VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE NÁKUP TOVARU SPOLOČNOSŤOU MENERT spol. s r.o.
(platné a účinné od 1.12.2018)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
PRE NÁKUP TOVARU SPOLOČNOSŤOU
MENERT spol. s r.o.
I. Všeobecné ustanovenia
1. Obchodná spoločnosť MENERT spol. s r.o.,
so sídlom Hlboká 3, 927 01 Šaľa, IČO: 17
330 165, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka
16641/T (ďalej len ako „MENERT spol. s
r.o.“ a/alebo ako „kupujúci“) vydáva
podľa ustanovenia § 273 zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších právnych predpisov (ďalej len
ako
„Obchodný
zákonník“)
tieto
všeobecné obchodné podmienky (ďalej len
ako „VOP“).
2. Tieto VOP upravujú práva a povinnosti
zmluvných strán každej kúpnej zmluvy
uzatvorenej v zmysle § 409 Obchodného
zákonníka medzi spoločnosťou MENERT
spol. s r.o. v postavení kupujúceho a druhou
zmluvnou
stranou
v postavení
predávajúceho
(ďalej
len
ako
„predávajúci“), ktorá je uzatvorená v:
a/ v písomnej forme, alebo
b/ vo forme písomného potvrdenia
písomnej
objednávky
kupujúceho
predávajúcim,
alebo
konkludentného
potvrdenia
písomnej
objednávky
kupujúceho predávajúcim podľa bodu 7
tohto článku VOP,
(a/ a b/ ďalej len ako „Kúpna zmluva“),
ak je v nich v súlade s bodom 3 písm. a)
tohto článku VOP odkázané na tieto VOP,
alebo ak sú k nim v súlade s bodom 3 písm.
b) tohto článku VOP tieto VOP priložené.
3. Tieto VOP sú účinné pre danú Kúpnu
zmluvu v tom prípade, ak:
a) je na ne odkázané v kúpnej zmluve
uzavretej v písomnej forme a/alebo vo
forme písomnej objednávky kupujúceho,
doručenej predávajúcemu, ktorá bude
predávajúcim potvrdená písomne (a ak
z tohto písomného potvrdenia objednávky
nebude vyplývať prejav vôle predávajúceho,
aby tieto VOP neboli účinné pre tento
zmluvný
vzťah),
alebo
potvrdená
konkludentným spôsobom (podľa bodu 7
tohto článku VOP), alebo
b) budú ku kúpnej zmluve uzavretej
v písomnej forme a/alebo vo forme
písomnej
objednávky
kupujúceho,
potvrdenej predávajúcim písomne (a ak
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z tohto písomného potvrdenia objednávky
nebude vyplývať prejav vôle predávajúceho,
aby tieto VOP neboli účinné pre tento
zmluvný vzťah), alebo
potvrdenej
konkludentným spôsobom (podľa bodu 7
tohto článku VOP), priložené.
Týmito právnymi úkonmi sa má za to, že sú
predávajúcemu tieto VOP v danom prípade
známe, a že súhlasí s tým, aby sa nimi
riadila daná Kúpna zmluva.
V zmysle týchto VOP nadobudne Kúpna
zmluva platnosť :
a) dňom podpisu písomného vyhotovenia
Kúpnej zmluvy uzatvorenej v písomnej
forme(označenej obvykle ako „Kúpna
zmluva“ alebo „Rámcová kúpna zmluva“)
oboma zmluvnými stranami, alebo
b) dňom doručenia písomného potvrdenia
predávajúceho
kupujúcemu,
ktorým
predávajúci
bezvýhradne
akceptuje
podmienky
navrhnuté
kupujúcim
v písomnej
objednávke,
doručenej
predávajúcemu,
c) dňom dodania tovaru podľa bodu 7 tohto
článku VOP,
a účinnosť nadobudne ku dňu platnosti, ak
z Kúpnej zmluvy uzavretej v písomnej
forme, alebo z písomnej objednávky,
nebude vyplývať neskorší dátum účinnosti.
V prípade postupu podľa bodu 4 písm. b)
tohto článku VOP je predávajúci, v prípade,
že akceptuje objednávku kupujúceho,
povinný bezodkladne (najneskôr do 2 dní)
doručiť kupujúcemu jej písomné potvrdenie
podpísané osobou oprávnenou konať v
mene predávajúceho. Uvedená povinnosť
platí i v prípade akceptovania opakujúcich
sa objednávok. Nedoručením písomného
potvrdenia
objednávky
kupujúceho
predávajúcim kupujúcemu v
lehote
viazanosti objednávky stanovenej v tejto
objednávke, sa má za to, že predávajúci
neakceptoval
objednávku.
Márnym
uplynutím tejto lehoty automaticky zaniká
viazanosť kupujúceho touto svojou
objednávkou.
Za písomné potvrdenie objednávky
predávajúcim podľa týchto VOP sa
považuje aj doručenie kópie objednávky
kupujúceho predávajúcim kupujúcemu, na
ktorej
bude
obsiahnutá
pečiatka
predávajúceho a podpisy osôb oprávnených
konať v jeho mene, ako aj ich meno,
priezvisko a funkcia.
V prípade, že predávajúci objednávku
v lehote stanovenej kupujúcim výslovne

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE NÁKUP TOVARU SPOLOČNOSŤOU MENERT spol. s r.o.
(platné a účinné od 1.12.2018)

nepotvrdí, ale v tejto lehote dodá tovar
uvedený v objednávke, má sa za to, že
týmto plnením konkludentne akceptoval
všetky podmienky uvedené v objednávke,
potvrdzuje ju, a zároveň súhlasí s tým,
že tieto VOP, ak bolo na ne odkázané
v písomnej objednávke, alebo boli k tejto
písomnej objednávke priložené, budú
účinné pre predmetný zmluvný vzťah.
8. Každá
Kúpna
zmluva
uzatvorená
v písomnej forme, písomná objednávka
kupujúceho, alebo písomné potvrdenie
objednávky kupujúceho predávajúcim,
musí obsahovať základné identifikačné
údaje zmluvných strán v zmysle ich zápisu
v
obchodnom
registri
alebo
v
živnostenskom registri, prípadne zápisu v
inej zákonom predpísanej evidencii.
9. Odchylné dojednania uvedené v Kúpnej
zmluve uzavretej v písomnej forme alebo v
písomnej
objednávke
potvrdenej
predávajúcim
(písomne
alebo
konkludentne), majú prednosť pred znením
týchto VOP, ak nie je v týchto VOP
uvedené inak.
10. Aplikácia
všeobecných
obchodných
podmienok
predávajúceho
alebo
akýchkoľvek
iných
obchodných
podmienok je pre Kúpnu zmluvu výslovne
vylúčená, ak sa zmluvné strany nedohodnú
písomne inak.
II. Predmet Kúpnej zmluvy
1. Predmetom Kúpnej zmluvy je záväzok
predávajúceho dodať kupujúcemu hnuteľnú
vec určenú jednotlivo alebo čo do množstva
a druhu (ďalej len ako „tovar“) a previesť
na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a
záväzok
kupujúceho
zaplatiť
predávajúcemu kúpnu cenu.
2. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu
tovar podľa špecifikácie dohodnutej podľa
Kúpnej zmluvy uzavretej v písomnej forme
a/alebo vo forme potvrdenej písomnej
objednávky.
3. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak,
predávajúci nie je oprávnený k čiastkovému
plneniu predmetu Kúpnej zmluvy. Dodanie
menšieho množstva tovaru alebo iného
tovaru, než bolo zmluvnými stranami
dohodnuté v Kúpnej zmluve uzavretej
v písomnej forme a/alebo potvrdenej
písomnej objednávke, sa považuje za
podstatné porušenie Kúpnej zmluvy a

zakladá nárok kupujúceho na odstúpenie od
Kúpnej zmluvy .
4. Predávajúci je povinný kupujúcemu dodať
tovar, odovzdať doklady, ktoré sa na tovar
vzťahujú,
a
umožniť
kupujúcemu
nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v
súlade s Kúpnou zmluvou a Obchodným
zákonníkom.
III.

