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Všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru (ďalej len „VOP“) firmy  

Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB – Oddelenie Svietidiel Lightroom 
 

l. Úvodné ustanovenia 
 

Tieto  Všeobecné  Obchodné  Podmienky  (VOP)  upravujú  vzťah  medzi  firmou  Ing. Miroslav Mularčík – MOVYROB 
/oddelenie Svietidlá Lightroom/  (predávajúci)  a  jej  obchodným partnerom (kupujúci). Všetky dodávky tovaru a 
služieb podliehajú VOP. Kupujúci prijíma platnosť obchodných podmienok odberom tovaru alebo služieb u 
predávajúceho a týmto aktom pre neho vstupujú v platnosť. VOP sú dostupné na internetovej stránke 
www.movyrob.sk a www.lightroom.sk, na prevádzke a v sídle firmy. Kupujúci pri zahájení obchodných vzťahov 
predkladá predávajúcemu informácie o svojom podnikateľskom oprávnení a  o  svojej  právnej  subjektivite. Ak  sa  
jedná  o  koncového  zákazníka,  ten  je  povinný  pri  objednávke  uviesť  adresu  trvalého pobytu a telefonický kontakt 
a súhlas so spracovaním jeho osobných údajov.  
 

II. Kupujúci 
 

Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba. 
Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia VOP, Reklamačnými a Záručnými Podmienkami. Ak nie sú týmito 
dokumentmi upravené, tak sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonní 
 

III. Predmet plnenia 
 

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar špecifikovaný v objednávke, alebo na základe priameho osobného 
výberu kupujúcim na predajni, na jednej z prevádzok, alebo v rámci vyžiadanej služby na mieste určenia zákazníkom. 
Kupujúci sa zaväzuje tovar v dohodnutom mieste plnenia prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu. Predávajúci je 
povinný najneskôr v deň dodania tovaru odovzdať kupujúcemu doklady, potrebné na prevzatie a užívanie tovaru. 
Dodávka sa považuje za splnenú dňom doručenia tovaru na miesto určenia, ktorým, ak nie je dohodnuté inak sa 
považuje, ktorákoľvek prevádzka firmy Ing. Miroslav Mularčík – MOVYROB /oddelenie Svietidlá Lightroom/.  
 

IV. Kúpna cena 
 

Ceny tovaru sú zmluvné. 
Zmluvné strany si v súlade so zákonom č . 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli jednotkové 
ceny tovaru pre každú položku samostatne. Platnosť stanovenej ceny je len po dobu určenú v cenovej ponuke, alebo 
zmluve. Pri prepočtovej chybe je platná jednotková cena bez DPH. Dohodnuté jednotkové ceny sú stanovené ako 
maximálne a nie sú v nich zahrnuté náklady na dopravu a recyklačný poplatok, ktoré sa stanovujú osobitne. V prípade, 
ak kupujúci odoberie ďalší tovar na predmetnú akciu, nešpecifikovaný v objednávke, predávajúci sa nezaväzuje 
k dodávke tohto ďalšieho tovaru v termíne záväzného podľa čl. VII.. Pri odobratí ďalšieho alebo iného 
nešpecifikovaného tovaru na predmetnú zákazku si je zákazník povinný dané množstvo a cenu, a skutočnosť, či je 
možné, aby predajca poskytol dohodnuté zľavy a podmienky overiť. Ceny sa môžu meniť aj bez predchádzajúceho 
upozornenia na základe denných zmien kurzov, nákupných podmienok, dostupnosti tovaru, a pod., preto predajca 
negarantuje podmienky a ceny za tovar mimo rámec dohody. Ku kúpnej cene bude účtovaná DPH v zmysle platných 
právnych predpisov.  
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V. Objednávanie tovaru 
 

Objednávku  možno  doručiť  osobne,  poštou  alebo  emailom.  V  prípade  telefonickej  objednávky predávajúci  
požaduje jej potvrdenie aj písomnou formou. Na objednávke je potrebné uviesť popis objednaného tovaru, množstvo, 
požadovaný termín dodania, spôsob dopravy  a  kontaktnú  osobu.  V  prípade  neuvedenia  termínu  dodania,  bude  
tovar  dodaný  v  najskoršom  možnom  termíne. Pri neuvedenom spôsobe dopravy si vyhradzujeme právo na určenie 
spôsobu dopravy. Pri  objednávke  tovaru  môže  predávajúci  požadovať  od  kupujúceho  zálohu  vo  výške  min.  70%  
z  ceny  tovaru.  V  prípade,  že  kupujúci  tento  tovar  neprevezme,  bude  mu  vystavená  faktúra  storno  poplatku  
vo  výške  zaplatenej  zálohy a zaplatená záloha bude použitá ako úhrada tejto faktúry. 
 

