
Všeobecné obchodné podmienky 

 
Preambula 
 
V zmysle platných legislatívnych noriem Slovenskej republiky, najmä 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 (zákon č. 102/2014 Z.z.), Zákona o ochrane spotrebiteľa 
(zákon 250/2007 Z.z.), Zákona o ochrane osobných údajov (zákon 122/2013 Z.z.) sú 
stanovené nasledovné všeobecné obchodné podmienky. 
 
1. Všeobecné ustanovenia 

Predávajúcim je spoločnosť Centrum rozvoja záhradníctva, spol. s r.o., Hornonitrianska III, 
956-20, 97101 Prievidza, IČO 31610501, DRČ SK2020468175, bankové spojenie Tatra 
banka a.s., IBAN SK18 1100 0000 0026 2354 0459, SWIFT: TATRSKBX, zapísaná v OR 
Okresného súdu Trenčín, oddiel sro, vložka číslo 2722/R, (ďalej len "Predávajúci"). 
Zákazníkom (ďalej len "Kupujúci") je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si objednala 
tovar písomne, telefonicky, SMS, e-mailom alebo iným spôsobom prostredníctvom zmluvy 
na diaľku.  
Všeobecné obchodné podmienky stanovujú práva a povinnosti Predávajúceho a 
Kupujúceho. Kupujúci objednaním tovaru bezvýhradne akceptuje tieto Všeobecné obchodné 
podmienky. Všeobecné obchodné podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa 
nedohodnú inak. 
 
2. Objednávka, cena a platobné podmienky 

Predmetom objednávky je tovar uvedený v cenníku pre danú sezónu na  www.crz.sk., 
prípadne iný tovar podľa dohody Predávajúceho a Kupujúceho. 
Opis tovaru je uvedený v cenníku a na www.crz.sk/Katalóg.  
Kupujúci v objednávke uvedie najmä druh, odrodu, podpník, veľkosť a množstvo 
objednaného tovaru, meno, fakturačnú a/alebo dodaciu adresu, telefonický kontakt; 
v prípade právnickej osoby aj IČO, DIČ a IBAN/SWIFT. 
Predávajúci potvrdí prijatie objednávky písomne, telefonicky, SMS alebo e-mailom.  
Ceny uvedené v cenníku sú platné pre danú sezónu a sú vrátane DPH. Predávajúci si 
vyhradzuje právo úpravy cien pri zmene druhu, odrody, podpníka, kvality, veľkosti a / alebo 
dodacích podmienok dodávateľov vrátane výrazných kurzových zmien.  
Položky neuvedené v cenníku majú individuálne ceny stanovené dohodou medzi 
predávajúcim a kupujúcim.  
K cene tovaru sa pripočíta prepravné, balné a dobierečné. Ceny za tieto služby sú uvedené 
na www.crz.sk/Predajňa. Pre objednávky s hmotnosťou nad 20 kg alebo s veľkosťou viac 
ako 2 m sa cena týchto služieb stanovuje individuálne a spravidla dohodou medzi 
Predávajúcim a Kupujúcim. 
Dobierka je štandardný spôsob platby za objednaný tovar, ak nie je dohodnuté inak. 
Objednávka tovaru na osobný odber je možná po úhrade predfaktúry. 
Predávajúci si vyhradzuje právo na zálohovú platbu minimálne vo výške 50% z hodnoty 
objednávky od zákazníka bez nákupnej histórie a Kupujúceho, ktorý v minulosti neprevzal 
zaslanú objednávku. V prípade, ak Kupujúci neprevezme objednaný tovar bez udania 
dôvodu, zložená záloha prepadne v prospech predávajúceho.  
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho plným zaplatením.  
 
 
 

http://www.crz.sk/
http://www.crz.sk/Katalóg
http://www.crz.sk/Predajňa


3. Realizácia objednávky 

Vzhľadom na vegetačné štádium a pestovateľský stav nemusia byť v ponuke všetky položky 
uvedené v cenníku súčasne. Pre realizáciu kombinovaných objednávok s neprimerane 
rozdielnym termínom dodania môže Kupujúci rozdeliť objednávku na viaceré časti, pričom 
však na každú takúto čiastkovú objednávku sa vzťahujú ceny prepravného, balného 
a dobierečného individuálne. 
Dostupnosť jednotlivých skupín tovaru je nasledovná: 
pre jarnú sezónu – voľnokorenné dreviny a rastliny   od 1. 3. 