Kúpna cena
podmienky

tovaru

a

platobné

1. Náklady predávajúceho na balenie tovaru,
jeho prepravu do miesta dodania, ako aj
ostatné náklady spojené s dodaním tovaru
do miesta dodania, sú zahrnuté v cene
tovaru.
2. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu
len na základe faktúry vystavenej
predávajúcim a doručenej kupujúcemu.
Prílohou faktúry musia byť doklady
preukazujúce dodanie tovaru v zmysle
Kúpnej zmluvy, podpísané oboma
zmluvnými stranami.
3. Predávajúci
je
povinný
doručiť
kupujúcemu faktúru, v ktorej je vyčíslená
dohodnutá kúpna cena, najneskôr do 7 dní
odo dňa jej vystavenia. Lehota splatnosti
kúpnej ceny je 90 dní odo dňa doručenia
faktúry kupujúcemu. Pokiaľ posledný deň
lehoty
splatnosti
pripadne
podľa
slovenského kalendára na deň pracovného
voľna, pokoja alebo sviatok, ako deň
splnenia
peňažného
záväzku
bude
predávajúcim za rovnako dohodnutých
cenových a platobných podmienok
akceptovaný nasledujúci prvý pracovný deň.
Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že
s lehotou splatnosti peňažného záväzku bez
výhrad súhlasia, a že lehota splatnosti
peňažného záväzku dlžníka nie je v hrubom
nepomere
k právam
a povinnostiam
vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre
predávajúceho.
4. Za deň splnenia peňažného záväzku sa
považuje deň odpísania príslušnej sumy
z bankového účtu kupujúceho v prospech
bankového účtu predávajúceho.
5. Faktúra vystavená predávajúcim musí byť
vystavená v súlade s Kúpnou zmluvou
a zároveň musí spĺňať všetky náležitosti
účtovného dokladu a obsahovať údaje
v zmysle platných a účinných právnych
predpisov, a to najmä zákonom č. 222/2004
Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon
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6.

7.

8.

9.

o DPH“) a zákonom č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
V prípade, že faktúra nebude vystavená
v súlade s Kúpnou zmluvou a/alebo nebude
spĺňať všetky náležitosti účtovného
dokladu a obsahovať údaje vyplývajúce z
vyššie uvedených právnych predpisov, má
kupujúci právo faktúru vrátiť bez zaplatenia
v nej fakturovanej sumy predávajúcemu.
Oprávneným vrátením faktúry prestáva
plynúť lehota splatnosti a táto začne plynúť
odznova až odo dňa doručenia novej
(opravenej) faktúry, ktorá spĺňa požiadavky
vyššie uvedených právnych predpisov
a týchto VOP, na adresu sídla kupujúceho.
Faktúry budú vystavené v mene euro.
Úhrada záväzkov oboch zmluvných strán
bude vykonaná v mene euro.
Bankové spojenie predávajúceho vo forme
ABO, IBAN a SWIFT (BIC), uvedené na
faktúre, musí byť zhodné s bankovým
spojením dohodnutým v Kúpnej zmluve. V
opačnom prípade je kupujúci oprávnený
uhradiť fakturovanú sumu na bankové
spojenie, uvedené na faktúre. V prípade
uvedenia nesprávneho bankového spojenia
vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC)
alebo rozdielneho bankového spojenia vo
forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC) v
Kúpnej zmluve a vo faktúre zo strany
predávajúceho, kupujúci nezodpovedá za
prípadnú škodu, ktorá môže v dôsledku
takto nesprávne adresovanej úhrady
vzniknúť; v prípade, ak z takéhoto dôvodu
škoda vznikla na ťarchu kupujúceho,
kupujúci má právo uplatniť si náhradu
škody voči predávajúcemu, ktorý škodu
spôsobil, a to v plnej výške formou
vystavenej faktúry.
Ku každej faktúre musí byť priložený
písomný doklad potvrdzujúci prevzatie
tovaru kupujúcim 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.
Ak má predávajúci bankový účet v
Slovenskej republike: Bankové poplatky
kupujúceho znáša kupujúci, bankové
poplatky predávajúceho znáša predávajúci.
Ak má predávajúci bankový účet v
zahraničí: Bankové poplatky na území
Slovenskej republiky bude znášať kupujúci,
bankové poplatky v zahraničí bude znášať
predávajúci. V prípade porušenia zmluvnej
podmienky súvisiacej s úhradou znáša

10.

11.

12.

13.

všetky bankové poplatky tá zmluvná strana,
ktorá porušenie zavinila.
Zmluvné strany postupujú pri vysporiadaní
svojich daňových povinností podľa
právnych predpisov platných a účinných v
Slovenskej republike s vylúčením možnosti
prevzatia
daňovej
povinnosti
za
obchodného partnera.
Zmluvné strany sa zaväzujú akceptovať
akékoľvek legislatívne zmeny v právnom
poriadku Slovenskej republiky, vrátane
zmien v daňových zákonoch, ktoré sa
dotknú Kúpnej zmluvy a budú rešpektovať
ich aplikáciu počas doby ich účinnosti.
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 oprávnený postúpiť
pohľadávky voči kupujúcemu, vzniknuté z
Kúpnej zmluvy, tretej osobe len
s predchádzajúcim písomným súhlasom
kupujúceho.
V prípade
omeškania
kupujúceho
s úhradou kúpnej ceny má predávajúci
nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo
výške 0,02 % z dlžnej sumy, a to za každý
aj začatý deň omeškania, najviac však do
celkovej výšky 10 % z dlžnej sumy.

