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Všeobecné obchodné podmienky pre nákup 

tovaru 

STREICHER SK, a. s. 

Hruštiny 602, 01001 Žilina, Slovensko 

 
I. Všeobecné ustanovenia 

1.1 Všeobecné obchodné podmienky pre nákup tovaru (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky") sa aplikujú na všetky 

zmluvné vzťahy vyplývajúce zo zmlúv (ďalej všeobecne len „Zmluva"), ktoré STREICHER SK, a. s., so sídlom Hruštiny 602, 010 

01 Žilina, IČO: 36 425 851, IČ DPH: SK 2021928689, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 

10461/L (ďalej len "Kupujúci"), uzatvára s druhou zmluvnou stranou (fyzickou osobou, živnostníkom alebo právnickou osobou) 

(ďalej len „Predávajúci“) za účelom nákupu tovaru Predávajúceho, ako aj na vzťahy vznikajúce v súvislosti s konaním, ktorého 

cieľom je uzatvorenie Zmluvy. Aplikácia všeobecných obchodných podmienok druhej zmluvnej strany alebo akýchkoľvek 

iných všeobecných obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 

Zmluvou sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie najmä kúpna zmluva, rámcová kúpna zmluva, ale 

aj akékoľvek  vzájomne potvrdené návrhy účastníkov (Kupujúceho, Predávajúceho), ktoré obsahujú základné náležitosti 

kúpnej zmluvy, napr. objednávka Kupujúceho písomne potvrdená Predávajúcim (tzv. čiastková zmluva). V prípade ak sa v 

zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok vyžaduje predloženie kópie čiastkovej zmluvy, je potrebné predložiť kópiu 

objednávky spolu s písomným potvrdením objednávky. 

1.2 Zmluvné strany si môžu upraviť svoje práva a povinnosti odlišne od ustanovení týchto Všeobecných obchodných 

podmienok. Akékoľvek odchýlky od týchto Všeobecných obchodných podmienok sú pre zmluvné strany záväzné iba vtedy, 

ak sa na nich zmluvné strany dohodli písomne. V takom prípade majú odchylné dojednania zmluvných strán prednosť pred 

znením týchto Všeobecných obchodných podmienok. 

1.3 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný Zákonník") neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

1.4 V zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok sa Zmluva považuje za uzavretú 

(i) dňom podpisu písomného vyhotovenia Zmluvy (kúpnej zmluvy a/alebo rámcovej kúpnej zmluvy na opakovanú dodávku 

tovaru) oboma zmluvnými stranami; alebo 

(ii) dňom včasného doručenia písomného potvrdenia Predávajúceho, ktorým Predávajúci akceptuje podmienky navrhnuté 

Kupujúcim v objednávke a v týchto Všeobecných obchodných podmienkach; v prípade ak bude potvrdenie Predávajúceho 

obsahovať podmienky odchylné od podmienok uvedených v objednávke Kupujúceho, bude takýmito odchylnými podmienkami 

Kupujúci viazaný len ak s nimi vysloví písomný súhlas. 

1.5 Každá Zmluva musí obsahovať základné identifikačné údaje (najmä obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, právnu 

formu, IČO, označenie registra/evidencie a číslo zápisu) zmluvných strán v zmysle zápisu v obchodnom registri, 

živnostenskom registri alebo v inej zákonom predpísanej evidencii. Každá zmluvná strana je zároveň povinná bezodkladne 

oznámiť všetky zmeny, ktoré u nej nastanú a ktoré sa zapisujú do vyššie uvedených evidencií, druhej zmluvnej strane, inak 

zodpovedá za škodu, ktorá tým vznikne druhej zmluvnej strane a/alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá 

zmluvná strana. 

1.6 Zmluvu v mene Kupujúceho podpisujú: Predseda predstavenstva Kupujúceho alebo osoba ním splnomocnená; uvedené 

osoby konajú v mene a na účet Kupujúceho samostatne a ich podpis je voči tretím osobám záväzný. 

 

II. Predmet Zmluvy 

2.1 Predmetom Zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať riadne a včas Kupujúcemu tovar, odovzdať doklady, ktoré sa na tovar 

vzťahujú a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru a záväzok Kupujúceho prevziať riadne dodaný tovar a zaplatiť za tovar 

Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v stanovenej lehote splatnosti v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými 

podmienkami a Zmluvou. 

