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PODMIENKY VYHOTOVENIA DIELA 

OBJEDNÁVKA DIELA 

Všeobecné ustanovenia 

 

1.Obchodné podmienky definované v tomto dokumente sa vzťahujú na obchodné vzťahy, 
ktoré boli uzatvorené vo virtuálnom priestore prostredníctvom web-domény 
https://www.kubikum.com/sk/umelec/2374/Magdalena-AMZLER. Konkretizujú práva a 
povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim. 

2. KUPUJÚCIM sa rozumie zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala 
Elektronickú Objednávku, na základe ktorej má záujem o kúpu diela, vytvoreného pod 
osobnou signatúrou AMZLER art - Obrazy s Príbehom. Duševné vlastníctvo Je "majetok" 
nehmotnej povahy, ktorý je výsledkom tvorivého myslenia alebo tvorivej duševnej činnosti. 
Je predmetom právnej ochrany a jeho používanie je preto viazané na súhlas autora, či 
tvorcu.  

3. Elektronická objednávka vzniká vyplnením formulára umiestneného na web-doméne 
www.amzler-shop.webnode.sk, alebo zaslaním e-mailu (elektronickej pošty) na adresu 
amzler.art@gmail.com. PREDÁVAJÚCIM sa rozumie fyzická osoba Magdaléna Amzlerová - 
AMZLER art, 906 14 BUKOVEC, DIČ: 1040545792, Slobodné povolanie - Výtvarná činnosť.  

4. ELEKTRONICKÁ OBJEDNÁVKA sa rozumie vyplnený a odoslaný Formulár umiestnený 
na webovej stránke https://www.kubikum.com/sk/umelec/2374/Magdalena-AMZLER ktorý 
obsahuje informácie o KUPUJÚCOM – Meno, Priezvisko, Adresa na dodanie diela, 
Kontaktný e-mail a Tel. Číslo.  

Ďalej obsahuje údaje o OBJEDNANOM DIELE na základe výberu z ponuky webovej stránky 
(https://www.kubikum.com/sk/umelec/2374/Magdalena-AMZLER) – ČÍSLO, NÁZOV a 
CENA tohto diela, alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho amzler.art@gmail.com, 
ktorý obsahuje vyššie uvedené informácie.  

5. Odoslaná objednávka je návrhom Zmluvy o Dielo. Zmluva o Dielo vzniká potvrdením 
objednávky predávajúcim a to telefonicky alebo e-mailom.  

6. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s 
týmito Obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky 
kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň 
odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného diela uvedenú na webovej 
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stránke https://www.kubikum.com/sk/umelec/2374/Magdalena-AMZLER. Každú e-mailovú 
objednávku predávajúci overí spätným e-mailom alebo telefonicky.  

7. Vlastnícke právo k dielu prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia celej 
kúpnej ceny a následne jeho prevzatím.  

 

PODMIENKY VYHOTOVENIA DIELA 

OBJEDNÁVKA DIELA 

Úvodné ustanovenia 

Tieto podmienky vyhotovenia a objednania diela bližšie definujú povinnosti a práva ako na 
strane zhotoviteľa, tak aj na strane objednávateľa. Tieto podmienky sa vzťahujú na kúpu 
umeleckých diel nachádzajúcich sa na stránke 
https://www.kubikum.com/sk/umelec/2374/Magdalena-AMZLER  

Objednávateľ podpisom Zmluvy o Dielo potvrdzuje, že sa s týmito podmienkami oboznámil, 
súhlasí s nimi a berie na vedomie, že sa budú vzťahovať na všetky vzťahy medzi 
zhotoviteľom a objednávateľom pri uzatváraní zmluvy o dielo.  

Zhotoviteľ:  

Zhotoviteľom všetkých produktov uverejnených na stránke ammadea.webnode.sk je 
Magdaléna Amzlerová - AMZLER art (výtvarná činnosť v slobodnom povolaní) 

DIČ: 10 40 54 57 92  

Účet vedený : 365 BANK - IBAN účtu: SK35 6500 0000 0036 5164 8920  

Objednávateľ:  

Rozumie sa ním každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu 
s predávajúcim ako odberateľ umeleckých diel od zhotoviteľa prostredníctvom obchodného 
systému https://www.kubikum.com/sk/umelec/2374/Magdalena-AMZLER (ďalej len ako 
objednávateľ)  

Objednávanie tovaru: Objednávateľ si môže objednať tovar on-line prostredníctvom 
vyplnenia kontaktného formulára na stránke 
https://www.kubikum.com/sk/umelec/2374/Magdalena-AMZLER alebo zaslaním objednávky 
prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) na adresu: amzler.art@gmail.com s uvedením: 
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názvu diela, rozmer diela, počtu kusov, ceny, e-mailovej adresy kupujúceho a adresy 
doručenia objednávateľa.  