VI. Platobné podmienky  
 

Kúpna cena je splatná na základe predfaktúry alebo faktúry vystavenej predávajúcim. Každý nový kupujúci nakupuje 
tovar platbou pri alebo pred prevzatím tovaru bankovým prevodom, platbou v hotovosti alebo platobnou kartou. 
Kupujúci poskytuje finančný preddavok za tovar na objednávku v súlade s nariadením predávajúceho vo forme úhrady 
určenej výšky zálohovej faktúry. Kupujúcemu  (právnickej  osobe)  s  pravidelnými  odbermi  a  dobrou  platobnou  
disciplínou  môže  byť  pridelený  odberný  limit  a  doba  splatnosti  faktúr. V prípade zlej platobnej disciplíny 
kupujúceho sa mu budú uvedené zvýhodnenia zrušené. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť faktúru v dohodnutej lehote 
splatnosti a zároveň súhlasí s tým, že v prípade nedodržania termínu platby mu môže byť fakturovaná zmluvná pokuta 
vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň oneskorenia. Peňažný záväzok  za  prevzatý  tovar  je  splnený  
pripísaním  vyčíslenej kúpnej  ceny  na  účet  predávajúceho. Úhrada kúpnej ceny sa uskutoční bezhotovostným 
platobným stykom, alebo v hotovosti. Zaplatením faktúry sa rozumie úplné zaplatenie faktúry a deň úhrady faktúry sa 
rozumie deň, kedy boli všetky zostávajúce dĺžne čiastky faktúry pripísané na účet predávajúceho.  
 

VII. Termín dodania 
 

Termín dodania je uvedený v objednávke, stanovuje sa akceptovaním termínu predloženého dodávateľom. 
Povinnosťou predávajúceho je informovať kupujúceho o termíne expedície objednaného tovaru faxom, e-mailom 
alebo telefonicky kontaktnej osobe kupujúceho. Kupujúci nie je povinný prevziať predmet plnenia pred dohodnutým 
termínom. Kupujúci sa zaväzuje faxom alebo e-mailom informovať predávajúceho o vzniknutých nepredvídaných 
udalostiach, brániacich riadnemu prevzatiu dodávky. Nepredvídané vonkajšie vplyvy a okolnosti, napr. nútená 
odstávka výroby, štrajk, obmedzenia v dôsledku pandémie a pod., ktoré oddialia termín dodania tovaru, a ktoré 
nevznikli zavinením predajcu sa nepovažujú za nedodržanie termínu dodávky. Toto predĺženie termínu dodávky nie je 
možné použiť ako dôvod na zrušenie zmluvnej dohody. 
 

VIII. Dodacie podmienky 
 

Povinnosťou predávajúceho je dodávaný tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom, ktorý je pre dodávaný 
tovar obvyklý v obchodnom styku a podľa platných technických noriem, aby bolo zabezpečené uchovanie a ochrana 
tovaru. Kupujúci sa zaväzuje v lehote do 24 hodín dní od prevzatia tovaru a potvrdenia dodacieho listu od 
predávajúceho resp. ním povereného prepravcu prezrieť a s odbornou starostlivosťou skontrolovať kvalitu 
dodávaného tovaru. Táto lehota sa považuje za lehotu podľa § 427 Obchodného zákonníka, v ktorej je kupujúci 
povinný tovar prehliadnuť. Pri záväznej objednávke nie je tovar možné vrátiť. Niektorí dodávatelia akceptujú vrátenie 
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tovaru, no títo si účtujú pri vrátení tovaru kupujúcim cca 50% storno poplatok z hodnoty tovaru, čo rovnako bude 
predajcom uplatnené voči kupujúcemu v prípade tejto požiadavky a možnosti. Prepravu od výrobcov zabezpečuje 
dodávateľ pri bežných tovaroch a potvrdených objednávkach a termínoch. Pri tovare na objednávku môže byť doprava 
účtovaná osobitne. V prípade požiadavky zrýchlenej alebo špeciálnej dodávky na miesto určenia, či na dobierku sa 
účtuje odberateľovi suma účtovaná vybraným prepravcom výrobcu bez dodatočného zisku zo strany dodávateľa. 
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po zaplatení faktúry. Ak kupujúci súhlasil s prepravou je povinný 
dodávku od prepravcu prevziať a bez odkladu reklamovať zjavné chyby (množstvo a kvalitu) u dodávateľa. Poruchy 
funkčnosti reklamuje zákazník u dodávateľa v priebehu záručnej doby. 
 

IX. Miesto dodania 
 

Kupujúci je povinný prevziať predmet plnenia v mieste dohodnutom v objednávke. Ak miesto dodania nie je                   
    v objednávke osobitne dojednané, je kupujúci povinný prevziať predmet plnenia na pobočke predávajúceho Ing. 
Miroslav Mularčík – MOVYROB, Oddelenie Svietidlá Lightroom, Sabinovská 3, 0801 Prešov.  
 