2.2 Predávajúci je povinný dodať tovar podľa špecifikácie dohodnutej v Zmluve. Predávajúci je povinný dodať tovar v 

množstve, akosti a vyhotovení špecifikovanom v Zmluve a je povinný tovar zabaliť, prípadne vybaviť na prepravu spôsobom 

uvedeným v Zmluve. Ak Zmluva neurčuje ako sa má tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu, je Predávajúci povinný tovar 

zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom obvyklým pre daný tovar v obchodnom styku alebo spôsobom potrebným na 

uchovanie a ochranu tovaru. Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby tovar dodaný Kupujúcemu na základe Zmluvy spĺňal 

príslušné technické a iné normy v súlade so Zmluvou a všeobecne záväznými predpismi. 

2.3 Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, Predávajúci nie je oprávnený k čiastkovému plneniu predmetu Zmluvy. Dodanie 

menšieho množstva tovaru alebo dodanie iného tovaru, než bolo dohodnuté v Zmluve, sa považuje za podstatné porušenie 

Zmluvy a zakladá nárok Kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy, a to aj bez povinnosti zaslania predchádzajúcej písomnej výzvy 

na odstránenie tohto nedostatku. 

 

III. Cena, mena a platobné podmienky 

3.1 Pokiaľ v Zmluve nie je písomne dohodnuté inak, sú náklady Predávajúceho súvisiace s balením tovaru, jeho prepravou do 

miesta dodania ako aj ostatné náklady spojené s dodávkou tovaru zahrnuté v cene tovaru. 

3.2 Predávajúci má nárok na zaplatenie kúpnej ceny po splnení predmetu Zmluvy zo strany Predávajúceho. 

3.3 Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu len na základe faktúry riadne vystavenej Predávajúcim a doručenej Kupujúcemu, 

prílohou ktorej musia byť doklady preukazujúce splnenie predmetu Zmluvy zo strany Predávajúceho, v zmysle týchto 

Všeobecných obchodných podmienok a Zmluvy. 

3.4 Lehota splatnosti faktúr (zálohových, čiastkových, konečných, opravných) je 60 dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej  

strane. 

3.5 Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z bankového účtu dlžníka v prospech  

bankového účtu veriteľa. 

3.6 Faktúra vystavená Predávajúcim musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov a súčasne  

nasledovné: 

- označenie, že ide o faktúru; 

- poradové číslo faktúry; 

- meno a adresu sídla, miesta podnikania alebo prevádzkarne zmluvných strán; 

- IČO, DIČ, a IČ DPH Kupujúceho 

- IČO, DIČ, a IČ DPH (ak bolo pridelené) a bankové spojenie Predávajúceho vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC); 

- číslo čiastkovej zmluvy alebo číslo Zmluvy; 

- výšku plnenia bez dane, s daňou, sadzbu dane, výšku dane celkom a dohodnutú menu podľa Zmluvy; 

- jednotkovú cenu bez dane, zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene; 

- sumu k úhrade; 

- odpočet uhradených záloh (v prípade existencie záloh); 

- dátum dodania tovaru a dátum vyhotovenia faktúry; 

- množstvo a druh dodaného tovaru; 

- v prípade, že sa uplatňuje oslobodenie od dane, je potrebné na takéto oslobodenie uviesť odkaz vo faktúre; 

- v prípade, že ide o trojstranný obchod, je potrebné na takúto skutočnosť uviesť odkaz vo faktúre; 

- deň splatnosti faktúry (je potrebné uvádzať počet dní od doručenia faktúry); 

- variabilný symbol; 

- konštantný symbol; 

- forma úhrady prevodným príkazom; 

- meno a telefonické/e-mailové spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúry (Predávajúceho); 

- odtlačok pečiatky vystavovateľa faktúry (Predávajúceho). 

V prípade, že faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti, má Kupujúci právo vrátiť faktúru bez zaplatenia 

Predávajúcemu na jej doplnenie/opravu. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti fakturovanej sumy; 

táto lehota splatnosti plynie odznova odo dňa doručenia novej (opravenej/doplnenej) faktúry Kupujúcemu. 

3.7 Akákoľvek úhrada záväzkov oboch zmluvných strán zo Zmluvy bude vykonaná bankovým prevodným príkazom. 

3.8 Bankové spojenie Predávajúceho uvedené na faktúre musí byť totožné s bankovým spojením Predávajúceho uvedeným 

v Zmluve. V opačnom prípade má Kupujúci právo vrátiť faktúru za účelom opravy bankového spojenia Predávajúceho v súlade 

so Zmluvou a s požiadavkou na novú lehotu splatnosti, t.j. lehota splatnosti bude plynúť odznova odo dňa doručenia opravenej 

faktúry Kupujúcemu. V prípade uvedenia nesprávneho alebo iného bankového spojenia vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC) 

v Zmluve a/alebo vo faktúre zo strany Predávajúceho, nebude Kupujúci zodpovedný za následnú škodu spôsobenú v dôsledku 

takto nesprávne adresovaného prevodu; v uvedenom prípade je Kupujúci oprávnený požadovať od Predávajúceho zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške sumy nesprávne adresovaného prevodu, pričom uplatnením zmluvnej pokuty podľa tohto článku 

nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody. Kupujúci je oprávnený domáhať sa  aj  náhrady škody presahujúcej 

zmluvnú pokutu. 