IV. Ručenie za daň z pridanej hodnoty
1. Predávajúci, ktorý je platiteľom dane
z pridanej hodnoty (ďalej len ako „DPH“)
v zmysle zákona o DPH vyhlasuje ku dňu
uzavretia Kúpnej zmluvy, že
− si je vedomý svojej povinnosti odviesť
riadne DPH správcovi dane,
− DPH riadne, včas a v správnej výške z
predmetného obchodu odvedie,
− je v ekonomicky dobrej kondícii a nie je
osobou, proti ktorej by bolo vedené
exekučné,
konkurzné
alebo
reštrukturalizačné konanie,
− nevedie žiadny spor, v ktorom by
neúspech viedol k záväzku, ktorého
splnenie by bolo nemožné alebo by ho
hospodársky destabilizovalo,
− nie je spoločnosťou v kríze (v zmysle §
67a Obchodného zákonníka), nie je
v likvidácii, a ani nie je osobou
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ohrozenou vstupom do konkurzného
alebo reštrukturalizačného konania,
− riadne a včas plní všetky svoje splatné
záväzky,
− u neho nenastali dôvody na zrušenie
registrácie pre daň z pridanej hodnoty
podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého
bodu zákona o DPH
− nie je zverejnený v príslušnom zozname
platiteľov dane z pridanej hodnoty, u
ktorých nastali dôvody na zrušenie
registrácie
vedenom
Finančným
riaditeľstvom Slovenskej republiky v
zmysle ustanovenia § 81 ods. 4 písm. b)
a § 69 ods. 15 zákona o DPH (ďalej aj
ako „Zoznam“) .
2. V prípade, ak kedykoľvek v čase po
uzavretí Kúpnej zmluvy a pred jej zánikom:
a) nastanú u predávajúceho dôvody na
zrušenie registrácie pre daň z pridanej
hodnoty podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého
bodu zákona o DPH a/alebo predávajúci
bude zverejnený v príslušnom Zozname
alebo
b) štatutárny orgán, člen štatutárneho
orgánu alebo spoločník predávajúceho sa
stane štatutárnym orgánom, členom
štatutárneho orgánu alebo spoločníkom
kupujúceho okrem prípadu, ak je
predávajúcim platiteľ DPH, v ktorom má
kupujúci priamu majetkovú účasť alebo ak
je predávajúcim platiteľ DPH, ktorý má
v kupujúcom priamu majetkovú účasť,
alebo
c) vstúpi predávajúci do likvidácie, začne sa
voči predávajúcemu konkurzné konanie
alebo reštrukturalizačné konanie,
sa predávajúci zaväzuje najneskôr do 3 dní
od vzniku tejto skutočnosti písomne
oznámiť
vznik
tejto
skutočnosti
kupujúcemu. V prípade, že predávajúci v
stanovenej lehote neoznámi písomne vznik
niektorej zo skutočností uvedených v písm.
a), b) a c) tohto bodu VOP kupujúcemu, je
kupujúci oprávnený uplatniť si voči
predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške
30 % z dohodnutej kúpnej ceny bez DPH.
Predávajúci je povinný kupujúcim
vyúčtovanú zmluvnú pokutu zaplatiť
kupujúcemu. Zaplatením zmluvnej pokuty
nie je dotknutý nárok kupujúceho na
náhradu vzniknutej škody v celom rozsahu.
V prípade, ak kedykoľvek po uzavretí
zmluvy a pred zánikom zmluvy vznikne
(nastane) ktorákoľvek zo skutočností

uvedených v písm. a), b) a c) tohto bodu
VOP vyššie, má kupujúci právo zadržať z
kúpnej ceny alebo z častí kúpnej ceny
fakturovaných predávajúcim podľa Kúpnej
zmluvy, sumu vo výške zodpovedajúcej
výške dane z pridanej hodnoty uvedenej na
príslušnej faktúre (ďalej aj ako
„nevyplatená časť z kúpnej ceny“). Vo
vzťahu k nevyplatenej časti z kúpnej ceny
sa kupujúci nedostáva do omeškania ani sa
nedopúšťa iného porušenia Kúpnej zmluvy,
ak nevyplatenú časť z kúpnej ceny
vysporiada alebo použije podľa ustanovení
tohto bodu VOP.
3. Kupujúci
uhradí
predávajúcemu
nevyplatenú časť z kúpnej ceny
bezodkladne po tom, čo predávajúci
kupujúcemu preukáže, že DPH uvedenú na
príslušnej faktúre pre kupujúceho podľa
príslušnej Kúpnej zmluvy v plnej výške
odviedol príslušnému daňovému úradu.
Ustanovenia bodu 2 tohto článku VOP, a to
najmä právo kupujúceho na zmluvnú
pokutu a na zadržanie, použitie a
vysporiadanie nevyplatenej časti z kúpnej
ceny platia osobitne pre každú Kúpnu
zmluvu uzavretú medzi predávajúcim a
kupujúcim, účinnú v čase nastania
okolností, uvedených v bode 2 tohto článku
VOP.
4. Ak daňový úrad rozhodnutím uloží
kupujúcemu ako ručiteľovi uhradiť
predávajúcim nezaplatenú DPH (ďalej aj
ako „nezaplatená DPH“), kupujúci túto
skutočnosť
bezodkladne
oznámi
predávajúcemu. Predávajúci je povinný
bezodkladne, najneskôr však do 3 dní odo
dňa doručenia oznámenia kupujúceho
podľa predchádzajúcej vety, poskytnúť
kupujúcemu
všetky
informácie
a
dokumenty, na základe ktorých možno
uplatniť námietky voči
povinnosti
kupujúceho ako ručiteľa uhradiť daňovému
úradu predávajúcim nezaplatenú DPH.
Dokumenty
umožňujúce
uplatnenie
námietky voči povinnosti kupujúceho ako
ručiteľa
uhradiť
daňovému
úradu
predávajúcim
nezaplatenú DPH je
predávajúci
povinný
poskytnúť
kupujúcemu v origináli alebo v notársky
overenej kópii.
5. Ak daňový úrad uloží kupujúcemu ako
ručiteľovi povinnosť uhradiť predávajúcim
nezaplatenú DPH, kupujúci je oprávnený
použiť nevyplatenú časť z kúpnej ceny na
úhradu takejto nezaplatenej DPH. Kupujúci
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ako ručiteľ je oprávnený použiť na úhradu
predávajúcim nezaplatenej DPH na základe
rozhodnutia daňového úradu akúkoľvek
nevyplatenú časť z kúpnej ceny, vrátane
nevyplatených častí z kúpnej ceny z iných
faktúr
vystavených
predávajúcim
kupujúcemu, a to aj na základe iných
Kúpnych zmlúv uzavretých medzi
kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci je
oprávnený, nie však povinný, uplatniť
akékoľvek opravné prostriedky proti
rozhodnutiu daňového úradu, ktorým
kupujúcemu ako ručiteľovi uloží zaplatiť
predávajúcim nezaplatenú DPH. V prípade
rozhodnutia
kupujúceho
o
podaní
opravného prostriedku je predávajúci
povinný
poskytnúť
kupujúcemu
nevyhnutnú súčinnosť. O použití príslušnej
nevyplatenej časti z kúpnej ceny na úhradu
predávajúcim nezaplatenej DPH bude
kupujúci informovať
predávajúceho.
Predávajúci nemá nárok na vyplatenie
nevyplatenej časti z kúpnej ceny, ktorú
kupujúci použil podľa tohto bodu týchto
VOP. Kupujúci je oprávnený postupovať
podľa tohto bodu týchto VOP bez ohľadu na
vykonanie
oznámení
podľa
predchádzajúceho bodu týchto VOP.
6. Ak kupujúci ako ručiteľ uhradí daňovému
úradu predávajúcim nezaplatenú DPH a z
akéhokoľvek
dôvodu
nebude
pre
kupujúceho možné alebo vhodné použiť na
úhradu nevyplatenú časť z kúpnej ceny,
vzniká kupujúcemu pohľadávka voči
predávajúcemu vo výške takto zaplatenej
dane (ďalej aj ako „Pohľadávka“). O
zaplatení DPH z titulu ručenia za
predávajúceho bez použitia nevyplatenej
časti z kúpnej ceny bude kupujúci
informovať
predávajúceho. Vzniknutá
Pohľadávka sa stáva splatnou dňom
nasledujúcim po dni odpísania zaplatenej
dane z účtu kupujúceho. Kupujúci je
oprávnený jednostranne si započítať
Pohľadávku proti akejkoľvek pohľadávke
alebo pohľadávkam predávajúceho voči
kupujúcemu, a to bez ohľadu na skutočnosť,
či sú splatné alebo nesplatné. Kupujúci je
tiež
oprávnený
vymáhať
voči
predávajúcemu zaplatenie Pohľadávky
všetkými právnymi prostriedkami. Pre
vylúčenie pochybností platí, že predávajúci
nie je oprávnený jednostranne si započítať
nevyplatenú časť z kúpnej ceny proti
Pohľadávke ani proti akýmkoľvek iným
pohľadávkam
kupujúceho
voči

