VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
1. PREDMET ZMLUVY
1.1 Predmetom tejto zmluvy je dodanie špeciikovaného tovaru predávajúcim kupujúcemu a prevod
vlastnického práva na tovar. Predmetom tejto zmluvy je súčastne záväzok kupujúceho za
podmienok tejto zmluvy tovar prevziať a zaplatiť za neho predávajúceho kúpnu cenu podľa čl. II.
Tejto zmluvy.
1.2 Hmotnosť alebo množstvo dodaného tovaru má povolenú toleranciu plus alebo mínus 10 %
hmotnosti alebo množstva uvedeného v kúpnej zmluve.
Hmotnosť alebo množstvo tovaru vyznačeného v dodacom liste predavajúceho bude kupujúci
považovať za konečné a záväzné, pokiaľ kupujúci žiadnym spôsobom neoznámil prípadnú
nezrovnalosť hmotnosti alebo množstva do 10 dní od prijatia tovaru a následne neposkytol
predávajúcemu primeranú možnosť, aby bol prítomný pri overovaní hmotnosti alebo množstva
tovaru pred jeho použitím, spracovaním alebo predajom.
Kupujúci a predavajúci súhlasne prehlasujú, že na základe špeciikácie v kúpnej zmluve je tovar
dostatočne a zrozumitelne popísaný, hlavne čo sa týka množstva, druhu a kvality.
1.3 Tovar, ktorý je predmetom zmluvy, zostáva vlastníctvom predavajúceho až do preukázateľného a
úplného zaplatenia všetkých splatných čiastok podľa všetkých kúpných zmlúv medzi kupujúcim a
predávajúcim. Kupujúci skladuje dodaný tovar takým spôsobom, aby ho bolo možné identiikovať
ako majetok predávajúceho. Ak je niektorá z platieb, celá alebo jej časť po termíne splatnosti,
alebo je majetok alebo aktivita kupujúceho uložená na výkon rozhodnutia exekúcie, alebo je
kupujúcim alebo niektorým z jeho veriteľov podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (dobrovoľný
alebo nedobrovoľný) či návrh na začatie insolvenčného riadenia, alebo sa stane kupujúci
neschopným plniť svoje záväzky v termínoch ich splatnosti, je predávajúci oprávnený vstúpiť do
objektu za účeľom získania tovaru naspäť alebo opätovného predaja dodaného tovaru, všetkého
alebo jeho časti, k čomu ho kupujúci podpisom tejto zmluvy splnomocňuje.
2. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
2.1 Na úhradu kúpnej ceny bude kupujúcemu predavajúcim vystavená faktúra na základe skutočne
dodaného množstva. Kupujúci je povinný túto faktúru uhradiť najneskôr do dátumu splatnosti
uvedeného na faktúre odo dňa zdaniteľného plnenia alebo v termíne vyplývajúcemu z čl. III., bodu
3.3b.
2.2 Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania čiastky na účet predavajúceho. Bankovým účtom pre
bezhotovostné platby je bežný účet predavajúceho, ktorý je uvedený na kúpnej zmluve.
2.3 V prípade nezaplatenia kúpnej ceny zo strany kupujúceho predavajúcemu v plnej výške a v
dohodnutej dobe splatnosti, má predávajúci právo vyúčtovať kupujúcemu zmluvnú pokutuvo
výške podľa čl. VI. Bodu 6.2 tejto zmluvy. Pri omeškaní úhrady alebo jej časti, ktorá je viac ako 60
dní má predavajúci právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy a od kupujúceho prevziať späť tovar v
neporušenom stave.
3. DODANIE TOVARU, PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
3.1 Kupujúci sa zaväzuje potvrdiť prevziatie tovaru na sprievodných dokladoch, v ktorých bude
uvedený druh tovaru, množstvo a deň prevziatia a predania tovaru. Kupujúci je povinný pozrieť
tovar podľa možnosti čo najskôr. Reklamácie vád zjavných a kvantitatívnych je kupujúci povinný
uplatniť bezprostredne po ich zistení, najneskôr však do 10 dní od prevziatia tovaru. Všetky vady je
nutné uplatniť písomne zaslaním riadnej reklamácie na adresu predávajúceho.
