
OBCHODNÉ PODMIENKY 

predávajúcej firmy Ing. Iveta Lutišanová - aromaterapia  
so sídlom Banský Studenec 71, 969 01 Banský Studenec 
identifikačné číslo: 53 418 786 
zapísanej v živnostenskom registri č. 680-23474 v Žiari nad Hronom. 
 

1. Úvodné ustanovenia 

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) predavajúcej firmy Ing. 
Iveta Lutišanová - aromaterapia (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s občianskym 
zákonníkom vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na 
základe kupnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzavieranej medzi predávajúcim a inou 
fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu 
predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim vedený na webovej stránke umiestnenej 
na internetovej adrese www.olejkarka.sk (ďalej len „webová stránka“) a na internetovej adrese 
www.facebook.com/olejkarka, a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len 
„webové rozhranie obchodu“). 

1.2. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odlišné 
dohody v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok. 

1.3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna 
zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné 
uzavrieť v slovenskom jazyku. 

1.4. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením 
nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia 
obchodných podmienok. 

2. Používateľský účet 

2.1. Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke olejkarka.sk môže kupujúci 
pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže 
kupujúci objednávať tovar (ďalej len „používateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie 
obchodu umožňuje, môže kupujúci objednávať tovar tiež bez registrácie priamo z webového 
rozhrania obchodu. 

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť 
správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri 
akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a 
pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne. 

http://www.olejkarka.sk/
http://www.facebook.com/olejkarka


2.3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci 
je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho 
používateľského účtu. 

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám. 

2.5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to predovšetkým v prípade, keď kupujúci svoj 
používateľský účet dlhšie než 6 mesiacov nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje 
povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok). 

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to 
predovšetkým s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia 
predávajúceho, resp. s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia 
tretích osôb. 

3. Uzavretie kúpnej zmluvy 

3.1. Celá prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informatívneho 
charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.  

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien 
jednotlivých druhov tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny 
tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. 
Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za 
individuálne zjednaných podmienok. 

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a 
dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo 
webovom rozhraní obchodu platia výhradne v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci 
územia Slovenskej republiky. 

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní 
obchodu. Objednávkový formulár obsahuje predovšetkým informácie o: 

3.4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného 
košíka webového rozhrania obchodu), 

3.4.2. spôsoboch úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia 
objednávaného tovaru a 

3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako 
„objednávka“). 

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť 
údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho odhaliť a 
opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci 
predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú 
predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto 
obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty 



kupujúceho uvedenú v používateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa 
kupujúceho“). 

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstve tovaru, 
výške kúpnej ceny, predpokladaných nákladoch na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné 
potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky). 

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatej objednávky 
(akceptovaním), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na 
adresu elektronickej pošty kupujúceho. 

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej 
zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v 
súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne 
hovory) si hradí kupujúci sám. 

4. Cena tovaru a platobné podmienky 

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže 
kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi: 

- v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke (v prípade, ak túto 
možnosť predávajúci pri špecifickej objednávke umožňuje); 

- bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho IBAN SK34 0900 0000 0051 7480 2727, 
vedený Slovenskej sporiteľni, a.s.. (ďalej len „účet predávajúceho“); 

- bezhotovostne prostredníctvom internetového platobného systému 

- bezhotovostne platobnou kartou. 

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené 
s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je vyslovene uvedené inak, kúpnou 
cenou sú ďalej chápané aj náklady spojené s dodaním tovaru. 

4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu alebo inú podobnú platbu. Týmto nie je 
dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu 
tovaru vopred. 

4.4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri 
preberaní tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy. 

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne 
s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok 
kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený v momente pripísania príslušnej sumy na účet 
predávajúceho. 



4.6. Predávajúci je oprávnený, predovšetkým v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k 
dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte 
pred odoslaním tovaru kupujúcemu.  

4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné navzájom 
kombinovať. 

4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej 
zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci 
kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu 
kupujúceho. 

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy 

5.1. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za 
podmienok upravených zákonom 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 (ďalej len 
"Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. 
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. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim 
okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky 
časti objednaného tovaru, alebo ak sa 

1. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom 
prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa 

2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia 
posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa 

3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého 
dodaného tovaru. 

V prípade ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje 
uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný 
zákonník túto možnosť neumožňuje.  

5.2. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna 
zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) 
dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. V prípade odstúpenia od 
kúpnej zmluvy kupujúcim, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a 
to aj v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený kvôli svojej povahe obvyklou poštovou 
cestou. 

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti 
predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od 
kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. 
Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť prostriedky poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru 



kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu 
ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté 
peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar 
predávajúcemu odoslal. 

5.4. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne 
započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. 

5.5. V prípadoch, kedy má kupujúci v súlade s zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa 
pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci 
tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru 
kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného 
odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. 

5.6. V prípade, že je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva 
medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k 
odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeku 
účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček. 

6. Preprava a dodanie tovaru 

6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, 
nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. 

6.2. V prípade, že je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené 
kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prebrať tovar pri dodaní. 

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo 
iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené 
s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. 

6.4. Pri preberaní tovaru od prepravca je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov 
tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade 
spozorovania porušeného obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí 
kupujúci zásielku od prepravcu prebrať. 

6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie 
podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané. 