predávajúcemu a predávajúci tiež nie je
oprávnený
postúpiť
pohľadávku
spočívajúcu v nevyplatenej časti z kúpnej
ceny na tretiu osobu bez predchádzajúceho
písomného súhlasu kupujúceho.
7. Ustanovenia tohto článku VOP majú
prednosť pred akýmikoľvek odchylnými
ustanoveniami Kúpnej zmluvy a zostávajú
zachované aj v prípade zániku Kúpnej
zmluvy; týmto zmluvné strany vylučujú vo
vzťahu k tomuto bodu aplikovateľnosť
ustanovenia § 273 ods. 2 Obchodného
zákonníka. Zmluvné strany výslovne
vylučujú oprávnenie predávajúceho ako
dlžníka podľa ustanovenia § 309
Obchodného zákonníka na uplatnenie
námietok voči kupujúcemu ako ručiteľovi,
ak kupujúci ako ručiteľ uhradí z titulu
ručenia DPH nezaplatenú predávajúcim
ako dlžníkom bez vedomia predávajúceho .
V. Dodacie podmienky
1. Predávajúci je povinný dodať tovar
kupujúcemu v mieste dodania dohodnutom
podľa Kúpnej
zmluvy ,
a to
v požadovanom množstve, kvalite (akosti),
vyhotovenía
termíne, a to v rozsahu
prípadnej parity dohodnutej podľa
INCOTERMS 2010. Ak miesto dodania nie
je dohodnuté v Kúpnej zmluve, je
predávajúci povinný dodať tovar do miesta
sídla kupujúceho. Dodaním tovaru
v zmysle tohto bodu VOP sa rozumie
právny úkon predávajúceho, ktorým si tento
splní svoju povinnosť dať dohodnutý tovar
k dispozícii kupujúcemu bez akýchkoľvek
vád a včas v zmysle dohodnutých dodacích
podmienok.
2. Predávajúci je povinný dodať tovar včas, t.j.
v dohodnutom termíne dodania, pričom je
povinný
písomne
(faxom/e-mailom)
kupujúcemu
avizovať
uskutočnenie
dodania tovaru v deň predchádzajúci jeho
expedícii.
3. Kupujúci nie je povinný prevziať tovar pred
dohodnutým termínom dodania.
4. Nedodržanie termínu dodania tovaru sa
považuje za podstatné porušenie Kúpnej
zmluvy.
V
prípade
omeškania
predávajúceho s dodaním tovaru má
kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.
Kupujúci má zároveň právo uplatniť si voči
predávajúcemu sankcie podľa týchto VOP
a Kúpnej zmluvy.
5. Ak predávajúci nemôže dodržať dohodnutý
termín dodania tovaru, musí túto
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6.

7.

8.

9.

skutočnosť
bezodkladne
písomne
(faxom/e-mailom) oznámiť kupujúcemu.
Toto oznámenie musí obsahovať dôvody
omeškania a špecifikáciu navrhovaného
náhradného termínu dodania. V prípade
nedodržania tejto povinnosti zodpovedá
predávajúci za škodu a náklady, ktoré musel
kupujúci v tejto súvislosti vynaložiť.
Kupujúci písomne (faxom/e-mailom)
oznámi predávajúcemu bezodkladne po
doručení oznámenia podľa bodu 5 tohto
článku VOP, najneskôr však do 24 hodín, či
na omeškanom plnení naďalej trvá, alebo či
z dôvodu omeškania využíva svoje právo
na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. V prípade,
že kupujúci po tomto odstúpení od Kúpnej
zmluvy uskutoční náhradnú kúpu tovaru, na
ktorý sa odstúpenie od Kúpnej zmluvy
vzťahovalo, je predávajúci povinný
nahradiť kupujúcemu škodu spočívajúcu v
rozdiele medzi kúpnou cenou, ktorá sa mala
platiť na základe Kúpnej zmluvy, a cenou
dohodnutou v náhradnom obchode. Nárok
na náhradu škody, ktorá zvýšila, tým nie je
dotknutý.
Predávajúci je povinný tovar zabaliť alebo
vybaviť
na
prepravu
spôsobom
dohodnutým podľa Kúpnej zmluvy.
V prípade dodania tovaru kupujúcemu
formou poštovej zásielky, je predávajúci
povinný zásielku poistiť najmenej do výšky
hodnoty tovaru.
V prípade, že predávajúci za účelom
dodania tovaru kupujúcemu zabezpečuje
dopravu tohto tovaru, je predávajúci, resp.
ním zabezpečený prepravca, povinný pred
vstupom na miesto dodania (do areálu
kupujúceho) predložiť doklad totožnosti
vodiča nákladného vozidla prepravujúceho
dodávaný tovar za účelom jeho riadnej
identifikácie, a to na základe výzvy
zodpovedného zamestnanca kupujúceho.
V prípade, že vodič nákladného vozidla
nepredloží požadovaný doklad totožnosti,
je kupujúci oprávnený odmietnuť prevzatie
tovaru s tým, že takéto konanie
kupujúceho sa nepovažuje za porušenie
jeho povinností a nezakladá ani nárok
predávajúceho na náhradu škody.
Predávajúci
súčasne
zodpovedá
kupujúcemu za všetky škody, ktoré vznikli
kupujúcemu porušením tejto povinnosti
predávajúceho.

VI. Prechod nebezpečenstva škody na tovare
a nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru

1. Vlastnícke
právo
k tovaru
a
nebezpečenstvo škody na tovare prechádza
na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru
v dohodnutom mieste dodania tovaru.
VII. Prevzatie tovaru
1. Prevzatie tovaru kupujúcim musí byť
potvrdené na písomnom dodacom doklade
(napr. dodací list, preberací protokol), ktorý
je
predávajúci
povinný
predložiť
kupujúcemu pri dodaní tovaru. Tento
dodací
doklad
musí
obsahovať
identifikačné
údaje
predávajúceho
a kupujúceho, špecifikáciu (číslo) Kúpnej
zmluvy uzatvorenej v písomnej forme, resp.
potvrdenej písomnej objednávky, názov
a druh dodaného tovaru (vrátane jeho
špecifikácie), množstvo dodaného tovaru,
dodaciu paritu, dátum prevzatia tovaru,
čitateľné mená, priezviská a podpisy osôb
konajúcich v mene zmluvných strán, alebo
ich zastupujúce pri tomto dodaní, pečiatky
zmluvných strán a prípadnú špecifikáciu
zjavných vád tovaru zistených pri jeho
preberaní. Tento dodací doklad podpísaný
osobami oprávnenými konať v mene oboch
zmluvných strán, alebo ich zastupovať,
bude dokladom o dodaní tovaru.
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 Kúpnej zmluve.
3. Ak tak stanovujú právne predpisy alebo je
to dohodnuté v Kúpnej 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, apod.).
4. Predávajúci je povinný tovar pred jeho
dodaním kupujúcemu podrobiť skúškam
alebo technickej kontrole (ďalej len ako
"skúšky") za účelom zistenia či tovar spĺňa
požiadavky na kvalitu a vyhotovenie tovaru
a či spĺňa Kúpnou zmluvou stanovené
podmienky. Predávajúci je povinný
výsledok skúšok predložiť kupujúcemu
najneskôr pri prevzatí tovaru kupujúcim.
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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. Ak sa kupujúci alebo ním poverená osoba
nedostaví v určenom čase na vykonanie
skúšok môže predávajúci vykonať skúšky
aj bez účasti kupujúceho, pričom je však
povinný
bez
zbytočného
odkladu
kupujúceho informovať o výsledku skúšok.
7. Náklady spojené s vykonaním skúšok
tovaru znáša predávajúci.
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
preukázateľne vynaložené náklady, ktoré
kupujúcemu v tejto súvislosti vzniknú.
9. Vykonanie skúšok za účasti kupujúceho
nezbavuje predávajúceho zodpovednosti za
vady zistené po dodaní tovaru a nenahrádza
nezávislú výstupnú technickú kontrolu
predávajúceho.
10. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že
kupujúci je oprávnený nepoužitý tovar
kedykoľvek vrátiť predávajúcemu a
predávajúci sa zaväzuje tento tovar prevziať
na svoje náklady ( t.j. náklady na prevzatie
i náklady na prepravu) a vystaviť
kupujúcemu k vrátenému nepoužitému
tovaru dobropis, pričom cena takto
vráteného nepoužitého tovaru bude
minimálne 80% z ceny vráteného tovaru.
O odovzdaní a prevzatí tovaru bude spísaný
preberací protokol.