- sadenice jahôd        15. 3.  
- kontajnerované a balované  rastliny a dreviny        1. 4. 
- kombinované objednávky – podľa dostupnosti jednotlivých sortimentov 

pre jesennú sezónu – voľnokorenné dreviny a rastliny  od 15. 10. 
- sadenice jahôd          15. 8.  
- kontajnerované a balované  rastliny a dreviny          1. 9. 
- kombinované objednávky – podľa dostupnosti jednotlivých sortimentov. 

Objednávky sú vybavované v poradí, v akom boli prijaté.  
Objednávky budú realizované v termíne optimálnom na výsadbu podľa dostupnosti 
objednaného sortimentu čo najskôr, najneskôr však nasledovne: 

- v prípade voľnokorenných rastlín objednaných pre jarnú sezónu do 30. 4.,  
- v prípade voľnokorenných rastlín objednaných pre jesennú sezónu do 20.11., 
- v prípade kontajnerovaných a balovaných rastlín do 6 týždňov od prijatia objednávky, 

prípadne podľa dohody Predávajúceho a Kupujúceho.  
V prípade vyčerpania zásoby objednanej odrody bude zaslaná ekvivalentná náhrada. Ak 
Kupujúci nesúhlasí so zaslaním ekvivalentnej náhrady, je povinný vyznačiť to v objednávke. 
Predávajúci nie je povinný na zaslanie ekvivalentnej náhrady Kupujúceho vopred upozorniť. 
Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o vypredaní a nemožnosti náhrady 
objednaného tovaru najneskôr pri dodaní ostatného objednaného tovaru.  
 
4. Spôsob dodania 

Objednaný tovar bude starostlivo zabalený a expresne doručený na dodaciu adresu. Ku 
každej zásielke rastlín je priložený základný návod na výsadbu a ošetrovanie po výsadbe. 
Štandardný spôsob doručenia objednávky je kuriérskou službou. Iná forma doručenia je 
možná len po predchádzajúcej dohode Predávajúceho a Kupujúceho. 
Kupujúci bude informovaný o termíne zaslania objednaného tovaru deň pred 
vyexpedovaním zásielky formou SMS alebo e-mailom. 
Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný a dodaný tovar. 
Kupujúci sa zaväzuje pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť obalu. Pri zistení 
poškodenia obalu je povinný s kuriérom spísať záznam, kde vyznačí spôsob a rozsah 
porušenia obalu a / alebo poškodenia obsahu. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie 
tovaru počas prepravy. 
 
5. Odstúpenie od zmluvy - storno objednávky 

Kupujúci môže svoju objednávku vziať späť (stornovať) kedykoľvek pred jej vyexpedovaním. 
Zrušenie objednávky môže Kupujúci oznámiť osobne, telefonicky, faxom, SMS alebo e-
mailom. Predávajúci potvrdí obratom akceptovanie zrušenia objednávky. 
 
Ak Kupujúci neprevezme už zaslaný tovar bez udania opodstatneného dôvodu, bude tento 
vrátený Predávajúcemu, pričom Kupujúcemu bude účtovaný storno poplatok vo výške 
nákladov spojených s odoslaním a vrátením tovaru. Tento poplatok je Kupujúci povinný 
zaplatiť v lehote splatnosti upomienky. 
 
 



6. Vrátenie tovaru 

V zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.) má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez 
udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru.  
Kupujúci môže vrátiť tovar neporušený, nepoškodený a s pôvodným obalom v čo najkratšej 
lehote na svoje náklady po predchádzajúcom dohovore s Predávajúcim tak, aby nehrozilo 
nebezpečenstvo poškodenia tovaru pri doprave. Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za 
prepravovaný tovar až do okamihu prevzatia tovaru Predávajúcim. Kupujúci je povinný 
informovať Predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným 
vyhlásením. Formulár na odstúpenie od zmluvy sa nachádza tu:...Prijatie odstúpenia od 
zmluvy potvrdí Predávajúci neodkladne e-mailom. 
Po odstúpení od zmluvy vráti Predávajúci Kupujúcemu všetky platby, ktoré vykonal 
v súvislosti s uzatvorením zmluvy najmä kúpnu cenu a náklady na doručenie tovaru. 
Vrátenie bude realizované bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní po 
doručení vráteného tovaru. 
 