X. Doklady 
 

Dodací list je súčasťou dodávky a je na ňom uvedené množstvo a druh tovaru. Záručným listom je dodací list a záruka 
na dodané výrobky plynie dňom doručenia tovaru automaticky, ak nie je súčasťou balenia výrobcu osobitný výrobný 
záručný list k artiklu. Výrobný záručný list, je zriedkavo súčasťou balenia niektorých artiklov a v danom prípade, je 
nutné, aby si dal tento výrobný záručný list kupujúci potvrdiť u predajcu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia, inak sa 
záruka nebude dať u výrobcu uplatniť, za čo predajca nenesie zodpovednosť. Záručné a Reklamačné podmienky sú 
uvedené v sídle firmy Ing. Miroslav Mularčík – MOVYROB, na www.movyrob.sk a www.lightroom.sk, ako aj na jej 
pobočkách oddelenia Svietidlá Lightroom. Faktúra je vystavovaná štandardne a obsahuje všetky zákonné náležitosti 
poskytnuté kupujúcemu.  Faktúra sa odovzdáva pri osobnom odbere tovaru alebo sa posiela spolu s tovarom, poštou, 
alebo emailom. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov a zároveň aj tieto 
údaje – číslo objednávky, označenie diela, stavby. Súčasťou faktúry bude aj fotokópia objednávky kupujúceho a dodací 
list, ktorý potvrdzuje dodanie a prevzatie tovaru. 
 

XI. Zodpovednosť za vady - záručná doba 
 

Predávajúci poskytne záruku na dodaný tovar 24 mesiacov od jeho dodania kupujúcemu. U tovarov, u ktorých 
predávajúci deklaruje dlhšiu dobu záruky, platí takto deklarovaná záručná doba. Záručná doba neplynie po dobu, po 
ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci. Zjavné vady tovaru uplatňuje 
kupujúci písomne u predávajúceho formou písomnej reklamácie vyplnenej do formulára predávajúceho. Predávajúci 
zodpovedá za škodu, ktorú má tovar resp. jeho časť v okamihu keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na 
kupujúceho. Povinnosti vyplývajúce zo záruky za kvalitu tovaru tým nie sú dotknuté. Reklamáciu vád vzniknutých 
v záručnej dobe uplatní kupujúci u predávajúceho písomne, pričom v reklamácii vadu popíše a uvedie požadovaný 
spôsob jej odstránenia. Predávajúci je povinný zabezpečiť odstránenie oprávnenej reklamovanej vady, najneskôr však 
30 dní od uplatnenia reklamácie kupujúcim pokiaľ sa strany písomne nedohodnú na inom termíne. Kupujúci je (podľa 
vlastného uváženia) oprávnený v prípade vadného plnenia uplatniť niektorý z týchto nárokov, pričom počas 
odstraňovania vád záručná doba neplynie:  

 výmena vadného tovaru za tovar bez vád,  

 odstránenie vád opravou tovaru (ak sú opraviteľné) predávajúcim resp. dodanie chýbajúceho množstva, 

 zníženie kúpnej ceny o zľavu z kúpnej ceny, ktorá zodpovedá zníženiu hodnoty tovaru v dôsledku 
kvalitatívnych vád. 
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XII. Alternatívne riešenie sporov (ARS)  
 

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým 
predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť 
spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo 
podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory 
vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa 
ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva 
k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého 
vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, 
maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá 
návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo 
rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm 
 Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – 
http://www.mhsr.sk/ 
 

XIII. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 
 

V prípade, ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu v uvedenej lehote ako je dohodnutá splatnosť uvedená na faktúre, je 
predávajúci od prvého dňa omeškania oprávnený požadovať od kupujúceho úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý 
deň omeškania až do zaplatenia kúpnej ceny. Kupujúci si je vedomý toho, že v prípade ak po výzve predávajúceho, 
uhradiť kúpnu cenu ju neuhradí, stráca nárok na všetky dohodnuté dodatočné zľavy a obchodné výhody vzťahujúce sa 
na predmet kúpy objednaného tovaru vrátane DPH. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúr je predávajúci oprávnený 
požadovať úrok z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.  
 

XIV. Záverečné ustanovenia 
 

Objednávka sa stáva pre obe strany záväznou okamihom jej potvrdenia (akceptácie) predávajúcim aj kupujúcim 
písomne faxom, listom, v prevádzke predávajúceho, e –mailom, alebo via sms, v prípade, že kupujúci neobdrží do 48 
hodín zálohovú faktúru, ktorej úhradou písomný obsah objednávky kupujúci definitívne do 7 dní potvrdí, objednávka 
automaticky stráca platnosť a má sa za to, že záväzkový vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim nevznikol. 
 

VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť objednávky. Ustanovenia dojednané v objednávke majú prednosť pred týmito VOP. 
V prípade, ak sa niektoré ustanovenia týchto VOP stanú celkom, alebo sčasti neplatné, neúčinné, alebo 
nevykonateľné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných, neúčinných a 
nevykonateľných ustanovení sa použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov. Pôsobnosť týchto VOP, alebo ich 
časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim. 
 

Tieto všeobecne obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.12.2020 a sú neoddeliteľnou súčasťou 
objednávky alebo nákupu. 
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Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné Obchodné Podmienky. Všetky zmeny a ich účinnosť vyhlasuje 
uverejnením v sídle firmy Ing. Miroslav Mularčík – MOVYROB, na prevádzkach oddelenia Svietidiel Lightroom, na 
webových stránkach firmy www.movyrob.sk a www.lightroom.sk. 
 

V Prešove 01.12.2020       
 

Ing. Miroslav Mularčík, majiteľ firmy 
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