3.2 I v prípade, že sa na tovare či jeho časti bude vyskytovať v okamžiku predaja vada, či viacej vád,
je kupujúci povinný, tovar prevziať, pričom uvedie, že tovar preberá s vadami a tieto do zápisu
konkretizuje.
3.3 Pokiaľ kupujúci neprevedie niektorú z platieb, ktorú mal podľa kúpnej zmluvy previesť, je možné
uplatniť nasledujúce opatrenia:
a) Predávajúci je potom, čo kupujúcemu poslal/odovzdal výzvu k splneniu povinnosti, tj.
k zaplateniu a kupujúci bez zbytočného odkladu na výzvu nereagoval a tovar nezaplatil,
oprávnený zastaviť dodávky akéhokoľvek tovaru i na základe iných zmlúv s kupujúcim, alebo
robiť nasledujúce dodávky za takých mimoriadných podmienok, aké predavajúci podľa svojho
rozumného uváženia uzná za vhodné. V danom prípade sa predávajúci nedostane do omeškania
s dodávkami tovaru a nebude možné z tohto dôvodu proti nemu kupujúcim uplatniť akékoľvek
sankcie vrátane prípadných nárokov na náhradu škody či ujdeného zisku.
b) Všetky faktúry, ktoré doteraz neboli splatné, sa stávajú splatnými na základe výzvy
predavajúceho kupujúcemu k zaplateniu.
c) Predavajúci môže zastaviť dodávky tovaru, pokiaľ po uzavretí kúpnej zmluvy vyjde najavo, že
kupujúci nebude plniť podstatnú časť svojích povinností najmä v dôsledku závažného poklesu
svojej platobnej schopnosti alebo dôveryhodnosti, alebo ak to vyplýva z jeho jednania pri
príprave plnenia, alebo pri plnení zmluvy. Pokiaľ predávajúci odoslal na adresu kupujúceho tovar
predtým, ako sa takéto predpokladané neplnenie kupujúcim stalo zrejmým, môže predavajúci
zabrániť predaniu tovaru kupujúcemu a to aj vtedy, ak má kupujúci doklad oprávňujucí ho k
prijatiu tovaru. V takomto prípade sa predavajúci nedostane do omeškania s dodávkami tovaru
a nebude možno z tohto dôvodu proti nemu kupujúcim uplatniť akékoľvek sankcie vrátane
prípadných nárokov na náhradu škody či ujdeného zisku.
3.4 Predavajúci nepreberá zodpovednosť ani záruku za to, že dodaný tovar bude vhodný k určenému
účelu; posúdenie vhodnosti dodaného tovaru k určenému účelu je plne na kupujúcom, ktorý
sa musí úplne spoliehať na svoje znalosti, skúsenosti a úsudok predtým, ako tovar objedná,
prevezme, zaplatí a použije, príp. začlení do akéhokoľvek výrobku alebo aplikácie. Zodpovednosť
je v plnej miere na kupujúcom, ktorý z tohto dôvodu nie je oprávnený tovar reklamovať, cí na
predávajúceho preniesť prípadnú zodpovednosť k náhrade škody.
3.5 Všetky oznámenia, ktoré musia byť odovzdané podľa zmluvy, sa zasielajú druhej strane dopisom,
telefaxom, e-mailom alebo elektronickým prenosom dát. Oznámenia odovzdané akýmkoľvek iným
spôsobom sa považujú za neúčinné, pokiaľ nie sú potvrdené dopisom alebo telefaxom.
3.6 Predavajúci vyvinie maximálnu snahu, aby splnil dodávku tovaru k dátumu alebo k dátumom
požadovaným kupujúcim, avšak tento dátum alebo dátumy nie sú zaručené a nepovažujú sa za
podstatnú náležitosť kúpnej zmluvy. Ak je tovar dodaný neskôr ako v deň alebo dni stanovené
v kúpnej zmluve, nezodpovedá predavajúci za žiadne náklady, výdaje, újmy alebo škody
spôsobené oneskorením dodávky, pokiaľ oneskorenie nevznikne v dôsledku úmyselného jednania
predavajúceho alebo jeho hrubej nedbalosti.
Kupujúci bude oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy kvôli oneskoreniu dodávky iba vtedy, ak
kupujúci stanoví dostatočnú dobu primeranej dĺžky, behom ktorej predavajúci tovar nedodal.