3.9 Ku každej faktúre musí byť priložený Preberací Protokol, podpísaný zmluvnými stranami (článok 6.1. Všeobecných 

obchodných podmienok), alebo Kupujúcim podpísaný dodací list potvrdzujúci prevzatie tovaru Kupujúcim (článok 6.1. 

Všeobecných obchodných podmienok), alebo príslušné prepravné doklady a v prípade dovozu tovaru z tretích krajín (t.j. z 

krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie) aj colné vyhlásenie na prepustenie tovaru. Predpokladom zaplatenia 

konečnej faktúry je dodanie technickej dokumentácie, špecifikácie a  atestov  o  vykonaných skúškach a použitých                   

                                                                                                                                                                                  
 

 

 

materiáloch a iných listín, ak sú požadované v slovenskom jazyku a súpis všetkých doterajších faktúr vzťahujúcich sa k predmetu 

Zmluvy podľa predmetu konečnej faktúry. 

3.10 Ku každej faktúre musí byť priložená kópia Zmluvy alebo čiastkovej zmluvy. V prípade, že k faktúre nebude priložená kópia 

Zmluvy alebo čiastkovej zmluvy, má Kupujúci právo faktúru vrátiť bez zaplatenia. Kupujúcemu vrátením faktúry prestáva plynúť 

lehota splatnosti, pričom táto lehota splatnosti plynie odznova odo dňa doručenia novej (doplnenej) faktúry. 

3.11 Bankové poplatky 

Ak má Predávajúci bankový účet v tuzemsku: Bankové poplatky Kupujúceho znáša dlžník, bankové poplatky Predávajúceho 

znáša Predávajúci. Ak má Predávajúci bankový účet v zahraničí: Bankové poplatky na území SR bude znášať Kupujúci, bankové 

poplatky v zahraničí bude znášať Predávajúci. V prípade porušenia zmluvnej podmienky súvisiacej s úhradou zo strany 

Predávajúceho, znáša všetky bankové poplatky Predávajúci. 

3.12 Zmluvné strany postupujú pri vysporiadaní svojich daňových povinností podľa právnych predpisov platných v Slovenskej 

republike s vylúčením možnosti prevzatia daňovej povinnosti za obchodného partnera. 

3.13 Zmluvné strany sa zaväzujú akceptovať akékoľvek legislatívne zmeny v právnom poriadku Slovenskej republiky, vrátane 

zmien v daňových zákonoch, ktorými môže byť Zmluva dotknutá a budú rešpektovať ich aplikáciu počas doby ich platnosti. 

Predávajúci sa zaväzuje akúkoľvek zmenu vo svojom vzťahu k daňovým povinnostiam voči Slovenskej republike ihneď 

konzultovať s Kupujúcim a na vyžiadanie predložiť Kupujúcemu všetky podklady potrebné pre riadne vysporiadanie svojich 

daňových povinností. Predávajúci je povinný bezodkladne oznámiť Kupujúcemu, že je vedený v tzv. „Zozname platiteľov dane z 

pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie DPH" zverejňovanom na webovom sídle Finančného 

riaditeľstva Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že uvedenie Predávajúceho v tomto zozname dáva  právo 

Kupujúcemu odstúpiť od Zmluvy, a to aj bez povinnosti zaslania predchádzajúcej písomnej výzvy na odstránenie tohto 

nedostatku. 

3.14 Predávajúci môže postúpiť svoju pohľadávku voči Kupujúcemu inej osobe len s predchádzajúcim písomným súhlasom 

Kupujúceho. Predávajúci sa môže dohodnúť s inou osobou, že prevezme jeho dlh voči Kupujúcemu, len s predchádzajúcim 

písomným súhlasom Kupujúceho. Predávajúci nie je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku, ktorú má voči 

Kupujúcemu, voči pohľadávke, ktorú má Kupujúci voči Predávajúcemu. 

