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VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

KÚPA TOVARU 

(ďalej len "VOP") 

 

Článok I. 

PREDMET PLNENIA 

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar špecifikovaný v objednávke. Kupujúci sa zaväzuje 

tovar v dohodnutom mieste plnenia prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu. Predávajúci je 

povinný najneskôr v deň dodania tovaru odovzdať kupujúcemu doklady, potrebné na prevzatie a 

užívanie tovaru. Dodávka sa považuje za splnenú až po overení množstva, kvality tovaru a úplnosti 

sprievodných dokladov. V prípade ich nesúladu s objednávkou má kupujúci právo dodávku odmietnuť. 

Predávajúci prehlasuje, že ním dodaný tovar nie je zaťažený právami tretích osôb. 

 

Článok II. 

KÚPNA CENA 

Zmluvné strany si v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli 

jednotkové ceny tovaru pre každú položku samostatne. Dohodnuté jednotkové ceny sú stanovené ako 

maximálne vrátane nákladov na dopravu. V prípade, ak kupujúci odoberie ďalší tovar na predmetnú 

akciu, nešpecifikovaný v objednávke, predávajúci sa zaväzuje k dodávke tohto ďalšieho tovaru v 

termíne podľa čl. III. pri dodržaní dohodnutej cenovej úrovne, vrátane poskytnutia množstevných alebo 

iných dohodnutých zliav. Ku kúpnej cene bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. 

Ak kupujúci zistí zjavné kvalitatívne nedostatky v dodávke, uhradí predávajúcemu len skutočne 

prevzaté množstvo kvalitatívne vyhovujúcich tovarov. 

 

Článok III. 

TERMÍN DODANIA 

Termín dodania je uvedený v objednávke, stanovuje sa akceptovaním termínu požadovaného 

kupujúcim, prípadne vyznačením protinávrhu predávajúceho. 

Povinnosťou predávajúceho je najmenej 48 hodín vopred informovať kupujúceho o termíne expedície 

objednaného tovaru e-mailom a zároveň telefonicky kontaktnú osobu kupujúceho. Ak je predávajúci s 

dodaním tovaru v omeškaní v trvaní viac ako 5 dní, považuje sa to za závažné porušenie dojednaných 
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podmienok a kupujúci má právo celkom alebo čiastočne odstúpiť od zmluvného vzťahu. Zároveň má 

kupujúci právo uplatniť voči predávajúcemu zmluvné sankcie podľa čl. VIII. Nárok kupujúceho na 

náhradu vzniknutej škody tým nie je dotknutý. Kupujúci nie je povinný prevziať predmet plnenia pred 

dohodnutým termínom. Kupujúci sa zaväzuje e-mailom informovať predávajúceho o vzniknutých 

nepredvídaných udalostiach, brániacich riadnemu prevzatiu dodávky. Predávajúci prehlasuje, že bude 

plne rešpektovať zmenu termínu dodania, resp. nový termín dodania z dôvodu zmeny termínu stavebnej 

pripravenosti. Obdobie časového sklzu z titulu zmeny termínu stavebnej pripravenosti sa nebude 

považovať za obdobie omeškania s plnením dodávky na strane predávajúceho a ani na strane 

kupujúceho. 

Článok IV. 

MIESTO DODANIA 

Predávajúci je povinný odovzdať predmet plnenia v mieste dohodnutom v objednávke. Ak miesto 

dodania nie je v objednávke osobitne dojednané, je predávajúci povinný dodať predmet plnenia v sídle 

kupujúceho. 

Článok V. 

DODACIE PODMIENKY 

Povinnosťou predávajúceho je dodávaný tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom, ktorý je 

pre dodávaný tovar obvyklý v obchodnom styku a podľa platných technických noriem, aby bolo 

zabezpečené uchovanie a ochrana tovaru. Kupujúci sa zaväzuje v lehote do 5 dní od prevzatia tovaru a 

potvrdenia dodacieho listu od predávajúceho resp. ním povereného prepravcu prezrieť a s odbornou 

starostlivosťou skontrolovať kvalitu dodávaného tovaru. Táto lehota sa považuje za lehotu podľa § 427 

Obch. zákonníka, v ktorej je kupujúci povinný tovar prehliadnuť. Vratné obaly, káblové bubny bude 

predávajúci fakturovať kupujúcemu na samostatnom doklade - faktúre, po ich vrátení budú 

prislúchajúce faktúry predávajúcim dobropisované v 100% predajnej cene v lehote najneskôr do 5 dní. 

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po uplynutí lehoty 5 dní od prevzatia tovaru a 

potvrdenia dodacieho listu, ak na tovare v tejto dohodnutej lehote neboli zistené vady. 