a) nepredloží do 10 dní od prijatia tovaru písomné prehlásenie popisujúce údajne nedostatky v
kvalite alebo stave a
b) neposkytne následne predávajúcemu primeranú možnosť, aby si tovar prehliadol.
Prípadný nedostatok v kvalite alebo stave tovaru, ktorý nebol zjavný t.j nebol zistený ani po
podrobnej prehliadke alebo primeranom vyskúšaní, musí byť oznámený predávajúcemu písomnou
formou bezprostredne potom, čo bol kupujúcim objavený a v žiadnom prípade neskôr ako 6
mesiacov po prevzatí tovaru. V oznámení je nutné podrobne popísať vytýkaný nedostatok a
kupujúci je povinný predávajúcemu poskytnúť možnosť, aby si tovar prezrel. V prípade nesplnenia
tejto povinnosti, nie je predávajúci povinný plniť akékoľvek svoje povinnosti z titulu zodpovednosti
za škody dodaného tovaru proti kupujúcemu a nenesie ani prípadnú zodpovednosť z titulu náhrady
škody.
Kupujúci sa nezbavuje povinnosti poskytnúť predavajúcemu príležitosť si tovar prehliadnuť alebo
vyskúšať ani v prípade, že tovar už bol spracovaný, či upravený alebo zapracovaný do výrobku
tretej osoby, alebo je vo vlastníctve tretej osoby na akomkoľvek inom mieste.
4.2 V prípade, že kupujúci neoznámi v rámci písomnej reklamácie počas záručnej doby inú požiadavku,
je predávajúci povinný kupujúcemu do 30 dní potom, čo mu to bolo oznámené, oznámiť akým
spôsobom reklamáciu vyrieši, pričom prednosť má poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny.
5. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
5.1 Kupujúci má nárok na náhradu škody iba vtedy, ak je to stanovené v zmluve, tieto náhrady sú
na úkor akýchkoľvek ďalších náhrad. Za žiadnych okolností predávajúci nenesie zodpovednosť
za akékoľvek nepriame, náhodné alebo následné škody, ako sú mimo iné straty vo výrobe alebo
v predpokladanom zisku, alebo straty alebo škody vzniknuté zo zmluvy alebo v spojení s ňou.
Predávajúci nesie zodpovednosť za zranenie osôb iba vtedy, ak je preukázané, že takéto zranenie
bolo spôsobené hrubou nedbanlivosťou predavajúceho. Predávajúci nenesie zodpovednosť za
akékoľvek škody na majetku spôsobené tovarom v dobe, kedy je tovar vo vlastníctve kupujúceho
alebo tretej strany. Predavajúci nenesie zodpovednosť ani za škody na výrobkoch zhotovených
kupujucím alebo treťou stranou alebo na výrobkoch, v ktorých je tovar dodaný predavajúcim
použitý.
Celkový rozsah zodpovednosti predávajúceho za akékoľvek a všetky nároky vzniknuté zo zmluvy
alebo v spojení s ňou alebo s dodaným tovarom neprekročí zmluvnú cenu dodaného tovaru.
6. ZMLUVNÁ POKUTA
6.1. Strany tejto zmluvy sa dohodli v prípade omeškania kupujúceho s úhradou niektorej čiastky, k
jej úhrade je podľa bodu 2.3 povinný, na povinnosti kupujúceho zaplatiť predávajúcemu zmluvnú
pokutu vo výške 0,5 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
7. ROZHODCOVSKÁ DOLOŽKA
7.1 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré by v budúcnosti vznikli z
tejto zmluvy, ako aj spory, ktoré vzniknú v súvislosti s touto zmluvou vrátane jej platnosti, výkladu,
realizácie či ukončenia, práv z tohto právneho vzťahu priamo vznikajúcich, otázok právnej platnosti
tohto právneho vzťahu, ako aj otázok práv s týmito právami súvisiacimi a to i v prípade, že táto
zmluva bude neplatná, zrušená alebo sa od nej odstúpi (ďalej len spory), budú rozhodované v
rozhodovacom riadení s vylúčením právomoci obecných súdov, ako to umožňuje zákon č. 216/1994
Z.z., o rozhodcovskom konaní.