7. Práva zo závadného plnenia 

7.1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri preberaní nemá vady. Predovšetkým 
predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že v dobe, kedy kupujúci tovar prebral: 

7.1.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli a v prípade, že dohoda chýba, má také 
vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na 
povahu tovaru a na základe reklamy nimi realizovanej, 



7.1.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa 
tovar tohto druhu obvykle používa, 

7.1.3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutému vzorku alebo predlohe, v 
prípade, že bola kvalita alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy, 

7.1.4. je tovar v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a 

7.1.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov. 

7.2. Ustanovenia uvedené v čl. 7.1 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom 
za nižšiu cenu na vadu, kvôli ktorej bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebovanie tovaru 
spôsobené jeho obvyklým používaním, pri použitom tovare na vadu odpovedajúcemu miere 
používania alebo opotrebovania, ktoré tovar mal pri prebraní kupujúcim, alebo ak to vyplýva z 
povahy tovaru. 

7.3. V prípade, že sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prebratia, má sa za to, že 
tovar bol závadný už pri preberaní. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa 
vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prebratia. 

7.4. Práva zo závadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, 
v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj 
v sídle alebo mieste podnikania. 

7.5. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže 
upraviť reklamačný poriadok predávajúceho. 

8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán 

8.1. Kupujúci nadobudne vlastníctvo tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru. 

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi chovania v zmysle 
ustanovenia občianskeho zákonníka. 

8.3. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej 
adresy info@olejkarka.sk Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho pošle predávajúci na 
elektronickú adresu kupujúceho. 

8.6. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. 
Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor 
nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. 
Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad 
dodržovaním zákona o ochrane spotrebiteľa. 

9. Ochrana osobných údajov 



9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná 
zákonom č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa 
bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne 
číslo (ďalej spoločne všetko len ako „ osobné údaje“). 

9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie 
práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Ak kupujúci 
nevyberie inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely 
zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných 
údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe bránila 
uzavretiu kúpnej zmluvy. 

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom 
používateľskom účte, pri objednávke vytvorenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať 
správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene 
vo svojich osobných údajoch. 

9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako 
spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez 
predchádzajúceho súhlasu kupujúceho predávané tretím osobám. 

9.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v 
elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v papierovej podobe 
neautomatizovaným spôsobom. 

9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa 
jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. 

9.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva 
spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného 
života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, predovšetkým ak sú osobné údaje nepresné s 
ohľadom na účel ich spracovania, môže: 

9.8.1 požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie, 

9.8.2 požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. 

9.9. V prípade, že kupujúci požiada o informácie o spracovaní svojich osobných údajov, je mu 
predávajúci povinný túto informáciu predať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácií 
podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné 
na poskytnutie informácie. 

10. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies 



10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom 
predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných 
oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. 

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítači. V prípade, že je nákup na 
webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy je 
možné plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítači kupujúceho, môže 
kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať. 

11. Doručovanie 

11.1. Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho. 

12. Riešenie sporov 

12.1.  V prípade vzniku sporu medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom, je spotrebiteľ 
oprávnený obrátiť sa predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so 
spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.  
Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na e-mail info@olejkarka.sk alebo 
poštou na adresu Ing. Iveta Lutišanová – aromaterapia, Mangútovo 1246, Hriňová 962 05.  
Pokiaľ predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa 
jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu 
niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov. 

12.2.  Podmienky alternatívneho riešenia sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o 
alternatívnom riešení sporov. 

12.3.  Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný 
subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname  
vedenom Ministerstvom vnútra SR alebo Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk). 
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenie sporov 
RSO, prevádzkovanou EÚ. Sťažnosť možno podať vyplnením online formulára na stránke 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Právo voľby spomedzi subjektov 
alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ. 

12.4.  Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať 
len spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej 
zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. 

12.5.  Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv 
uzatvorených na diaľku. 

12.6.  Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť v zákonom stanovených 
prípadoch, napríklad ak vyčíslená hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur alebo ak podá 
spotrebiteľ návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede 
predávajúceho alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty na vyjadrenie k žiadosti. Alternatívne 
riešenie sporov je v zásade bezplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od 
spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 eur. 

http://www.soi.sk/


Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa 
jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu 
podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je 
povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu 
spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty. 

12.7.  Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia 
sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k 
odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu 
práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného 
stanoviska. 

13. Záverečné ustanovenia 

13.1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodné (zahraničné) prvky, tak sa 
strany zhodujú, že vzťah sa riadi slovenským právom. 

13.2. Voľbou práva podľa čl. 13.1 obchodných podmienok nie je spotrebiteľ zbavený ochrany, 
ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho rádu, od ktorých sa nie je možné odchýliť, a ktoré by 
sa v prípade neexistencie voľby práva inak použili podľa ustanovenia čl. 6 odst. 1 Nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o práve rozhodnom pre 
zmluvné záväzkové vzťahy (Rím I). 

13.3. Ak sú niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa 
takými stanú, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých zmysel sa 
neplatným ustanoveniam čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného 
ustanovenia nie je dotknutá platnosťou ostatných ustanovení. 

13.4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v 
elektronickej podobe a nie je prístupná. 

13.5. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy. 

13.6. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Ing. Iveta Lutišanová - 
aromaterapie, B. S. Timravy 1366, Hriňová 962 05, adresa elektronickej 
pošty info@olejkarka.sk, telefón 0903164168. 

V Banskom Studenci, dňa 5.1.2022 

 