 

Článok VI. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

Kupujúci neposkytuje finančný preddavok. Úhrada kúpnej ceny sa uskutoční výhradne bezhotovostným 

platobným stykom na základe faktúr vystavených predávajúcim. Lehota splatnosti je uvedená v 

objednávke. Zaplatením dlžnej čiastky sa rozumie okamih jej odpísania z účtu kupujúceho. Faktúra musí 
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obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov a zároveň aj tieto údaje - číslo 

objednávky, označenie diela, stavby. Súčasťou faktúry bude aj fotokópia objednávky kupujúceho a 

dodací list, ktorý potvrdzuje dodanie a prevzatie tovaru. V prípade, že faktúra nebude obsahovať 

požadované náležitosti, kupujúci je oprávnený faktúru vrátiť predávajúcemu na prepracovanie s tým, že 

nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry. Pre platnosť postúpenia 

pohľadávky v prospech tretej osoby z titulu kúpnej ceny a jej príslušenstva sa vyžaduje písomný súhlas 

kupujúceho. 

Článok VII. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY - ZÁRUČNÁ DOBA 

Predávajúci poskytne záruku na kvalitatívne parametre dodaného tovaru 36 mesiacov od dodania 

tovaru.  Ak je predávajúci povinný odoslať tovar, plynie záručná doba odo dňa dôjdenia tovaru do miesta 

určenia. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré 

zodpovedá predávajúci. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre 

jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci. Zjavné vady tovaru uplatňuje kupujúci písomne u 

predávajúceho formou reklamácie. Predávajúci zodpovedá za škodu, ktorú má tovar resp. jeho časť v 

okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou 

až po tomto čase. Povinnosti vyplývajúce zo záruky za kvalitu tovaru tým nie sú dotknuté. Reklamáciu 

vád vzniknutých v záručnej dobe uplatní kupujúci u predávajúceho písomne, pričom v reklamácii vadu 

popíše a uvedie požadovaný spôsob jej odstránenia. Predávajúci je povinný zabezpečiť ihneď 

odstránenie oprávnenej reklamovanej vady, najneskôr však do 48 hodín od uplatnenia reklamácie 

kupujúcim, pokiaľ sa strany písomne nedohodnú na inom termíne. Pre prípad omeškania predávajúceho 

s termínom odstránenia vád reklamovaných v záručnej dobe, vzniká kupujúcemu právo na zaplatenie 

pokuty vo výške 0,08% z celkovej kúpnej ceny objednaného tovaru vrátane DPH za každú vadu a každý 

začatý deň omeškania. 

Kupujúci je (podľa vlastného uváženia) oprávnený v prípade nesprávneho plnenia uplatniť niektorý z 

týchto nárokov, resp. ich kombináciu, pričom počas odstraňovania vád záručná doba neplynie: výmena 

chybného tovaru za tovar bez vád, odstránenie vád opravou tovaru (ak sú opraviteľné) predávajúcim, 

resp. na jeho náklady, dodanie chýbajúceho množstva, zníženie kúpnej ceny o zľavu z kúpnej ceny, 

ktorá zodpovedá zníženiu hodnoty tovaru v dôsledku kvalitatívnych vád, minimálne však o 15% z 

kúpnej ceny. V prípade, že predávajúci nezabezpečí odstránenie vád reklamovaných v záručnej dobe v 

požadovanej lehote, je kupujúci oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady 

vyúčtovať predávajúcemu. Predávajúci sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 7 dní odo dňa 
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vystavenia faktúry. Zároveň vzniká kupujúcemu právo na zmluvnú pokutu vo výške 20% vzniknutých 

nákladov. 

Článok VIII. 

ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROK Z OMEŠKANIA 

Pri omeškaní predávajúceho s plnením dodávky tovaru zaplatí predávajúci kupujúcemu zmluvnú pokutu 

vo výške 0,5% za každý deň omeškania z celkovej kúpnej ceny objednaného tovaru vrátane DPH, a to 

do 7 dní odo dňa vystavenia faktúry. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúr je predávajúci oprávnený 

požadovať úrok z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Uplatnením 

zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. 

 

Článok IX. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Objednávka sa stáva pre obe strany záväznou okamihom jej potvrdenia (akceptácie) predávajúcim aj 

kupujúcim písomne, e-mailom v lehote do 24 hodín. V prípade, že kupujúci neobdrží v stanovenej lehote 

potvrdenie akceptovania objednávky a v nej dohodnutých podmienok predávajúcim, objednávka 

automaticky stráca platnosť a má sa za to, že záväzkový vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim 

nevznikol.  

VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť objednávky. Ustanovenia dojednané v objednávke majú prednosť pred 

týmito VOP. V prípade, ak sa niektoré ustanovenia týchto VOP stanú celkom, alebo sčasti neplatné, 

neúčinné, alebo nevykonateľné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto 

neplatných, neúčinných a nevykonateľných ustanovení sa použijú ustanovenia príslušných právnych 

predpisov. Pôsobnosť týchto VOP, alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou medzi 

kupujúcim a predávajúcim. 

 

 

 

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 12.5.2017 a sú neoddeliteľnou 

súčasťou objednávky. 
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