7. Záručná lehota 

Predáva sa zdravý, životaschopný a certifikovaný rastlinný materiál. 
Záruka na zjavné vady je 3 dni, záruka na pravosť druhu a odrody je 2 roky alebo do 
prejavenia sa charakteristických znakov odrody.  
Záruka na ujateľnosť voľnokorenných rastlín platí výhradne pri dodržaní odporučených 
postupov výsadby a následných agrotechnických zásahov  a je: 6 mesiacov od nákupu 
počas jesennej sezóny a 2 mesiace od nákupu počas jarnej sezóny. 
Záruka na ujateľnosť kontajnerovaných a balovaných rastlín sa neposkytuje. 
Predávajúci nenesie zodpovednosť za poškodenie rastlín v dôsledku klimatických vplyvov. 
 
8. Reklamačný poriadok 

Kupujúci má právo na reklamáciu, ak dodaný tovar nemá deklarované parametre, alebo 
nespĺňa očakávania zákazníka.  
Reklamáciu môže kupujúci podať osobne, listom alebo e-mailom. 
Reklamácia musí mať písomnú formu a musí obsahovať: dôvod reklamácie, popis závady 
tovaru s dokumentáciou (tovar samotný alebo fotodokumentácia s dobrým rozlíšením), 
meno, priezvisko, adresu, telefonický a e-mailový kontakt, číslo dodacej faktúry, dátum 
prevzatia tovaru a prípadne navrhované riešenie. 
K reklamácii tovaru zakúpeného osobne v predajni je okrem vyššie uvedeného potrebné 
predložiť doklad o nákupe.  
Predávajúci informuje kupujúceho, že po využití ostatných dostupných prostriedkov riešenia 
je možné spor vyriešiť aj alternatívnym spôsobom riešenia sporov cez subjekt Alternatívne 
riešenie sporov (ARS) v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z.  ARS môže využiť len Kupujúci - 
fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej 
podnikateľskej činnosti. Adresa na doručovanie: Slovenská obchodná inšpekcia  
ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie 
spotrebiteľských sporov Prievozská 32, p.p. 29, 82799 Bratislava 27. Adresa na podávanie 
podaní v elektronickej podobe: ars@soi.sk, adr@soi.sk, tel. 
02/58272123, fax: 02 534 14 996 
 
 
9. Ochrana osobných údajov 

Zadaním objednávky v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov je 
Predávajúci oprávnený spracovávať osobné údaje Kupujúceho. 



Poskytnutie osobných údajov je zo strany Kupujúceho dobrovoľné. Poskytnutím osobných 
údajov dáva Kupujúci súhlas s použitím, spracovaním a uložením týchto údajov do databázy 
predávajúceho. Súhlas sa poskytuje na dobu neurčitú, Kupujúci má právo kedykoľvek tento 
súhlas odvolať. 
Osobné údaje slúžia výlučne na administratívne zabezpečenie nákupu, t. j. na dodanie 
objednaného tovaru, poskytnutie obchodných  a marketingových informácií Kupujúcemu, 
vyhotovenie daňového dokladu a pod. 
Osobné údaje Predávajúci nepredáva, neprenajíma ani inak neposkytuje žiadnej tretej 
strane s výnimkou poskytnutia subjektom, ktorých spolupráca je nevyhnutná pre realizáciu 
objednávky. (napr. kuriérska spoločnosť). Tieto údaje sú vždy poskytnuté jednorázovo. 
Údaje poskytnuté Kupujúcim sú považované za dôverné. Tieto informácie sú uchovávané a 
používané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.  
Predávajúci sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch Kupujúceho, najmä  
neposkytovať osobné údaje Kupujúceho tretím stranám ani na ich komerčné využitie. 
 
10. Záverečné ustanovenia 

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnymi 
predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami 
sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.  
 
Orgánom dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť Predávajúceho podlieha je Slovenská 
obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 
Trenčín, odbor výkonu dozoru, tel. č.: 032/6400109, e-mail: info@soi.sk. 
 
Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01. 03. 2017.                                                                                   
 
 