3.15 Omeškaním Predávajúceho s dodaním čo i len časti tovaru, vzniká Kupujúcemu nárok na zmluvnú pokutu, a to aj vo forme 

spoplatnenie upomienok zasielaných Kupujúcim pri nedodaní čo i len časti tovaru po lehote dodania tovaru dohodnutej medzi 

zmluvnými stranami. Zmluvná pokuta je vo výške 0,02% z neuhradenej kúpnej ceny. Týmto nie je dotknutý nárok Kupujúceho na 

úplnú náhradu škody spôsobenej omeškaním Predávajúceho, t. j. zmluvná pokuta sa nezapočítava do náhrady škody. 

3.16 Kupujúci nákupom tovaru u Predávajúceho prejavuje v zmysle §71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty výslovný súhlas na to, aby Predávajúci vystavoval a zasielal Kupujúcemu za dodané služby alebo tovar 

daňové doklady, resp. faktúry v elektronickej forme.  
 

IV. Miesto a čas plnenia 

4.1 Predávajúci je povinný dodať tovar Kupujúcemu v mieste dodania dohodnutom v Zmluve. Ak miesto plnenia nie je v Zmluve 

dohodnuté, je Predávajúci povinný dodať tovar Kupujúcemu v mieste, kde má Kupujúci svoje sídlo. 

4.2 Predávajúci je povinný dodať tovar v termíne (čase) dodania dohodnutom v Zmluve. 

4.3 Kupujúci nie je povinný prevziať tovar dodaný pred dohodnutým termínom plnenia. 

4.4 V prípade omeškania Predávajúceho s dodaním tovaru má Kupujúci, za podmienok uvedených v čl. 14.4. týchto 

Všeobecných obchodných podmienok, právo odstúpiť od Zmluvy. Nároky Kupujúceho podľa čl. XII. Všeobecných obchodných 

podmienok týmto nie sú dotknuté. 

4.5 Kupujúci môže po uzavretí Zmluvy zmeniť miesto alebo čas dodania, a to písomne. Pre Predávajúceho je zmena miesta 

alebo času dodania tovaru záväzná, len v prípade, ak ich písomne potvrdí. Ak Predávajúci zmeny miesta a času dodania 

tovaru písomne potvrdí, považuje sa to za zmenu Zmluvy. Pokiaľ Predávajúci nepotvrdí zmeny času alebo miesta dodania 

tovaru, platia údaje uvedené v Zmluve. 

 

V. Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody 

5.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru okamihom prevzatia tovaru. 

5.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru v dohodnutom mieste dodania. 

 

VI. Prevzatie tovaru a vykonanie skúšok tovaru 

6.1 O prevzatí tovaru Kupujúcim vyhotovia zmluvné strany písomný preberací protokol (ďalej len "Preberací Protokol"). 

Preberací Protokol podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán bude dokladom o splnení predmetu Zmluvy Predávajúcim. 

Preberací Protokol môže byť nahradený dodacím listom podpísaným Kupujúcim a potvrdzujúcim prevzatie tovaru Kupujúcim. 

6.2 Predávajúci je povinný, najneskôr pri prevzatí tovaru Kupujúcim, odovzdať Kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na 

prevzatie a na užívanie tovaru, ako aj ďalšie doklady stanovené v Zmluve a v týchto Všeobecných obchodných podmienkach. 

6.3 Ak tak stanovujú právne predpisy alebo je to dohodnuté v Zmluve, je Predávajúci povinný, najneskôr pri prevzatí tovaru 

Kupujúcim, predložiť Kupujúcemu osvedčenie o preukázaní zhody technických vlastností výrobku s príslušnými technickými 

predpismi alebo iný doklad preukazujúci súlad vlastností tovaru s požiadavkami všeobecne záväzných alebo technických 

predpisov (technická dokumentácia, karty bezpečnostných údajov, bezpečnostné riziká a pod.). 

6.4 Predávajúci je povinný tovar pred jeho dodaním podrobiť skúškam alebo technickej kontrole (ďalej len "Skúšky") za účelom 

zistenia či tovar spĺňa požiadavky na kvalitu a vyhotovenie tovaru a či spĺňa Zmluvou stanovené podmienky. Predávajúci je 

povinný výsledok Skúšok predložiť Kupujúcemu najneskôr pri prevzatí tovaru Kupujúcim. 

6.5 Pokiaľ sa zmluvné strany dohodli, že Kupujúci má právo byť prítomný pri vykonávaní Skúšok tovaru, je Predávajúci povinný 

oznámiť Kupujúcemu miesto a dátum konania Skúšok tovaru, a to najneskôr 14 dní pred plánovaným dátumom konania Skúšok. 