8. PRÍPADY VYŠŠEJ MOCI
8.1 V prípade, že výrobe, spracovaniu alebo dodávke tovaru predávajúceho alebo akejkoľvek jeho časti
bráni alebo sú obmedzené priamo alebo nepriamo okolnosťami, ktoré sú mimo reálne možnú
kontrolu predávajúceho ako sú mimo inými: vojna (vyhlásená alebo nevyhlásená), vojnový stav,
nepokoje, civilné povstanie, sabotáž, požiar, búrka, dopravné problémy spôsobené ľadom alebo
inými prekážkami, explózia, prírodná katastrofa, zákony, nariadenie alebo príkaz vlád, rozhodnutie
alebo smernica Komisie Európskych spoločenstiev, stávka, výluka alebo iná dohodnutá akcia
zamestnancov, nedostatok surovín, paliva, dopravných možností alebo dodávok energie,
čiastočný alebo úplný výpadok výrobného podniku alebo strojného vybavenia, oneskorenie na
strane subdodávateľa, škody alebo straty počas prepravy alebo skladovania, zákaz vývozu alebo
dovozu, alebo akákoľvek príčina, ktorá je mimo reálne možnú kontrolu predávajúceho alebo
spolupracujúcich iriem zapojených do výrobného procesu alebo dodávok tovaru, bude termín
dodania tovaru predĺžený o dobu oneskorenia spôsobenej akýmkoľvek zásahom alebo udalosťou
vyššej moci.
8.2 Ak je pravdepodobné, že dodávka tovaru bude oneskorená z dôvodu, vplyvom príčin alebo udalostí,
o ktorých je zmienka v predchádzajúcom odseku, a ak je pravdepodobné, že meškanie bude trvať
takú dobu, že kupujúci bude potrebovať získať náhradný tovar z iného zdroja ako je predávajúci,
a ak kupujúci preukáže k spokojnosti predavajúceho, že predlžovanie termínu dodávky tovaru
by pre nedostatok tovaru vážne ovplyvnilo fungovanie kupujúceho, môže predávajúci na žiadosť
kupujúceho súhlasiť zo stornovaním dodávky tovaru.
8.3 Žiadna zo strán nezodpovedá druhej strane za škody vplyvom oneskorenia alebo nesplnenia
zmluvy spôsobenej faktormi alebo udalosťami, o ktorých je zmienka v prvom odseku tohto bodu.
9. ZÁVEREČNÉ USTANOVANIE
9.1 Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať iba písomnými dodatkami, podpísanými obidvomi
stranami. Všetky v tejto zmluve uvedené prílohy sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
9.2 Ak vzniknú niektorej zo strán okolnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to bez
zbytočného odkladu oznámiť druhej strane.
9.3 Táto zmluva je vypracovaná vo dvoch vyhotoveniach, z nich jedno patrí každej zmluvnej strane.
9.4 Všetky dohody uskutočnené pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom
podpisu zmluvy platnosť bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré pred zmluvnou dohodou
urobili.
9.5 áto zmluva sa riadi úpravou podľa zák. č. 513/1991 Z.z., Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov. Všetky údaje a informácie, ktoré si strany dohodli pri uzatvorení tejto zmluvy, sú
považované za dôverné v zmysle …. cit. zákona , pričom žiadna zo strán ich nesmie sprístupniť či
dať tretej osobe ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre vlastné potreby.
9.6 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzatvoraná po
vzájomnom prerokovaní podľa ich pravne a slobodnej vôľe, nie v tiesni za nápadne nevýhodných
podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

3.7 Predavajúci oznámi kupujúcemu, až bude tovar pripravený k odberu na dohodnutom mieste
a kupujúci bez oneskorenia tovar preberie. Ak nepreberie kupujúci tovar do 24 hodin, môže
predávajúci tovar odoslať alebo uložiť do skladu, ako uzná za vhodné a to na náklady kupujúceho.
Povinnosť predavajúceho dodať tovar sa na základe tohto považuje za splnenú, čím riziko
prechádza na kupujúceho, vrátane povinnosti zaplatit kúpnu cenu.
4. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA A KVALITATÍVNE PODMIENKY
4.1 Dodaný tovar sa považuje za prijatý kupujúcim v požadovanej kvalite, stave, rozmeroch, zistených
parametroch a akýchkoľvek ďalších stanovaných vlastností, ktoré sú zrejmé pri podrobnej
prehliadke alebo primeranom vyskúšaní, pokiaľ kupujúci:
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