ZMLUVA o DIELO, na základe ktorej sa uskutočňuje predaj vzniká prostredníctvom 
záväzného potvrdenia objednávky zo strany zhotoviteľa.  

Záväzným potvrdením objednávky sa rozumie automatické potvrdenie vytvorené pomocou 
objednávkového systému na webovej stránke 
https://www.kubikum.com/sk/umelec/2374/Magdalena-AMZLER alebo ním môže byť aj 
potvrdenie odoslané pomocou elektronickej pošty (e-mail).  

Spôsob dodania objednaného umeleckého diela:  

Objednané umelecké dielo je možné doručiť objednávateľovi nasledovnými spôsobmi:  

A) Osobným odberom v mieste prevádzky zhotoviteľa - po predchádzajúcej emailovej, 
osobnej alebo telefonickej dohode v lehote stanovenej v Zmluve o Dielo. V prípade tohto 
dodania zhotoviteľ zodpovedá za objednané umelecké dielo až do okamihu jeho prevzatia 
objednávateľom, kedy už zodpovednosť za prípadnú vzniknutú škodu na umeleckom diele 
prechádza na objednávateľa. 

B) Prostredníctvom kuriérskej služby - zmluvným dopravcom objednávateľa je kuriérska 
spoločnosť Slovak Parcel Service. Zhotoviteľ po predchádzajúcej telefonickej alebo mailovej 
dohode odovzdá kuriérskej spoločnosť objednaný tovar. Kuriérska spoločnosť bude 
následne kontaktovať objednávateľa ohľadom možnosti doručenia tovaru. Reklamácia 
zásielky je možná iba pri prevzatí. V prípade, že bude pri preberaní zásielka viditeľne 
poškodená, objednávateľ by mal podať priamo u kuriérskej služby reklamáciu. Zmluvne je 
podchytená preprava do krajín : Slovensko, Česko, Rakúsko a Maďarsko. Cena za prepravu 
je 9,- €.  

Povinnosti zhotoviteľa: V súvislosti s uzatvorenou zmluvou o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje:  

Dodať objednané umelecké dielo v kúpnej cene a za platobných podmienok zmienených v 
ZMLUVE o DIELO Dodať umelecké dielo zabalené takým spôsobom, aby nedošlo k jeho 
poškodeniu počas prepravy prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. K objednanému tovaru 
priložiť príjmový pokladničný blok alebo iný daňový doklad. 

Zhotoviteľ nezodpovedá za: Oneskorené dodanie tovaru zavinené Slovenskou poštou 
alebo kuriérskou spoločnosťou Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou 
adresou prijímateľa a to aj v prípade, ak sa prijímať nenachádza v čase doručenia na udanej 
adrese Za škody spôsobené vzniknuté pri preprave umeleckého diela k objednávateľovi. 
Neprijatie objednávky prostredníctvom internetového formulára, ku ktorým prišlo v dôsledku 
výpadku spojenia alebo iných technických problémov nezavinených objednávateľom. Škody 
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spôsobené chybnou manipuláciou, nesprávnym skladovaním alebo neodborným používaním 
umeleckého diela.  

Povinnosti kupujúceho:  

Kupujúci sa zaväzuje: Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v 
prípade akýchkoľvek nedostatkov neodkladne informovať zhotoviteľa, najneskôr však ďalší 
pracovný deň po prevzatí tovaru. Reklamáciu poškodeného obalu - tovaru si okamžite 
nárokujte u prepravcu.  

Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške stanovenej v Zmluve o Dielo a v zmysle platobných 
podmienok platných v deň odoslania objednávky prevodom na účet Zhotoviteľa  

v 365 BANK - IBAN účtu: SK35 6500 0000 0036 5164 8920, alebo v hotovosti pri osobnom 
prevzatí diela.  