6.6 Ak sa Kupujúci alebo ním poverená osoba nedostaví v určenom čase na vykonanie Skúšok, môže Predávajúci vykonať 

Skúšky aj bez účasti Kupujúceho, pričom je povinný bez zbytočného odkladu informovať Kupujúceho o výsledku Skúšok. 

6.7 Náklady spojené s vykonaním Skúšok tovaru znáša Predávajúci. 

6.8 Náklady spojené s účasťou Kupujúceho alebo ním poverenej osoby na vykonaní Skúšok znáša Kupujúci. Ak sa Skúšky 

nevykonajú v dohodnutom termíne zavinením Predávajúceho alebo ak bude výsledok Skúšky negatívny, je Predávajúci 

povinný nahradiť Kupujúcemu všetky náklady, ktoré Kupujúcemu v tejto súvislosti vzniknú. 

6.9 Vykonanie Skúšok za účasti Kupujúceho nezbavuje Predávajúceho zodpovednosti za vady, zistené po dodaní tovaru a 

nenahrádza výstupnú technickú kontrolu Predávajúceho. 

 

VII. Vady tovaru a nároky z vád tovaru 

7.1 Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje Zmluva a je povinný tovar zabaliť, 

prípadne vybaviť na prepravu spôsobom uvedeným v Zmluve, prípadne spôsobom obvyklým pre daný tovar v obchodnom 

styku alebo spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru. Ak Predávajúci poruší tieto povinnosti, má tovar vady, za 

ktoré Predávajúci zodpovedá v zmysle ustanovení § 422 a nasl. Obchodného Zákonníka. Predávajúci zodpovedá za vadu, 

ktorú má tovar v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na tovare  na Kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po 

tomto čase ako aj za akúkoľvek vadu, vzniknutú po tejto dobe, ak bola spôsobená porušením povinnosti Predávajúceho. 

7.2 Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar nemá právne vady a že zo strany tretej osoby nebudú uplatňované nároky 

z titulu porušenia alebo ohrozenia práv priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, najmä autorských práv, práv na 

ochrannú známku alebo iných obdobných práv. Za právne vady tovaru Predávajúci zodpovedá zmysle ustanovení § 433 a nasl. 

Obchodného Zákonníka. 

7.3 Kupujúci je povinný tovar dodaný na základe Zmluvy prezrieť najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa dodania tovaru. 

Kupujúci je  oprávnený uplatňovať nároky z vád tovaru, ktoré mohol pri bežnej starostlivosti zistiť pri prehliadke podľa 

predchádzajúcej vety najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa dodania tovaru, a to v sídle predávajúceho osobne, 

telefonicky alebo emailom 

7.4 V prípade ak je dodaním tovaru s vadami Zmluva porušená podstatným spôsobom je Kupujúci oprávnený: 

a) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať 

odstránenie právnych vád, alebo 

b) požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné, alebo 

c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo 

d) odstúpiť od Zmluvy. 

Voľba spôsobu nápravy je na Kupujúcom a Kupujúci ju Predávajúcemu oznámi v oznámení o vade (vadách) tovaru. 

Predávajúci je povinný  odstrániť vady tovaru bez zbytočného odkladu po ich včasnom oznámení Kupujúcim. Ak Predávajúci 

neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže Kupujúci 

odstúpiť od Zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. 

7.5 V prípade ak je dodaním tovaru s vadami Zmluva porušená nepodstatným spôsobom je Kupujúci oprávnený: 

a) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať 
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odstránenie právnych vád, alebo 

b) odstránenie ostatných vád tovaru opravou , ak sú vady opraviteľné alebo 

c) požadovať zľavu z kúpnej ceny. 

Voľba spôsobu nápravy je na Kupujúcom a Kupujúci ju Predávajúcemu oznámi v oznámení o vade (vadách) tovaru. Ak 

Predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, 

môže Kupujúci požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od Zmluvy. 

7.6 Predávajúci je povinný v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia Kupujúceho o vade (vadách) tovaru 

doručiť Kupujúcemu svoje písomné vyjadrenie k uplatneným nárokom z vád tovaru. V prípade, ak v uvedenej lehote nie je 

Kupujúcemu doručené písomné vyjadrenie Predávajúceho, považuje sa takéto konanie Predávajúceho za prejav vôle, 

ktorým akceptuje svoju zodpovednosť za vady tovaru uvedené v predmetnom oznámení. 

