovenia 

1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky, zrušiť, pridať alebo upraviť 

časť alebo celok týchto podmienok bez ďalšieho upozornenia. Pričom objednávky budú 

podliehať platným podmienkam zo dňa zaslania objednávky kupujúcim. 

https://app.youstice.com/blox-odr/generix/odr/sk/app2/_complaint_/shop/2023
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK
https://www.lacnepostreky.sk/ochrana.osobnych.udajov
https://www.lacnepostreky.sk/ochrana.osobnych.udajov


2. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo  iné nepriame alebo 

následné straty v dôsledku nevybavenia objednávky, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným 

spôsobom. 

3. Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom uverejnenia na 

stránkach www.lacnepostreky.sk. 

4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné 

ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona 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 a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na 

diaľku  

Príloha č.1 

Formulár na navrátenie tovaru si môžete stiahnuť tu>> 

https://www.lacnepostreky.sk/files/N%C3%81VRATKA(4).pdf

