
Osobitné ustanovenia o predaji tovaru v obchode

(Spotrebite ské kúpne zmluvy)ľ

§ 612

Na  spotrebite skú  kúpnu  zmluvu  okrem  ustanovení  §  52  až  54  sa  vz ahujú  aj  všeobecnéľ ť  
ustanovenia o kúpnej zmluve a ustanovenia § 613 až 627.
 

§ 613

Veci možno predáva  aj na objednávku. Predávajúci je povinný obstara  objednaný tovar vť ť  
dohodnutej lehote, a ak lehota nie je dohodnutá, v lehote primeranej okolnostiam. Ak sa tak nestane, 
objednávate  je oprávnený od zmluvy odstúpi . Odstúpením objednávate a  od zmluvy nie je dotknutéľ ť ľ  
jeho právo na náhradu škody.
 

§ 614

(1) Ak je predávajúci pod a dohody s kupujúcim alebo pod a povahy veci povinný doda  vec naľ ľ ť  
miesto ur ené kupujúcim, kupujúci je povinný prevzia  vec pri dodaní. V ostatných prípadoch ječ ť  
kupujúci povinný prevzia  vec pri predaji, ak sa s predávajúcim nedohodne inak.ť
 

(2)  Ak  kupujúci  neprevezme  vec  v  ase  uvedenom  v  odseku  1,  predávajúci  je  oprávnenýč  
požadova  poplatok  za  uskladnenie;  výšku  poplatku  ustanovuje  osobitný  predpis,  prípadne  ur ujeť č  
dohoda medzi ú astníkmi.č
 

(3) Prevzatím veci prechádza na kupujúceho vlastníctvo kúpenej veci. Pri zásielkovom predaji 
prechádza vlastníctvo na kupujúceho prevzatím veci kupujúcim na mieste dodania ním ur enom. Prič  
samoobslužnom predaji dochádza k prevodu vlastníctva ku kúpenej veci okamihom zaplatenia ceny za 
vybraný tovar. Do tohto okamihu môže kupujúci vybraný tovar vráti  na pôvodné miesto. Ak kupujúciť  
svojím zavinením poškodí alebo zni í vybraný tovar pred prevodom vlastníckeho práva, zodpovedá zač  
škodu pod a všeobecných ustanovení o zodpovednosti za škodu.ľ
 

§ 615

Plnenia, ktoré sa s predajom veci obvykle neposkytujú, treba osobitne dohodnú .ť
 

Akos  a množstvoť

§ 616

Predávaná vec musí ma  požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akos , množstvo,ť ť  
mieru alebo hmotnos  a musí by  bez vád, najmä musí zodpoveda  záväzným technickým normám. Priť ť ť  
potravinách musí by  vyzna ený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti. Ak to povaha veciť č  
pripúš a,  má kupujúci právo, aby sa vec pred ním prekontrolovala alebo aby sa mu jej innosť č ť 
predviedla.
 

§ 617

Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi 
návodom alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámi ,ť  
ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Ak predávajúci nesplní túto povinnos , je povinný nahradiť ť 
kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla.
 

§ 618

Veci, ktoré majú vady, ktoré nebránia, aby sa mohla vec užíva  na ur ený ú el, musia sať č č  
predáva  len za nižšie ceny, než je obvyklá cena bezvadnej veci; kupujúceho treba upozorni , že vecť ť  
má vadu a o akú vadu ide, ak to nie je zrejmé už z povahy predaja.
 

Zodpovednos  za vady predanej veciť

§ 619

(1)  Predávajúci  zodpovedá  za  vady,  ktoré  má  predaná  vec  pri  prevzatí  kupujúcim.  Pri 
použitých  veciach  nezodpovedá  za  vady  vzniknuté  ich  použitím  alebo  opotrebením.  Pri  veciach 
predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 

(2) Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za 
vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záru nej dobe (záruka).č
 

§ 620

(1) Záru ná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nejč  
pripojenom vyzna ená lehota na použitie, neskon í sa záru ná doba pred uplynutím tejto lehoty.č č č
 

(2) Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnú  aj na kratšej záru nejť č  
dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.



 
(3) Pri veciach, ktoré sú ur ené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitnéč  

predpisy záru nú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záru ná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týka  ič č ť  
len niektorej sú iastky veci.č
 

(4) Na žiados  kupujúceho je predávajúci povinný poskytnú  záruku písomnou formou (záru nýť ť č  
list). Ak to povaha veci umož uje, posta í namiesto záru ného listu vyda  doklad o kúpe.ň č č ť
 

(5)  Vyhlásením  v  záru nom  liste  vydanom  kupujúcemu  alebo  v  reklame  môže  predávajúcič  
poskytnú  záruku  presahujúcu  rozsah  záruky  ustanovenej  v  tomto  zákone.  V  záru nom  liste  ur íť č č  
predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.
 

