
Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Bella Pietra s. r. o. 

so sídlom Čakanková 66, 821 07  Bratislava 

 

1. Platnosť 

1.1 Tieto VOP sú záväzné pre všetky objednávky a zmluvy spoločnosti 
Bella Pietra, vrátane zmlúv uzatvorených na diaľku prostredníctvo E- 
shopu, objednávok uzatvorených prostredníctvom emailu 
a objednávok uzatvorených ústne alebo prostredníctvom telefónu,  
kedy na jednej strane je spoločnosť Bella Pietra s. r. o., IČO52425550, 
so sídlom Čakanková 66, 821 07  Bratislava, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 138406/B ako 
predávajúci (ďalej len „predávajúci“ alebo „Bella Pietra“) a na strane 
druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len 
„kupujúci“).  

1.2 Tieto podmienky sú záväzné pre všetky objednávky a zmluvy 
medzi predávajúcim a kupujúcim, pokiaľ sa účastníci nedohodli inak. 
Odlišné ustanovenia platia len v prípade písomnej dohody.  

2. Kúpna zmluva  

2.1 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká 
doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré predávajúci zašle 
kupujúcemu elektronickou poštou na uvedenú emailovú adresu 
kupujúceho. 

2.2 objednávka spravidla obsahuje informácie o objednávanom 
tovare (názov a množstvo), spôsob platby ceny tovaru, údaje o 
požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru, prípadne 
informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru. 

2.3 Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je 
e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní 
objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po 
overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru 
požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". 
2.4 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere 
objednávky (množstvo tovaru, výška predajnej ceny, predpokladané 
náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie 
objednávky (formou emailovej správy alebo telefonicky). Až 
udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným 
potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa 
zmluvný vzťah považuje za uzavretý. 

2.5 Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo 
telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia 
objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci 
je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a 
popis objednaného tovaru.  

2.6 V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu 
žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky.  

2.7 V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo 
jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú 
kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 14 dní od zrušenia objednávky 
prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany 
nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny. 

2.8 Objednávka sa v prípade ústnej objednávky kupujúcim považuje 
za prijatú a platnú aj v prípade, ak na základe potvrdzujúceho emailu 
od predávajúceho, kupujúci nepošle do 24 hodín predávajúcemu 
potvrdenie, že potvrdzujúci email o objednávke prijal. V takomto 
prípade ústnej objednávky bude následný potvrdzujúci email zo 
strany predávajúceho zaslaný s predpokladom fikcie doručenia. 

 

3. Platobné podmienky 

3.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru 
dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho 
platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na 
balenie a doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou 
hotovostnej platby na určenej pobočke predávajúceho, platbou 
platobnou kartou na pobočkách predávajúceho alebo bezhotovostne 
prevodom na účet predávajúceho. 

3.2 Pri osobnom odbere tovaru na pobočke predávajúceho je 
kupujúci povinný zaplatiť plnú výšku kúpnej ceny v okamihu prevzatia 
tovaru. 

3.3 Pri objednávke tovaru okrem osobného odberu na pobočke je 
kupujúci povinný zaplatiť zálohovú platbu vo výške 100% celkovej 
kúpnej ceny vrátene nákladov spojených s dodaním tovaru, pokiaľ 
nebola v zmluve dohodnuté inak. 

3.4 Splatnosť faktúr 3 kalendárne dni. 

3.5 Oprávnené námietky k platobnému dokladu je kupujúci povinný 
oznámiť predávajúcemu bezodkladne po doručení platobného 
dokladu predávajúcemu, najneskôr v lehote jej splatnosti.  

4. Dodacie podmienky 

4.1 Dodacie podmienky sa dohodnú individuálne pre každú zákazku v 
závislosti od dostupnosti objednaného tovaru na sklade Bella Pietra 
s. r. o., resp. v závislosti od dodacích lehôt obchodných dodávateľov 
Bella Pietra s. r. o.  

4.2 Omeškanie predávajúceho nie je porušením kúpnej zmluvy, 
pokiaľ dôjde k omeškaniu z dôvodov, ktorým nemohol zabrániť 
a ktoré sú nezávislé od jeho vôle ( napr. oneskorené alebo poškodené 
subdodávky, prekážky pri transporte a pod. ); takéto prekážky 
vylučujú zodpovednosť predávajúceho za škodu vzniknutú 
kupujúcemu omeškaním.  

