
Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných nákupných podmienok označuje spoločnosť OBAS Pro 
s.r.o., so sídlom A. Hlinku 20, 022 01 Čadca, IČO: 466 426 25, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 56568/L. 

1. Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógu na našich webových stránkach www.zahrada-
pole-les.sk. Tovar, ktorý sa nachádza v našom sklade je označený ako Dostupnosť: Na sklade a 
expedujeme ho maximálne na ďalší deň od potvrdenia objednávky. Tovar, ktorý nieje v našom 
sklade, ale v sklade nášho dodávateľa je označený Dostupnosť: Na sklade u dodávateľa , tento 
tovar expedujeme k Vám až po dodaní na náš sklad (pozn. dodanie na náš sklad trvá zvyčajne 
do 7 pracovných dní). 

2. Pri objednávaní cez internet uveďte prosím nasledujúce údaje: 

Ak nakupujete ako súkromná osoba, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte vaše telefónne 
číslo a e-mail. 

Ak nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež názov podnikateľa, IČO, DIČ, IČ 
DPH  a miesto podnikania. 

3. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom 
doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania 
tovaru až ku kupujúcemu s vami dohodneme e-mailom. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu 
Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. 

4. 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 8:00 – 19:00, o presnom dni expedície a dodanie tovaru vás budeme 
informovať e-mailom. 

5. V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať 
dopravcovi nutné minimu osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, 
telefón). 

1. Pri preberaní tovaru Vám doručíme doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o 
zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou 
tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad obdrží kupujúci spolu s tovarom. Tovar sa považuje 
za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba prevezme 
všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa: 

a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, 
ktorý bol dodaný ako posledný, 

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu 
alebo posledného kusu, 

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

7. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa 
prevzatia tovaru. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v 
listinnej podobe alebo emailom na adrese info@zahrada-pole-les.sk. Spotrebiteľ môže 
použiť Formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je aj na konci Všeobecných obchodných 
podmienok vo formáte PDF. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom Formulár o 
odstúpení od zmluvy s uvedením požadovaných údajov (čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla 
účtu pre finančné vysporiadanie atď...). 

Nepoužitý a originálne zabalený tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa 
odstúpenia od zmluvy späť poštou na adresu OBAS Pro s.ro., A. Hlinku 20, 022 01 Čadca, prípadne 
odovzdajte tovar osobne na predajni (výdajnom mieste). Pri vrátení zasielajte (odovzdajte) prosím tovar 
nepoškodený vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod. Pri odstúpení od zmluvy znášate iba náklady 
na vrátenie tovaru predávajúcemu. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v 
dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie 
vlastností a funkčnosti tovaru. 

8. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 
kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. 



9. Kúpna cena tovaru Vám bude vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom. Kupujúci 
potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. 

10. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane 
DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené 
inak. 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmene 
menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. 
Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť. 

11. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom. 
12. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne 

udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho 
prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí 
tovaru. 

Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou 
službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený 
tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí 
tovaru. 

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád 
potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z 
takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté. 

13. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to 
prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu 
vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje 
kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného 
tovaru. 

Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného 
tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky 
vrátené kupujúcemu v lehote 14 kalendárnych dní na uvedený bankový účet. 

14. Osobné údaje a ich ochrana 

14.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť 
predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú 
adresu. 

14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť 
predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a 
mailovú adresu. 

14.3. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 
ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené 
vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich 
informačných systémoch. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so 
spracúvaním jeho osobných údajov ako aj s cezhraničným prenosom osobných údajov do Českej 
republiky ako členského štátu Európskej únie a to za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi 
predávajúcim a kupujúcim, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu, 
za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru a za účelom uzatvorenia splátkového kalendáru. 
Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s 
platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne 
likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním 
osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 
mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. 

14.4. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke 
internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení. 



14.5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať 
výlučne na účel uvedené v bode 14.3. týchto podmienok. 

14.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na 
iné účely, ako sú uvedené v bode 14.3. týchto podmienok osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje 
spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich 
nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely. 

14.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v 
súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne 
záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas kupujúceho 
si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo 
povinnosti ustanovenej predávajúcemu. 

14.8. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať 

1/ potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, 

2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v 
rozsahu: 

a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný, 
b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov 
nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ, c) účel spracúvania osobných údajov, 
d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a 
e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných 
údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä: 
- poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava 
osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti 
súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne 
záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo 
zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju 
o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje, 
- tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté, 
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené, 
- formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené, 
- tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných 
údajov, 

Pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 14.8. je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania 
a vyhodnocovania operácií: 
1/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na 
spracúvanie, 
2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
3/ opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú 
predmetom spracúvania, 4/ likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú 
predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, 
5/ likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, 
6/ blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak 
predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho. 

Právo kupujúceho podľa bodu 14.8. bodu 5 a 6 možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z 
osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené 
práva a slobody iných osôb. 

Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči 
1/ spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely 
priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, 
2/ využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom 
styku, alebo 
3/ poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu. 

Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho 
kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) 



alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom 
zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade 
takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že 
námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci 
namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. 

Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u 
predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu 
právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov 
automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o 
preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom 
predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní 
rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci 
informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 14.19. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to 
ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov 
kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov 
predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe 
zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho. 

14.13. Ak kupujúci uplatní svoje právo 

1/ písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú 
podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr 
do troch dní odo dňa jej odoslania, 

2/ osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a 
kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný 
odovzdať kupujúcemu, 

3/ u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu 
odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu. 

14.14. Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na 
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. 

14.15. Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný 
zástupca. 

14.16. Ak kupujúci nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba. 

14.17. Žiadosť kupujúceho podľa ods. 14.8. bodu 1 až 3, 5 a ods. 14.10. až 14.12. vybaví predávajúci 
bezplatne. 

14.18. Žiadosť kupujúceho podľa ods. 14.8. bodu 4 vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo 
výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením 
kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon 
neustanovuje inak. 

14.19. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa odsekov 14.17. a 14.18. 
najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti 

14.20. Obmedzenie práv kupujúceho podľa ods. 14.9. predávajúci bez zbytočného odkladu písomne 
oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

14.21. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje 
kupujúceho na účely uvedené v bode 14.3. týchto podmienok prostredníctvom týchto 
sprostredkovateľov: 

Slovenská pošta, a. s. 
Partizánska cesta č. 9 
975 99 Banská Bystrica 
IČO: 36 631 124 



 
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. 
Lieskovská cesta 13 
962 21 Lieskovec 
IČO: 36 624 942 
 
 
Kupujúci po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a 
službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať po prihlásení do klientského 
centra. 

15. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito 
všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi 
súhlasí. 

16. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť 
písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na 
internetovej stránke www.zahrada-pole-les.sk 

17. Tieto nákupné podmienky sú platné od 13.06.2014. 
Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia. 

  

 