3.

4.

5.

6.
VIII. Vady tovaru a nároky z vád tovaru
1. Predávajúci je povinný dodať tovar v
množstve, kvalite (akosti) a vyhotovení,
ktoré určuje Kúpna zmluva a spolu s ním
dodať kupujúcemu všetky doklady
potrebné k riadnemu užívaniu tovaru. V
opačnom prípade má tovar vady a
predávajúci zodpovedá za vady tovaru v
zmysle ustanovení § 422 a nasledujúcich
Obchodného zákonníka.
2. Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný
tovar nevykazuje žiadne právne vady a že
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zo strany tretej osoby nebudú uplatňované
nároky z titulu porušenia alebo ohrozenia
autorských práv, práv na ochrannú známku
alebo iných obdobných práv. Za právne
vady tovaru predávajúci zodpovedá v
zmysle ustanovení § 433 a nasledujúcich
Obchodného zákonníka.
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má
tovar
v okamihu,
keď
prechádza
nebezpečenstvo škody na tovare na
kupujúceho, a to aj v prípade, ak sa vada
stane zjavnou až po tomto okamihu.
Predávajúci zodpovedá tiež za akúkoľvek
inú vadu, ktorá vznikne na tovare aj po
okamihu uvedenom v bode 3 tohto článku
VOP, ak táto vada vznikne v súvislosti
s postupom kupujúceho (napr. vady, ktoré
vzniknú poškodením tovaru kupujúcim,
jeho zamestnancom alebo inou osobou
alebo v dôsledku konania kupujúceho, jeho
zamestnanca alebo inej osoby) v zmysle
návodu na použitie tovaru, ktorý tvorí
súčasť
dokladov,
odovzdaných
predávajúcim
kupujúcemu
spolu
s dodaným tovarom, a/alebo v zmysle
iných
dokladov,
ktoré
v súvislosti
s plnením predmetu Kúpnej zmluvy obdrží
kupujúci od predávajúceho.
Dodanie tovaru s akýmikoľvek vadami
a/alebo akýmikoľvek právnymi vadami sa
považuje za podstatné porušenie Kúpnej
zmluvy, na základe čoho 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 Kúpnej zmluvy.
Voľba medzi týmito nárokmi patrí
kupujúcemu, ktorý je povinný túto voľbu
písomne oznámiť predávajúcemu vo včas
zaslanom oznámení vád alebo bez
zbytočného odkladu po tomto oznámení.
Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť
bez súhlasu predávajúceho. Ak sa však
ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné
alebo že s ich opravou by boli spojené
neprimerané náklady, môže kupujúci
požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o
to predávajúceho požiada bez zbytočného
odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámil
túto skutočnosť. Ak kupujúci neoznámi
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

voľbu svojho nároku v lehote uvedenej v
bode 5 tohto článku VOP, má nároky z vád
tovaru ako pri nepodstatnom porušení
Kúpnej zmluvy (§ 437 a nasl. Obchodného
zákonníka).
Popri nárokoch z vád tovaru podľa bodu 5
tohto článku VOP má kupujúci nárok na
náhradu škody, ako aj na dohodnutú
zmluvnú pokutu.
Až do okamihu odstránenia vád tovaru
a/alebo právnych vád tovaru, nie je
kupujúci povinný platiť predávajúcemu
kúpnu cenu za vadne dodaný tovar.
Predávajúci znáša všetky náklady spojené
s odstránením vád tovaru a/alebo právnych
vád tovaru, najmä, nie však výlučne,
náklady na prácu spojené s ich odstránením,
náklady na obstaranie náhradného tovaru,
náklady na obstaranie chýbajúceho tovaru,
náklady na dopravu s tým súvisiacu, ako aj
všetky ostatné naviac náklady, ktoré
vzniknú kupujúcemu v tejto súvislosti.
Predávajúci
je
povinný
nahradiť
kupujúcemu akékoľvek výdavky, ktoré
kupujúcemu
vznikli
v súvislosti
s poskytnutím súčinnosti predávajúcemu
pri odstraňovaní vád tovaru a/alebo
právnych vád tovaru.
Predávajúci je povinný, v prípade, že si
kupujúci zvolí pre odstránenie vád a/alebo
právnych vád tovaru dodanie náhradného
tovaru, dodanie chýbajúceho tovaru, alebo
odstránenie právnych vád tovaru v zmysle
bodu 5 písm. a) tohto článku VOP, bez
zbytočného odkladu, najneskôr však do 5
dní odo dňa doručenia písomného
oznámenia kupujúceho, tieto požadovaným
spôsobom odstrániť.
Ak predávajúci neodstráni vady tovaru
a/alebo právne vady tovaru v lehote podľa
bodu 10 tohto článku VOP, alebo ak oznámi
pred jej uplynutím, že vady neodstráni, je
kupujúci oprávnený:
a) odstúpiť od Kúpnej zmluvy, alebo
b) požadovať primeranú zľavu z ceny.
Voľba medzi nárokmi uvedenými v bode 11
tohto článku VOP patrí kupujúcemu, ktorý
je povinný túto písomne oznámiť
predávajúcemu bezodkladne po márnom
uplynutí lehoty na odstránenie vád tovaru
a/alebo právnych vád tovaru určenej v bode
10 tohto článku VOP, najneskôr však do 5
dní odo dňa tohto márneho uplynutia lehoty.
Popri nárokoch kupujúceho uvedených
v bode 11 tohto článku VOP, má kupujúci