§ 621

Záru né  doby  za ínajú  plynú  od  prevzatia  veci  kupujúcim.  Ak  má  kúpenú  vec  uvies  doč č ť ť  
prevádzky iný podnikate  než predávajúci, za ne záru ná doba plynú  až odo d a uvedenia veci doľ č č ť ň  
prevádzky, pokia  kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týžd ov od prevzatiaľ ň  
veci a riadne a v as poskytol na vykonanie služby potrebnú sú innos .č č ť
 

§ 622

(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstráni , má kupujúci právo, aby bola bezplatne, v as ať č  
riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbyto ného odkladu odstráni .č ť
 

(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadova  výmenu veci, alebo ak sa vada týka lenť  
sú asti veci, výmenu sú asti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzh adom na cenuč č ľ  
tovaru alebo závažnos  vady.ť
 

(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeni  vadnú vec za bezvadnú, ak toť  
kupujúcemu nespôsobí závažné ažkosti.ť
 

§ 623

(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstráni  a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadneť  
užíva  ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpi . Tieť ť  
isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstránite né vady, ak však kupujúci nemôže preľ  
opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre vä ší po et vád vec riadne užíva .č č ť
 

(2) Ak ide o iné neodstránite né vady, má kupujúci právo na primeranú z avu z ceny veci.ľ ľ
 

§ 624

Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, 
má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú z avu.ľ
 

§ 625

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplat ujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Akň  
je však v záru nom liste uvedený iný podnikate  ur ený na opravu, ktorý je v mieste predávajúcehoč ľ č  
alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikate a ur eného naľ č  
vykonanie záru nej opravy. Podnikate  ur ený na opravu je povinný opravu vykona  v lehote dohodnutejč ľ č ť  
pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim.
 

§ 626

(1) Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záru ná  doba, zaniknú, ak sač  
neuplatnili v záru nej dobe.č
 

(2) Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť 
najneskôr v de  nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.ň
 

(3) Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 
mesiacov odo d a  prevzatia použitej veci kupujúcim alebo do doby, na ktorej sa predávajúci aň  
kupujúci dohodli pod a § 620 ods. 2.ľ
 

§ 627

(1) Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, ke  kupujúci po skon eníď č  
opravy  bol  povinný  vec  prevzia ,  sa  do  záru nej  doby  nepo íta.  Predávajúci  je  povinný  vydať č č ť 
kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
 

(2) Ak dôjde k výmene, za ne plynú  záru ná doba znova od prevzatia novej veci. To istéč ť č  
platí, ak dôjde k výmene sú iastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.č
 
Zákon . 250/2007 Z.z. z 9.mája 2007 o ochrane spotrebite a č ľ

Spotrebite  môže uplatni  reklamáciu v ktorejko vek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatieľ ť ľ  
reklamácie možné s oh adom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u ur enej osoby,ľ č  
ktorá je povinná reklamáciu vybavi .ť
 



V prevádzkarni a u ur enej osoby musí by  po as prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverenýč ť č  
vybavova  reklamácie.  Pri  skupinových  zájazdoch  musí  predávajúci  zabezpe i  v  mieste  zájazduť č ť  
nepretržitú prítomnos  poverenej osoby oprávnenej vybavova  reklamácie po celý as zájazdu.ť ť č
 
Ak spotrebite  uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo ur ená osoba jeľ č  
povinný  pou i  spotrebite a  o  jeho  právach  pod a  všeobecného  predpisu  na  základe  rozhodnutiač ť ľ ľ  
spotrebite a,  ktoré  z  týchto  práv  spotrebite  uplat uje,  je  povinný  ur i  spôsob  vybaveniaľ ľ ň č ť  
reklamácie ihne , v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo d a uplatnenia reklamácie,ď ň  
v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo 
služby, najneskôr do 30 dní odo d a uplatnenia reklamácie. Po ur ení spôsobu vybavenia reklamácie saň č  
reklamácia vybaví ihne , v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybavi  aj neskôr; vybavenieď ť  
reklamácie však nesmie trva  dlhšie ako 30 dní odo d a uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty nať ň  
vybavenie reklamácie má spotrebite  právo od zmluvy odstúpi  alebo má právo na výmenu výrobku zaľ ť  
nový výrobok.

Závare né ustanoveniač
Tento reklama ný poriadok a obchodné podmienky sú platné od 1.6.2010 a nahrádzajú všetky predošléč  
ustanovenia a majú pred nimi prednos .ť