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), zhotoviteľ si 
vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si kupujúci 
tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný 
uhradiť náklady na prvé a každé ďalšie doručenie tovaru. 

Termín dodania: Zhotoviteľ dodá objednané umelecké dielo bezodkladne do termínu 
stanovenom v Zmluve o Dielo. V prípade, že uvedený termín dodania nebude možné splniť, 
objednávateľ bude o tejto skutočnosti informovaný osobne, e-mailom alebo telefonicky.  

Zakázané použitie, vlastnícke a reprodukčné práva:  

Predajom umeleckého diela prostredníctvom internetovej stránky 
https://www.kubikum.com/sk/umelec/2374/Magdalena-AMZLER nie sú objednávateľovi 
predané žiadne ďalšie užívateľské práva a ani kupujúcemu v tejto súvislosti nevznikajú 
žiadne ďalšie nároky. Umelecké dielo kúpené prostredníctvom Zmluvy o Dielo slúži na 
dekoračné účely a súhlasom s týmito podmienkami objednávateľ berie na vedomie, že je 
zakázané akékoľvek elektronické alebo fyzické rozmnožovanie, kopírovanie, upravovanie, 
šírenie, komerčné použitie alebo ukladanie do akejkoľvek databázy celého umeleckého diela 
alebo jeho častí a to najmä bez predchádzajúceho súhlasu zhotoviteľa.  

V prípade zistenia porušenia ktoréhokoľvek z týchto zákonov bude toto zneužitie riešené 
súdnou cestou.  

Obsah webovej stránky © https://www.kubikum.com/sk/umelec/2374/Magdalena-AMZLER je 
majetkom zhotoviteľa.  
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Súhlas so spracovaním osobných údajov: Zhotoviteľ sa zaväzuje plne rešpektovať 
dôverný charakter osobných alebo firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti 
neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré objednávateľ uvedenie 
vo formulári prostredníctvom elektronického systému zhotoviteľ spracováva v súlade so 
Zákonom č.122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov. Tieto údaje sú nevyhnutné pre 
indentifikáciu objednávateľa umeleckého diela a podliehajú zabezpečeniu proti 
neautorizovanému prístupu a sú chránené proti zneužitiu. Osobné údaje sú nevyhnutné na 
vytvorenie Zmluvy o Dielo a Preberacieho Protokolu, vystavenie daňových dokladov, 
indentifikáciu bezhotovostných platieb a na komunikáciu na diaľku.  

Osobné údaje a dáta z elektronického objednávkového formulára sa ukladajú v databáze s 
prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám. Vyplnením 
elektronického formulára súhlasí objednávateľ umeleckého diela so zaradením spracúvania 
poskytnutých osobných údajov do databázy zhotoviteľa a ich následným spracovaním pre 
marketingové účely a obchodné oznámenia prostredníctvom elektronických prostriedkov a to 
na dobu do odvolania súhlasu. 

Záverečné ustanovenia:  

Tieto podmienky vyhotovenia a objednania umeleckého diela boli naformulované a 
ustanovené v dobrej viere v zmysle splnenia zákonných práv a povinností a za účelom 
dodržania korektných vzťahov medzi zhotoviteľom a objednávateľom.  

Pokiaľ kontrolný orgán Slovenskej republiky preukáže, že niektoré časti týchto podmienok sú 
nevynútiteľné alebo neplatné, vynútiteľnosť a platnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti 
tohto ustanovenia tým zostávajú nezmenené.  

Zhotoviteľ si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť, upraviť alebo doplniť bez 
predchádzajúceho upozornenia. Tieto zmeny vstúpia do platnosti dňom uverejnenia na 
stránke zhotoviteľa.  

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že v prípade potreby ( objednávka a vyhotovenie diela 
) budú komunikovať na diaľku vo forme telefonátu, elektronicky (e-mail, aplikácie Messenger, 
Whatsapp) a vyhlasujú túto komunikáciu ako platnú a pre obe zmluvné strany záväznú.  

Zmluvu o dielo a preberací protokol podľa týchto podmienkok vyhotovenia a objednania diela 
je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo meniť znenie týchto 
podmienok.  

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti 03. 03. 2023 

 