nárok na náhradu škody, ako aj na
dohodnutú zmluvnú pokutu.
14. V prípade, ak kupujúci požaduje zľavu
z ceny v zmysle tohto článku VOP, pri
určení výšky zľavy z ceny bude kupujúci
vychádzať
najmä
z posúdenia
nasledujúcich skutočností:
a) náklady a čas, ktoré bude kupujúci
musieť vynaložiť na činnosti, ktoré sú
nevyhnutné na to, aby sa tovar stal
bezvadným,
b) hodnota vadne dodaného tovaru,
c) význam tovaru pre hospodársku alebo
podnikateľskú činnosť kupujúceho,
d) výška škôd, ktoré môžu byť v dôsledku
vady tovaru a/alebo právnej vady tovaru
kupujúcemu spôsobené,
e) všetky ostatné vzniknuté naviac náklady,
ktoré kupujúcemu vzniknú v dôsledku
použitia tovaru s vadou a/alebo právnou
vadou, ktoré kupujúci oznámi spolu
s výškou požadovanej zľavy v písomnom
oznámení vád predávajúcemu s tým, že
predávajúci je povinný zľavu z ceny
v zmysle
tohto
bodu
poskytnúť
kupujúcemu bez zbytočného odkladu,
najneskôr však do
10 dní odo dňa
doručenia oznámenia vád. Výška zľavy
z ceny v zmysle tohto bodu VOP môže byť
predmetom ďalších rokovaní medzi
zmluvnými stranami, avšak požiadavka na
rokovanie
musí
byť
zo
strany
predávajúceho doručená kupujúcemu
najneskôr v lehote podľa predchádzajúcej
vety.
15. V prípade, ak predávajúci neposkytne
kupujúcemu ním požadovanú zľavu z ceny
podľa bodu 14 tohto článku VOP, a to ani
na základe dodatočných rokovaní medzi
zmluvnými stranami do 10 dní odo dňa
doručenia oznámenia vád predávajúcemu,
je kupujúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej
zmluvy. Popri tomto nároku má kupujúci
nárok na náhradu škody, ako aj na
dohodnutú zmluvnú pokutu.
IX. Záruka za akosť
1. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku
za akosť tovaru, ktorou preberá predávajúci
záväzok, že dodaný tovar bude minimálne
po dobu 24 mesiacov od jeho dodania
kupujúcemu spôsobilý na použitie na
dohodnutý alebo obvyklý účel a že si
zachová dohodnuté alebo obvyklé
vlastnosti..
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2. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú
kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady,
za ktoré zodpovedá predávajúci..
3. Pre vady tovaru, na ktoré sa vzťahuje
záruka, platia tiež ustanovenia § 426 až 428
a § 436 až 441 Obchodného zákonníka, ak
z týchto VOP nevyplýva iná úprava týchto
zákonných ustanovení.
X. Riziká vyplývajúce z tovaru a ochrana
životného prostredia
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.
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.
3. Ak je predmetom Kúpnej zmluvy dodanie
tovaru, ktorý obsahuje chemické látky
alebo chemické prípravky, je predávajúci
povinný poskytnúť kartu bezpečnostných
údajov v súlade s osobitnými právnymi
predpismi. Obaly na dodávanom tovare
musia vyhovovať ustanoveniam zákona č.
79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších
predpisov.
XI. Vylúčenie nelegálneho zamestnávania
1. Predávajúci vyhlasuje, že:
a/ ku dňu podpisu Kúpnej zmluvy
nelegálne nezamestnáva žiadne fyzické
osoby, prostredníctvom ktorých poskytuje
kupujúcemu služby podľa tejto Kúpnej
zmluvy, t.j. že nevyužíva závislú prácu
fyzickej osoby, s ktorou nemá založený
pracovnoprávny vzťah a/alebo pri ktorej si
nesplnil povinnosť podľa § 231 ods. 1 písm.
b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení zákona č. 82/2005 Z. z.,
resp. závislú prácu štátneho príslušníka
tretej krajiny, pri ktorom nie sú splnené

podmienky na jeho zamestnávanie podľa §
21 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a/alebo ktorý sa zdržiava na
území Slovenskej republiky v rozpore s
osobitnými predpismi (zákon č. 404/2011 Z.
z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č.
75/2013 Z. z., zákon č. 480/2002 Z. z. o
azyle a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov),
b/ garantuje to, že každá tretia osoba,
prostredníctvom ktorej bude prípadne
poskytovať kupujúcemu služby podľa
Kúpnej
zmluvy, nebude
nelegálne
zamestnávať (v zmysle skutočností
uvedených pod písm. a/ tohto článku VOP)
žiadne fyzické osoby, ktoré sa budú
podieľať na činnostiach podľa Kúpnej
zmluvy,
c/ si je vedomý následkov nepravdivosti
vyššie uvedených vyhlásení týkajúcich sa
nelegálneho zamestnávania podľa zákona č.
82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a
nelegálnom zamestnávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, ako aj
nedodržiavania
všetkých
súvisiacich
všeobecne záväzných právnych predpisov,
platných a účinných na území Slovenskej
republiky,
d/ je v prípade nelegálneho zamestnávania
(v zmysle skutočností uvedených pod písm.
a/ tohto článku VOP) z jeho strany, ako aj
zo strany tretej osoby, prostredníctvom
ktorej
bude
prípadne
poskytovať
kupujúcemu služby podľa Kúpnej zmluvy,
povinný túto skutočnosť ihneď ohlásiť
kupujúcemu a vykonať všetky kroky
smerujúce k náprave,
e/ si je vedomý svojej povinnosti
bezodkladne poskytnúť kupujúcemu na
jeho požiadanie (v prípade akýchkoľvek
pochybností kupujúceho) v nevyhnutnom
rozsahu doklady a osobné údaje fyzických
osôb, prostredníctvom ktorých mu
poskytuje služby podľa Kúpnej zmluvy,
ktoré sú potrebné na to, aby kupujúci mohol
skontrolovať, či predávajúci, resp. tretia
osoba, prostredníctvom ktorej bude
prípadne poskytovať kupujúcemu služby
podľa Kúpnej zmluvy, neporušuje zákaz
nelegálneho zamestnávania.
2. Predávajúci sa zároveň zaväzuje do 7
pracovných dní od doručenia prípadnej
písomnej výzvy kupujúceho nahradiť
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kupujúcemu všetky jeho prípadné náklady
spojené s uložením pokuty kupujúcemu za
porušenie zákazu prijať službu, ktorú mu
poskytne predávajúci prostredníctvom
fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva
a/alebo ktorú nelegálne zamestnáva tretia
osoba, prostredníctvom ktorej predávajúci
poskytuje kupujúcemu služby podľa
Kúpnej zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že
kupujúci je v prípade preukázania
nepravdivosti vyhlásení predávajúceho
a/alebo porušenia jeho zmluvných
povinností uvedených v bode 1 písm. a/ až
e/ tohto článku VOP oprávnený odstúpiť od
Kúpnej zmluvy. Nárok kupujúceho na
náhradu škody tým nie je dotknutý.

XII. Sankcie
1. V prípade, ak bude predávajúci v omeškaní
s dodaním tovaru podľa Kúpnej zmluvy
(nedodá tovar v dohodnutom termíne
dodania) má kupujúci právo požadovať od
predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty
vo výške 0,5 % z celkovej kúpnej ceny včas
nedodaného tovaru (bez DPH), 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
Kúpnej zmluvy.
2. Zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 1
tohto článku VOP nezbavuje predávajúceho
povinnosti dodať tovar a doklady
vzťahujúce sa k tovaru podľa VOP a/alebo
Kúpnej zmluvy.
3. V prípade, ak predávajúci poruší svoje
povinnosti stanovené v článku XIII. týchto
VOP, má kupujúci právo požadovať od
predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty
vo výške 1000 EUR za každé takéto
jednotlivé porušenie.
4. V prípade, ak bude predávajúci v omeškaní
s odstránením vád tovaru a/alebo právnych
vád tovaru, má kupujúci právo požadovať
od predávajúceho zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške 500 EUR, a to za každý aj
začatý deň omeškania.
5. Predávajúci
je
povinný
zaplatiť
kupujúcemu ním uplatnenú zmluvnú
pokutu v lehote troch dní odo dňa doručenia
písomnej
výzvy
kupujúceho