7.7 V prípade ak Predávajúci odmietne odstrániť vady tovaru, za ktoré zodpovedá, alebo bez zbytočného odkladu po uznaní 

doručeného oznámenia  o  vadách  nepristúpi ku  odstraňovaniu uplatnených vád  alebo  v  lehote  uvedenej v  čl. 7.6. 

nedoručí Kupujúcemu  svoje  vyjadrenie k uplatneným nárokom z vád tovaru, je Kupujúci oprávnený tieto vady odstrániť 

sám, a to spôsobom podľa vlastného uváženia na náklady Predávajúceho. Uvedené náklady budú po vykonaní opravy 

refakturované Predávajúcemu a Predávajúci je povinný tieto náklady uhradiť bezodkladne po doručení faktúry. 

7.8 Nároky z vád tovaru sa nedotýkajú nároku Kupujúceho na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu. 

 

VIII. Záruka za akosť 

8.1 Zárukou za akosť tovaru preberá Predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po stanovenú dobu spôsobilý na použitie 

na dohodnutý alebo obvyklý účel a že si zachová dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti. 

8.2 Pokiaľ v Zmluve nie je písomne dohodnuté inak, záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru 

Kupujúcim. Záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej Kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá 

Predávajúci. 

 

IX. Riziká vyplývajúce z tovaru 

9.1 Ak sú súčasťou tovaru látky, ktoré majú jednu alebo viac nebezpečných vlastností, je Predávajúci povinný v príslušnej 

dokumentácii charakterizovať riziká vyplývajúce z ich používania, identifikovať nebezpečenstvá a určiť opatrenia na 

bezpečnú manipuláciu, skladovanie a prepravu týchto látok najmä z hľadiska ochrany zdravia. 

9.2 Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu príslušné informácie o ohrozeniach vyplývajúcich z používania tovaru 

v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, vrátane informácie o spôsobe ochrany pred týmito ohrozeniami 

a vykonať opatrenia vyplývajúce z osobitných predpisov na zabezpečenie bezpečnosti, ochrany zdravia, ako aj z hľadiska 

ochrany pred požiarmi. 

9.3 Predávajúci je povinný vopred riadne poučiť Kupujúceho o podmienkach manipulácie, skladovania a prepravy dodaného  

tovaru. 

9.4 V prípade nesplnenia povinností podľa tohto článku IX. zodpovedá Predávajúci v plnom rozsahu za škodu, ktorá tým 

Kupujúcemu vznikne, najmä za škodu vzniknutú z dôvodu nevhodnej alebo nesprávnej manipulácie, skladovania a/alebo 

prepravy tovaru, resp. látok, ktoré sú jeho súčasťou. 

 

X. Audit 

10.1 V prípade, že Predávajúci deklaruje, že má implementovaný systém manažérstva kvality, environmentu alebo 

bezpečnosti (certifikovaný  alebo necertifikovaný), je povinný na základe žiadosti Kupujúceho umožniť povereným 

zamestnancom Kupujúceho vykonať vo svojich prevádzkach audit zameraný na overenie dodržiavania tohto systému a to 

v priebehu plnenia Zmluvy alebo po ukončení plnenia v procese hodnotenia dodávateľov. Kupujúci má tiež právo požadovať 

od Predávajúceho zabezpečiť u výrobcu audit zameraný na procesy súvisiace s dodržiavaním  stálej kvality svojej 

produkcie. V prípade, ak výrobca takýto audit neumožní, Kupujúci má právo požadovať od Predávajúceho dodanie tovaru  

na základe špecifikácie od iného výrobcu alebo odmietnuť dodanie ďalšieho tovaru od toho výrobcu. V prípade nesúladu s 

takýmto postupom Predávajúcim alebo v prípade porušenia povinnosti umožniť audit je Predávajúci povinný nahradiť 

Kupujúcemu škodu vo výške, ktorá mu tým vznikla a súčasne zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške EUR 10,000 (slovom: 

desaťtisíc eur) za každý prípad porušenia. V uvedenom prípade má tiež Kupujúci právo odstúpiť od Zmluvy. 

 

XI. Ochrana životného prostredia 

11.1 Ak je predmetom Zmluvy dodanie tovaru, ktorý obsahuje chemické látky alebo prípravky, je Predávajúci povinný 

poskytnúť Kupujúcemu kartu bezpečnostných údajov v súlade s príslušnými osobitnými právnymi predpismi (napr. 

Chemický zákon). Obaly na dodávanom tovare musia vyhovovať ustanoveniam zákona o obaloch v platnom znení. 