4.3 Zakúpený tovar musí byť vyzdvihnutý pri skladovom tovare do 7 
dní odo dňa zaplatenia, resp. odo dňa zaplatenia zálohy, pri tovare na 
objednávku do 10 dní  odo dňa obdržania výzvy k odberu tovaru.  

4.4 Po uplynutí týchto lehôt si predávajúci vyhradzuje právo účtovať 
zákazníkovi poplatok za skladné vo výške 3 EUR za každý začatý deň 
až do dňa skutočného prevzatia tovaru. 

4.5 Ak zo strany zákazníka nepríde k prevzatiu tovaru v lehote 15 
kalendárnych dní, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy a 
tovar predať tretej osobe a uplatňovať si voči zákazníkovi okrem 
skladného aj náhradu všetkých nákladov, ktoré mu s neprevzatím 
tovaru vznikli. 

5. Doprava 

5.1 Ak je doprava zabezpečená predávajúcim, kupujúci sa zaväzuje 
uhradiť ju. Úhrada za dopravuje je spolu s kúpnou cenou. 

5.2 Tovar je možné zákazníkovi dopraviť výlučne po spevnených 
prístupových cestách t. j.: panelová cesta, asfaltová cesta alebo 
betónová cesta, zjazdná nákladným autom. Ak ide o iný druh cesty 
ako je uvedené v predchádzajúcej vete, dopravca je oprávnený na 
mieste posúdiť možnosť prístupu bez poškodenia tovaru alebo 
vozidla. 

5.3 Ak cesta nebude zjazdná pre nákladné vozidlo bez prípadného 
poškodenia tovaru alebo vozidla, dopravca dopravu nevykoná, 
pričom dopravné sa zákazníkovi v tomto prípade nevracia. 

5.4 Kupujúci sa zaväzuje zabezpečovať vykládku tovaru svojimi 
mechanizmami a vlastnými pracovníkmi, pokiaľ sa s predávajúcim 
nedohodol inak. 

5.5 Svojim podpisom na preberacom protokole kupujúci potvrdzuje 
prevzatie zakúpeného tovaru bez zjavných vád. 



5.5 K prevzatiu tovaru inou osobou ( napr. dohodnutým prepravcom 
) je nutný doklad k oprávneniu prevzatia tovaru, inak nebude tovar 
vydaný. Prevzatie zásielky musí oprávnená osoba potvrdiť 
vlastnoručným podpisom s čitateľným uvedením mena a priezviska, 
poprípade pečiatkou na druhopise dodacieho listu, resp. výkaze 
vozidla. 

5.6 Ak je doprava zabezpečená prostredníctvom iných dopravcov, 
kupujúci preberá zodpovednosť za dodaný tovar okamihom nakládky 
tohto tovaru dopravcom. Kupujúci zároveň prehlasuje, že prípadné 
vzniknuté škody si bude uplatňovať priamo u dopravcu. Doprava nie 
je súčasťou kúpnej ceny. 

6. Výhrada vlastníckeho práva 

6.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru až po 
úplnom zaplatení kúpnej ceny. Zodpovednosť za tovar preberá 
kupujúci v momente prevzatia tovaru. 

6.2 Ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu riadne a včas, zaväzuje sa vrátiť 
zakúpený tovar predávajúcemu na vlastné náklady na miesto určené 
predávajúcim. 

6.3 Nebezpečenstvo škody tovaru prechádza na kupujúceho 
okamžikom, kedy tovar prevezme do predávajúceho. Ak tak neurobí 
v dohodnutej lehote, v dobe keď mu predávajúci umožní 
manipulovať/nakladať s tovarom a kupujúci si tovar neprevezme. 

6.4 Ak kupujúci nepreberá tovar priamo v predajni predávajúceho 
a tovar je odovzdaný prepravcovi, kedy dopravu nezabezpečuje 
predávajúci, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na 
kupujúceho v okamžiku odovzdania tovaru dopravcovi. 