predávajúcemu, ktorou si uplatňuje tento
svoj nárok.
6. Uplatnením zmluvných pokút podľa VOP
alebo dohodnutých v Kúpnej zmluve nie je
dotknutý nárok kupujúceho na náhradu
škody spôsobenej predávajúcim porušením
jeho zmluvných povinností.
XIII. Dôvernosť informácií
1. Predávajúci bude nakladať s akýmikoľvek
údajmi, informáciami alebo dokumentmi,
ktoré mu boli poskytnuté alebo ich
akýmkoľvek spôsobom získal v súvislosti s
uzatváraním a/alebo plnením Kúpnej
zmluvy, ako s informáciami dôverného
charakteru a/alebo s informáciami, ktoré sú
predmetom obchodného tajomstva (ak
spĺňajú náležitosti podľa § 17 Obchodného
zákonníka).
2. Predávajúci sa zaväzuje pri nakladaní s
takýmito údajmi, informáciami alebo
dokumentmi dodržiavať zásady ich ochrany
a utajenia, pričom takéto údaje, informácie
alebo
dokumenty
nesmie
bez
predchádzajúceho písomného súhlasu
kupujúceho poskytnúť tretím osobám a ani
svojim
zamestnancom,
ktorí
sa
nezúčastňujú plnenia Kúpnej zmluvy.
3. Predávajúci nie je oprávnený bez
predchádzajúceho písomného súhlasu
kupujúceho verejne uvádzať kupujúceho
ako svojho obchodného partnera a/alebo
používať obchodné meno alebo logo
kupujúceho pri propagácii seba alebo svojej
činnosti alebo vo vyhláseniach pre
verejnosť alebo médiá, a to v akejkoľvek
forme.
XIV. Zánik zmluvného vzťahu
1. Zmluvné strany sú oprávnené ukončiť
Kúpnu zmluvu na základe ich písomnej
dohody.
2. Každá zo zmluvných strán môže od Kúpnej
zmluvy odstúpiť v zmysle § 346 ods. 1
Obchodného zákonníka pre nepodstatné
porušenie zmluvnej povinnosti druhou
zmluvou stranou, a to ak druhá zmluvná
strana nesplní svoju zmluvnú povinnosť ani
na základe písomnej výzvy v dodatočnej
primeranej lehote 10 dní.
3. Každá zo zmluvných strán môže od Kúpnej
zmluvy odstúpiť v zmysle § 345
Obchodného zákonníka pre podstatné
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porušenie zmluvnej povinnosti druhou
zmluvou stranou.
4. Podstatným
porušením
zmluvnej
povinnosti predávajúceho sa rozumie najmä:
a) omeškanie s dodaním tovaru,
b) nedodržanie dohodnutého termínu na
odstránenie vady tovaru a/alebo právnej
vady tovaru,
c) porušenie obchodného tajomnstva alebo
mlčanlivosti o dôverných informáciách,
d) konanie v rozpore so zásadami poctivého
obchodného
styku,
dopustenie
sa
nekalosúťažného
konania,
konanie
v rozpore s právnymi predpismi na ochranu
hospodráskej súťaže,
e) konanie, ktorým sa poškodzuje dobrá
povesť kupujúceho a/alebo oprávnené
záujmy kupujúceho
f) porušenie inej zmluvnej povinnosti,
ktorým dôjde k naplneniu podmienok pre
odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa týchto
VOP.
5. Podstatným
porušením
zmluvnej
povinnosti kupujúceho sa rozumie:
a) omeškanie so zaplatením kúpnej ceny za
riadne a včas dodaný tovar o viac ako 90 dní,
b) porušenie inej zmluvnej povinnosti,
ktorým dôjde k naplneniu podmienok pre
odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa týchto
VOP.
6. Kupujúci je zároveň oprávnený odstúpiť od
Kúpnej zmluvy aj vtedy, ak bude voči
predávajúcemu podaný návrh na vyhlásenie
konkurzu alebo návrh na povolenie
reštrukturalizácie predávajúceho, alebo ak
bude vyhlásený konkurz na majetok
predávajúceho
alebo
povolená
reštrukturalizácia predávajúceho a/alebo
predávajúci vstúpi do likvidácie.
7. Právne účinky odstúpenia od Kúpnej
zmluvy nastávajú dňom doručenia
oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy
druhej zmluvnej strane. Odstúpením od
Kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho nie je
dotknutý nárok kupujúceho na náhradu
škody, ako aj na dohodnutú zmluvnú pokutu.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

XV. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť
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

8.
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prekážku alebo jej následky odvrátila alebo
prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku
záväzku túto prekážku predvídala (najmä,
nie však výlučne: živelné pohromy, vojny,
vojnové operácie rozličného druhu, vzbury,
občianske nepokoje, sabotáž, revolúcie,
prátske činy, explózie, požiare, záplavy,
generálne štrajky, výluky, oficiálne
intervencie legálnej alebo nelegálnej
povahy a terorizmus).
Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá
vznikla až v čase, keď povinná strana bola
v omeškaní s plnením svojej povinnosti,
alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
Ani jedna zo zmluvných strán nenesie
zodpovednosť za nesplnenie svojich
povinností, vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy,
ak sa dokáže, že: nesplnenie nastalo
následkom
mimoriadnych
nepredvídateľných a neodvrátiteľných
udalostí, prekážky ani ich následky nebolo
možné v čase uzatvárania Kúpnej zmluvy
predvídať, prekážkam ani ich následkom sa
nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať.
Medzi nepredvídateľné a neodvrátiteľné
prekážky nepatria tie, ktoré boli spôsobené
neudelením úradných povolení, licencií
alebo podobných oprávnení povinnej strane.
Zmluvná 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
zaväzuje povinnú stranu nahradiť škodu,
ktorej sa mohlo včasným oznámením
predísť.
Účinky
okolností
vylučujúcich
zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu,
dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto
účinky spojené.
Okolnosti
vylučujúce
zodpovednosť
oslobodzujú povinnú zmluvnú stranu od
povinnosti uhradiť škodu, zmluvnú pokutu
a iné zmluvne dohodnuté sankcie.
O dobu trvania okolností vylučujúcich
zodpovednosť sa predlžuje čas plnenia tak,
aby bol pre oprávnenú stranu prijateľný.
Počas tejto doby sa odopiera oprávnenej
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strane právo, ak existovalo, na odstúpenie
od zmluvy.
9. Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť
trvajú dlhšie ako 1 mesiac, ktorákoľvek zo
zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od
Kúpnej zmluvy.

6.

XVI. Záverečné ustanovenia

1.
2.
3.

4.

5.