 

XII. Zmluvné sankcie 

12.1 Ak je Predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru podľa Zmluvy (nedodá tovar v dohodnutom termíne plnenia) má 

Kupujúci právo požadovať od Predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2% z celkovej kúpnej ceny tovaru 

uvedenej v Zmluve, a to za každý, aj začatý deň omeškania. To platí aj v prípade nedodania alebo oneskoreného dodania 

dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie alebo na užívanie tovaru, alebo iných dokladov, ktoré je Predávajúci povinný 

predložiť Kupujúcemu podľa Zmluvy. 

12.2 Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty Kupujúci oznámi Predávajúcemu doručením penalizačnej faktúry. 

12.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Predávajúceho povinnosti dodať tovar alebo doklady podľa Zmluvy. 

12.4 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvných 

povinností, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta, zo strany Predávajúceho. Kupujúci je oprávnený domáhať sa aj náhrady 

škody presahujúcej zmluvnú pokutu. 

12.5 V prípade omeškania dlžníka so splnením peňažného záväzku má veriteľ právo fakturovať dlžníkovi úrok z omeškania 

vo výške 0,02% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

 

XIII. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť 

13.1 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni 

jej v splnení  jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky 

odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. 

13.2 Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej 

povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. 

13.3 Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností, vyplývajúcich zo Zmluvy, ak sa 

dokáže, že nastali všetky nasledujúce situácie súčasne: 

- nesplnenie nastalo následkom mimoriadnych nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, 

- prekážky ani ich následky nebolo možné v čase uzatvárania Zmluvy predvídať, 

- prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať. 

13.4 Medzi nepredvídateľné a neodvrátiteľné prekážky nepatria tie, ktoré boli spôsobené neudelením úradných povolení, 

licencií alebo podobných oprávnení povinnej strane. 

13.5 Strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju 

povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude 

brániť v plnení povinnosti, a o jej dôsledkoch. Správa sa musí podať bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná strana 

o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti alebo 

oneskorené doručenie takéhoto oznámenia zaväzuje povinnú stranu nahradiť škodu, ktorá tým vznikla poškodenej strane. 

13.6 Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky 

spojené. 

13.7 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť oslobodzujú povinnú stranu od povinnosti uhradiť škodu, zmluvnú pokutu a iné 

zmluvne dohodnuté sankcie. 

13.8 O dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť sa predlžuje čas plnenia tak, aby bol pre oprávnenú stranu 

prijateľný. Počas tejto doby sa odopiera oprávnenej strane právo, ak existovalo, na odstúpenie od Zmluvy. 

13.9 Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú dlhšie ako 6 mesiacov, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od 

Zmluvy odstúpiť. 

 

XIV. Skončenie zmluvného vzťahu 

14.1 Zmluva môže byť ukončená: 

- splnením práv a povinností a nárokov zmluvných strán zo Zmluvy, 

- uplynutím doby, na ktorú je Zmluva uzavretá; 

- písomnou dohodou zmluvných strán; 

- zánikom niektorej zo zmluvných strán bez právneho nástupcu; 

- písomnou výpoveďou alebo odstúpením od Zmluvy. 

14.2 Pokiaľ v Zmluve alebo v týchto Všeobecných obchodných podmienkach nie je uvedené inak, Kupujúci má právo 

ukončiť platnosť Zmluvy aj pred uplynutím doby platnosti, a to písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodov s 1 mesačnou 

výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v 

ktorom bola doručená výpoveď Predávajúcemu. Pre čiastkové zmluvy uzavreté (vystavené, odoslané) pred skončením 

platnosti Zmluvy, budú aj po skončení jej platnosti platiť ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok, a to až 

do doby splnenia predmetu príslušnej čiastkovej zmluvy. 

14.3 Pokiaľ v Zmluve alebo v týchto Všeobecných obchodných podmienkach nie je uvedené inak, ktorákoľvek zo zmluvných 

strán je oprávnená od Zmluvy odstúpiť v prípade porušenia jej ustanovení alebo ustanovení týchto Všeobecných 

obchodných podmienok, ak  k  náprave  porušenia nedôjde ani v dodatočnej primeranej lehote, poskytnutej druhou 

zmluvnou stranou na odstránenie tohto porušenia. Právne účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom doručenia 

oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane. V prípade, ak sa odstúpenie týka čiastkovej zmluvy, takéto 

odstúpenie nemá vplyv na platnosť predchádzajúcich čiastkových zmlúv. 