6.5 Ak je doprava tovaru zabezpečená priamo predávajúcim, 
prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúce dodaním 
tovaru na miesto určené kupujúcim. 

6.6 Pri prevzatí každej dodávky tovaru bude podpísaný preberajúci 
protokol/dodací list. 

6.7 Miestom prevzatia dodávky tovaru je predajňa predávajúceho, 
pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. 

6.8 Na mieste prevzatia potvrdzuje kupujúci alebo osoba  ním 
poverená množstvo a kvalitu dodaného tovaru, a to podpísaním 
preberacieho protokolu. 

6.9 Podpísaním preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje že 
dodaný tovar spĺňa požadované vlastnosti kupujúceho, dodaný tovar 
nemá zjavne viditeľné závady a je dodaný v požadovanej kvalite 
a množstve. 

7. Reklamačné a záručné podmienky 

7.1 Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný 
poriadok predávajúceho. 

7.2 Vzhľadom na charakter tovaru – prírodný kameň̌, ktorý je 
unikátny, môže dôjsť k odlišnosti štrukturálnej a farebnej 
heterogénnosti, ktorá je prirodzenou vlastnosťou kameňa a nie je 
dôvodom na reklamáciu. 
 
7.3 Mechanické poškodenie tovaru, ktoré vznikne v dôsledku 
transportu alebo manipulácie tovaru v rozsahu do 10% nie je 
dôvodom na reklamáciu, nakoľko sa jedná o bežnú rezervu pri 
objednávke/zmluve.  
 
7.4 Predávajúci zodpovedá za to, že tovar je dodaný v súlade 
s potvrdenou objednávkou, nemá právne vady a jeho kvalita 
zodpovedá platným technickým normám.  
 
7.5 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola 
bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu 
bez zbytočného odkladu odstrániť.  

7.6 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby 
sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo 
na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.̌ Ak ide o iné 
neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny 
veci. 

7.7 Kupujúci je oprávnený prípadné vady dodávky uplatniť 
u predávajúceho, reklamovať, a to písomne na adresu Bella Pietra s. 
r. o., Kamenná 91, 010 01  Žilina alebo osobne ( ako reklamáciu – 
nutné údaje: číslo faktúry a špecifikácia vady) bez zbytočného 
odkladu najneskôr do 7 kalendárnych dní od prevzatia dodávky, 
pričom telefonický a e-mailový kontakt nenahrádza uplatnenie 
reklamácie.  

7.8 Súčasťou reklamácie je vzhľadom na charakter predávaného 
tovaru nutné aj doloženie detailnej fotodokumentácie. 
 
7.9 Pre uplatnenie reklamácie je potrebné, aby kupujúci doložil 
doklad o kúpe. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať 
spotrebiteľovi potvrdenie a vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní 
od jej uplatnenia.  
7.10 Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom 
nasledujúcim po dni, kedy bola reklamácia uplatnená. 
7.11 Predávajúci bude riešiť oprávnenú reklamáciu opravou vady, 
alebo nahradením vadného tovaru za iný tovar bez vady, ak sa jedná 
o vadu, ktorá je neopraviteľná. 
7.12 Reklamácia neoprávňuje kupujúceho, aby nezaplatil kúpnu cenu 
za dodaný ́tovar. 

7.13 Náklady, ktoré vzniknú predávajúcemu s riešením reklamácie, 
ktorá sa ukáže neoprávnenou, je kupujúci povinný uhradiť 
predávajúcemu.   

8. Odstúpenie od zmluvy 

8.1 Predávajúci a kupujúci sú oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy 
okrem iných prípadov stanovených týmito VOP, ak sa druhá zmluvná 
strana dopustí podstatného porušenia povinností vyplývajúcich pre 
ňu z kúpnej zmluvy a týchto VOP. 

8.2 predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu 
vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca 
alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil 
výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu 
splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy 
alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého 
úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný 
dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými 
podmienkami.  

8.3 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade 
omeškanie zákazníka s úhradou kúpnej ceny v lehote splatnosti 
určenej podľa týchto VOP alebo akýchkoľvek iných čiastok podľa 
týchto VOP (ii) omeškanie zákazníka s prevzatím tovaru podľa týchto 
VOP. 