V prípade, že akékoľvek ustanovenie
Kúpnej zmluvy, objednávky, alebo VOP je
alebo sa v budúcnosti stane v akomkoľvek
ohľade
neplatným,
neúčinným,
nezákonným alebo nevymáhateľným,
nebude tým žiadnym spôsobom dotknutá,
alebo porušená platnosť, zákonnosť alebo
vymáhateľnosť
ostatných
ustanovení
Kúpnej zmluvy objednávky, alebo VOP.
Kúpnu zmluvu možne zmeniť alebo zrušiť
iba dohodou strán v písomnej forme.
Tieto VOP sú zverejnené na webovom sídle
kupujúceho www.menert.sk
Právne vzťahy a práva a povinnosti
zmluvných strán, ktoré vznikli na základe
Kúpnej
zmluvy,
a/alebo
písomnej
objednávky kupujúceho, ktoré nie sú
v Kúpnej zmluve a/alebo objednávke
kupujúceho bližšie upravené, sa riadia
právnym poriadkom platným a účinným
v Slovenskej republike, predovšetkým
ustanoveniami Obchodného zákonníka .
Pre odstránenie pochybností platí, že
kupujúci má zachované všetky práva, ktoré
mu vyplývajú z platných a účinných
všeobecne záväzných právnych predpisov
a jednotlivé nároky vyplývajúce z Kúpnej
zmluvy a/alebo objednávky, VOP, alebo
platných a účinných všeobecne záväzných
právnych predpisov, sú vymáhateľné aj
nezávisle od seba. Omeškanie s uplatnením
alebo neuplatnenie ktoréhokoľvek z práv
kupujúceho, vyplývajúceho mu z Kúpnej
zmluvy, objednávky, VOP, alebo platných
a účinných všeobecne záväzných právnych
predpisov, sa nepovažuje za vzdanie sa
tohto práva, ani nespôsobuje zánik tohto
práva.
Zmluvné strany sa dohodli, že pri všetkých
sporoch vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy
alebo v súvislosti s ňou, s jej porušením,
zrušením, zánikom alebo neplatnosťou,
vynaložia v dobrej viere všetko primerané
úsilie na to, aby ich vyriešili rokovaním a
vzájomnou dohodou o sporných nárokoch.
V prípade, že nedôjde k dohode o sporných
nárokoch, má každá zmluvná strana

7.

8.

9.

10.

Strana 12 z 13

možnosť riešenia sporu prostredníctvom
príslušného súdu v Slovenskej republike.
Zmluvné strany sa dohodli, že súdy
Slovenskej republiky majú výlučnú
právomoc na riešenie všetkých sporov
vzniknutých z Kúpnej zmluvy, alebo
v súvislosti s ňou, vrátane, bez obmedzenia,
sporov o platnosť, výklad a zrušenie
zmluvy, prípadne objednávky a akýkoľvek
spor, ktorý zmluvné strany nevyriešia
dohodou, bude predložený na rozhodnutie:
1. Okresnému súdu Galanta, ako
miestne príslušnému súdu kupujúceho
v Slovenskej
republike,
ak
predávajúci má sídlo alebo miesto
podnikania mimo územia Slovenskej
republiky; alebo
2. vecne a miestne príslušnému súdu
Slovenskej republiky podľa zákona č.
160/2015 Z.z. civilného sporového
poriadku
v znení
neskorších
predpisov, ak má predávajúci sídlo
alebo miesto podnikania na území
Slovenskej republiky.
Týmto je zároveň vylúčená aplikácia
akýchkoľvek
kolíznych
noriem
upravených v dvojstranných a/alebo
viacstranných medzinárodných zmluvách
a/alebo dohodách, ktoré sú súčasťou
právneho poriadku Slovenskej republiky.
Predávajúci nesmie previesť, postúpiť,
alebo akýmkoľvek spôsobom nakladať
s akýmikoľvek právami, nárokmi alebo
povinnosťami vyplývajúcimi z Kúpnej
zmluvy a/alebo objednávky na tretiu osobu
bez predchádzajúceho písomného súhlasu
kupujúceho.
Uzavretím Kúpnej zmluvy predávajúci
podľa ustanovenia § 401 Obchodného
zákonníka
vyhlasuje,
že
predlžuje
kupujúcemu premlčaciu dobu na uplatnenie
práv na desať rokov od doby, kedy začne po
prvý raz plynúť.
Zmluvné strany záväzne a bez výhrad
súhlasia s tým, že všetky úkony realizované
a zasielané zmluvnými stranami navzájom
prostredníctvom elektronickej pošty (email), ktoré budú poskytovať trvalý
a dôveryhodný záznam o dohode, sa
považujú za dokumenty zmluvnými
stranami akceptované ako právne prípustné
a záväzné, platne uzavreté, účinné
a dojednané v písomnej forme.
V prípadoch, kedy Kúpna zmluva, VOP
alebo platné a účinné všeobecne záväzné
právne predpisy vyžadujú doručenie
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11.

12.

13.

14.

písomnosti druhej zmluvnej strane,
doručujú sa tieto písomnosti na adresy
zmluvných strán, uvedené v Kúpnej zmluve,
alebo objednávke, alebo potvrdení
objednávky, prípadne na inú adresu, ktorá
bola pre účely doručovania písomnosti
najmenej 14 dní vopred preukázateľne
písomne oznámená druhej zmluvnej strane;
pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa
za doručovaciu adresu považuje vždy
adresa sídla/miesta podnikania zmluvnej
strany, zapísaná v čase odosielania
písomnosti
v obchodnom
alebo
živnostenskom registri. Povinnosť doručiť
písomnosť je splnená v okamihu, kedy
druhá zmluvná strana písomnosť prevezme,
alebo len čo ju pošta, alebo kuriérska služba
vrátila odosielateľovi ako nedoručiteľnú.
Účinky doručenia nastanú v deň vrátenia
doručovanej zásielky aj vtedy, ak doručenie
písomnosti bolo zmarené konaním alebo
opomenutím zmluvnej strany, ktorej sa
písomnosť doručuje, aj v prípade, ak
zmluvná strana prijatie písomnosti
odmietne.
Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného
odkladu oznámiť kupujúcemu počas
účinnosti Kúpnej zmluvy každú zmenu
týkajúcu sa jeho úplnej identifikácie
a ďalšie potrebné náležitosti, predovšetkým
informáciu o zmene obchodného mena,
adresy sídla, zápise v príslušnom registri,
zmene oprávnených osôb konajúcich
v mene predávajúceho alebo zmene
spôsobu ich konania, aktuálne bankové
spojenie, číslo bankového účtu a iné
fakturačné údaje, ako aj informáciu o
svojom zrušení, zániku, rozdelení, zlúčení,
zmene vlastníckych vzťahov, zmene
spoločníkov, vstupe do likvidácie,
konkurzu
alebo
reštrukturalizácie.
V dôsledku nesplnenia akejkoľvek z týchto
povinností, je predávajúci povinný nahradiť
kupujúcemu
všetku
škodu
z tohto
vyplývajúcu, ako aj všetky náklady, ktoré
kupujúci vynaložil na zistenie zmien údajov
o predávajúcom.
Zmluvné strany vyhlasujú, že žiadne
z ustanovení Kúpnej zmluvy alebo týchto
VOP nemá povahu nekalej zmluvnej
podmienky alebo nekalej obchodnej praxe.
Predávajúci svojím podpisom potvrdzuje,
že sa oboznámil s týmito VOP a akceptuje
podmienky v nich stanovené.
Kupujúci je oprávnený vydať nové VOP
alebo ich zmeniť. Nové VOP nadobúdajú

účinnosť okamihom ich zverejnenia na
webovom sídle kupujúceho, ak v nich nie je
stanovený neskorší deň účinnosti, a
nahrádzajú ich predchádzajúce znenie. Pre
Kúpne zmluvy uzatvorené a objednávky
kupujúceho odoslané predo dňom účinnosti
týchto nových/zmenených VOP, platia tieto
nové/zmenené VOP vtedy, ak sa na tom
zmluvné strany písomne dohodnú.
15. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť
dňa 1.12.2018.
V Šali, dňa .................

__________________________
MENERT spol. s r.o.
JUDr. Miroslav Wöllner
konateľ
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