14.4 Pokiaľ v Zmluve alebo v týchto Všeobecných obchodných podmienkach nie je uvedené inak, Kupujúci je oprávnený 

odstúpiť od Zmluvy alebo čiastkovej zmluvy za podmienky, ak Predávajúci bude v omeškaní s plnením Zmluvy alebo čiastkovej 

zmluvy o viac ako 10 kalendárnych dní. Takéto odstúpenie nemá vplyv na povinnosť Predávajúceho zaplatiť zmluvnú pokutu 

a/alebo nahradiť škodu za omeškanie plnenia. Právne účinky odstúpenia od Zmluvy alebo čiastkovej zmluvy nastávajú dňom 

doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. V prípade, ak sa odstúpenie týka čiastkovej zmluvy, 

takéto odstúpenie nemá vplyv na platnosť predchádzajúcich čiastkových zmlúv. 

 

XV. Záverečné ustanovenia 

15.1 Všetky doterajšie dohody, ústne aj písomné, týkajúce sa rokovaní o Zmluve medzi zmluvnými stranami strácajú dňom 

uzavretia Zmluvy platnosť a sú plne nahradené Zmluvou. 

15.2 V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy stane v akomkoľvek ohľade neplatným, nezákonným alebo 

nevymáhateľným, nebude tým žiadnym spôsobom dotknutá, alebo porušená platnosť, zákonnosť alebo vymáhateľnosť 

ostatných ustanovení Zmluvy. Neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné ustanovenie sa bude pokladať za nahradené takým 

platným, zákonným a vymáhateľným ustanovením, ktoré sa bude najviac približovať pôvodnému ekonomickému úmyslu 

nahrádzaného ustanovenia. 

15.3 Zmluva ako aj práva a povinnosti z nej vyplývajúce, vrátane posudzovania jej platnosti ako aj následkov jej prípadnej 

neplatnosti, sa riadia a budú vykladané na základe a v súlade s hmotným (materiálnym) právom platným v Slovenskej 

republike, s výnimkou kolíznych noriem. Zmluvné strany týmto výslovne vylučujú aplikáciu Dohovoru OSN o zmluvách o 

medzinárodnej kúpe tovaru. 

15.4 Právne vzťahy, ktoré nie sú v Zmluve bližšie upravené sa riadia ustanoveniami Obchodného Zákonníka. 

15.5 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené vzájomnou 

dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom v Slovenskej 

republike, príslušným podľa procesných predpisov platných v Slovenskej republike. 

15.6 V prípade, že Predávajúci má sídlo v zahraničí a zmluvné strany sa nedohodli v Zmluve na komunikačnom jazyku stáva 

sa komunikačným jazykom jazyk slovenský alebo český. Pokiaľ je Zmluva vyhotovená v slovenskej, resp. českej a v inej 

cudzojazyčnej verzii, v prípade nezrovnalostí medzi jednotlivými jazykovými verziami je rozhodujúca slovenská, resp. česká 

verzia Zmluvy. 

15.7 Predávajúci podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. 

15.8 Prílohy Zmluvy tvoria jej nedeliteľnú súčasť. 

15.9 Zmeny a doplnenia Zmluvy je možné vykonať iba písomným dodatkom k Zmluve. Takýto dodatok musí byť podpísaný 

obidvomi zmluvnými stranami. 

15.10 Kupujúci je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek pohľadávku, a to aj nesplatnú, ktorú má voči Predávajúcemu, 

voči pohľadávke, ktorú má Predávajúci voči Kupujúcemu. Kupujúci je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku voči 

Predávajúcemu inej osobe aj bez súhlasu Predávajúceho. Kupujúci sa môže dohodnúť s inou osobou, že prevezme jeho dlh 

voči Predávajúcemu aj bez súhlasu Predávajúceho. 

15.11 V prípade nezrovnalostí medzi slovenskou verziou Všeobecných obchodných podmienok a ich cudzojazyčnou verziou, 

je slovenská verzia Všeobecných obchodných podmienok rozhodujúca. 

15.12 V prípade ak má Kupujúci v zmysle Zmluvy a/alebo Všeobecných obchodných podmienok právo na zaplatenie zmluvnej 

pokuty od Predávajúceho, zostáva právo Kupujúceho na náhradu škody spôsobenej porušením povinností, na ktoré sa 

vzťahuje zmluvná pokuta, zo strany Predávajúceho, nedotknuté. Kupujúci má právo domáhať sa aj náhrady škody 

presahujúcej zmluvnú pokutu. 

15.13 V prípade, že Kupujúci alebo Predávajúci dôjde do kontaktu s akýmikoľvek osobnými údajmi druhej zmluvnej strany, je 

povinný s týmito osobnými údajmi nakladať výlučne v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov.