8.4 Kujúcemu 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. Tovar sa 
považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním 
určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti 
objednaného tovaru. 

8.5 Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie 
tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. 
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle 
oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako 
uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. 



8.6 Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky 
platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím 
zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. 
Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné 
náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší 
bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými 
nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si 
zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia 
ponúkaný predávajúcim. 

8.7 Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude 
predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od 
kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký 
kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný 
spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy, a to bez 
účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. 

8.8 kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je: 

 predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek 
spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru 
určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, 

 predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu znehodnoteniu, ako i 
tovaru, ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešané s iným 
tovarom. 

 

8.9 Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle spotrebiteľ na adresu 
predávajúceho Bella Pietra s. r. o., Kamenná 91, 010 01  Žilina a 
rovnako e-mailom na bellapietra@bellapietra.eu 
 8.10 Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na 
vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim 
na prevzatie tovaru. 

8.11 Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru 
v dôsledku nesprávneho zaobchádzania. Kupujúci nemôže odstúpiť ̌
od zmluvy a stráca právo odstúpiť ̌od zmluvy ak je tovar poškodený, 
zničený alebo iným spôsobom znehodnotený. Tovar musí byť vrátený 
nepoškodený, bez známok opotrebenia a s dokladom o jeho 
zakúpení u predávajúceho. 

8.13 V prípade vrátenie poškodeného tovaru je predávajúci 
oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, resp. iné 
zákonné nároky, ktoré je oprávnený započítať si oproti pohľadávke 
na vrátenie kúpnej ceny. 

8.14 Pokiaľ bol tovar vrátený kupujúcemu nepoškodený 
a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu 
cenu tovaru v súlade s VOP a právnymi predpismi. Na základe tejto 
dohody sa kúpna cena vráti bankovým prevodom na pôvodný účet 
kupujúceho, ak sa strany nedohodnú inak. 

9. Ochrana osobných údajov 

9.1 Kupujúci uzatvorením zmluvy a/alebo objednávky v akejkoľvek 
forme, súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov 
v databáze predávajúceho až ̌ do doby jeho písomného vyjadrenia 
nesúhlasu s týmto spracovaním, doručeného na adresu Bella Pietra s. 
r. o., Kamenná 91, 010 01  Žilina.   

9.2 Osobné údaje kupujúcich predávajúci nepredáva žiadnej ďalšej 
osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje 
poskytnuté za účelom realizácie objednávky, teda doručenia tovaru 
kupujúcemu. 
9.3 Spoločnosť Bella Pietra s.r.o. a zákazníci sa budú riadiť účinnou 
legislatívou vzťahujúcou sa k ochrane osobných údajov a GDPR 
s platnosťou od 25.5.2018. Bella Pietra s. r. o. má v rámci svojej 
funkcie povinnosť zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené 
na spracovanie osobných údajov zaviazali zachovávať mlčanlivosť 
alebo boli v súlade s príslušnou zákonnou povinnosťou zaviazané k 
mlčanlivosti, prijať opatrenia potrebné na rešpektovanie dôvernosti 
a bezpečnosti spracovania údajov.  

9.4 Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete 
v dokumente ochrana osobných údajov dostupnom na našej webovej 
stránke www.bellapietra.eu 

10. Záverečné ustanovenia    

10.1 Bella Pietra s. r. o. si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť 
obsah týchto VOP kedykoľvek. 

10.2 Bella Pietra s. r. o. oboznámi zákazníka s dodatkami alebo 
zmenou týchto VOP písomnou formou do vlastných rúk na adresu 
kupujúceho. 

10.3 Dodatky a zmeny sa považujú za akceptované, ak k nim zákazník 
nevznesie námietku do  konca mesiaca nasledujúceho po prijatí 
oznámenia. Námietku zašle kupujúci doporučeným listom na adresu 
Bella Pietra s. r. o., Kamenná 91, 010 01  Žilina.  

10.4 Podpisom objednávky, potvrdením objednávky a/alebo 
podpisom zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom 
všeobecných podmienok a súhlasí s nimi bez výhrad.

  

 
V Bratislave dňa 21.06.2019 

 

Ing, Ivan Švajlen 

konateľ Bella Pietra s.r.o. 

 


