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Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti FORTISCHEM a. s., M.R. Štefánika 1, Nováky 972 71
KÚPNEJ ZMLUVY NA NÁKUP

Článok I.
Predmet a účel všeobecných obchodných podmienok
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky pre nákup tovaru
(ďalej len „VOP") sa aplikujú na všetky zmluvy, ktoré
spoločnosť FORTISCHEM a. s. (ďalej ako „kupujúci“)
uzatvára za účelom nákupu tovaru. Aplikácia všeobecných
obchodných podmienok druhej zmluvnej strany (ďalej ako
„predávajúci“) alebo akýchkoľvek iných obchodných
podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa zmluvné
strany písomne nedohodnú inak.
2. Zmluvnými stranami sa pre účely týchto VOP rozumejú
Predávajúci a zároveň aj Kupujúci.

1.

2.

3.

4.

Článok II.
Uzavretie zmluvy
V zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok sa
zmluva považuje za uzavretú:
1.1 dňom podpisu písomného vyhotovenia zmluvy oboma
zmluvnými stranami, alebo
1.2 dňom doručenia písomného potvrdenia predávajúceho,
ktorým predávajúci bezvýhradne akceptuje podmienky
navrhnuté kupujúcim v objednávke a v týchto VOP.
V prípade postupu podľa bodu 1.2 týchto VOP je
predávajúci povinný zaslať kupujúcemu obratom (max. do 1
pracovného dňa) kópiu potvrdenej objednávky (faxom, emailom), následne vrátiť kupujúcemu podpísaný rovnopis
objednávky v lehote 7 kalendárnych dní, pričom
k potvrdenej objednávke zároveň pripojí doklad
o registrácií
predávajúceho
v obchodnom
registri,
v živnostenskom registri, resp. v inom registri, nie starší viac
ako 3 mesiace. V prípade opakujúcej sa objednávky je
povinnosť predávajúceho tento doklad zaslať len pri prvej
objednávke a následne pri každej jednej zmene tohto
dokumentu, inak zodpovedá za škody z toho vyplývajúce
alebo za náklady, ktoré v tejto súvislosti musel kupujúci
vynaložiť.
Nedoručením potvrdenej objednávky späť kupujúcemu v
stanovenej lehote sa má za to, že predávajúci neakceptoval
objednávku. Uplynutím lehoty zaniká viazanosť kupujúceho
svojou objednávkou.
V prípade, že predávajúci objednávku v lehote stanovenej
kupujúcim výslovne nepotvrdí, ale v tejto lehote dodá tovar
uvedený v objednávke, má sa za to, že týmto plnením
akceptoval všetky podmienky uvedené v objednávke
a v týchto VOP.

Článok III.
Dodacie podmienky
1. Dodávka sa považuje zo strany predávajúceho za
uskutočnenú dodaním tovaru určeného v objednávke,
prípadne v zmluve, a to v požadovanom množstve, kvalite
(akosti), vyhotovení, termíne, mieste a dodacej parite v
zmysle INCOTERMS 2010, a súbežne dodaním dokladov
vzťahujúcich sa k tovaru resp. požadovaných kupujúcim,
a to včas, v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov a v rozsahu vyplývajúcom z parity
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v zmysle INCOTERMS 2010. Dodaním tovaru v zmysle tohto
bodu sa rozumie právny úkon predávajúceho, ktorým si
tento splní svoju povinnosť dať požadovaný tovar
k dispozícií kupujúcemu bez zjavných vád (rozumejú sa také
vady tovaru, ktoré sú kupujúcim zistiteľné pri preberaní
tovaru, a to najmä, nie však výlučne, množstevný
a sortimentálny rozdiel dodaného tovaru oproti údajom
uvedeným v dodacom
doklade, vizuálne zistiteľné
znehodnotenie tovaru a nesprávne a/alebo nedostatočné
označenie tovaru) a včas v zmysle príslušnej dodacej parity.
Za doklady vzťahujúce sa k tovaru, resp. požadované
kupujúcim v zmysle bodu 1. tohto článku možno považovať
doklady potrebné na riadne prevzatie a riadne užívanie
tovaru. Dodací doklad musí obsahovať špecifikáciu
predávajúceho a kupujúceho, číslo objednávky kupujúceho,
názov a druh dodaného tovaru (vrátane jeho špecifikácie),
množstvo dodaného tovaru, dodaciu paritu, dátum dodania
tovaru, čitateľné mená a podpisy odovzdávajúceho
a preberajúceho zamestnanca, pečiatku a dátum prevzatia
tovaru. Súčasťou dodacieho dokladu musí byť Certifikát
kvality, Karta bezpečnostných údajov v zmysle Nariadenia
EP a Rady (ES) 1907/2006 REACH a Označenie pôvodu
Tovaru.
Predávajúci je povinný tovar zabaliť alebo vybaviť na
prepravu spôsobom určeným v objednávke, prípadne
v zmluve. Predávajúci je povinný na svojich písomnostiach
v zmysle týchto VOP uvádzať presné dispozície pre vrátenie
prázdnych obalov.
Predávajúci je povinný písomne (faxom, mailom)
kupujúcemu avizovať uskutočnenie dodávky tovaru v deň
predchádzajúci expedícii tovaru.
Ak predávajúci nemôže dodržať termín dodania tovaru
určený v objednávke, prípadne v zmluve, musí túto
skutočnosť oznámiť kupujúcemu bezodkladne. Oznámenie
bude obsahovať dôvody omeškania a náhradný termín
dodania tovaru podľa kupujúcim zvolenej dodacej parity
INCOTERMS 2010. V prípade nedodržania tejto povinnosti
predávajúci zodpovedá za škody a za náklady, ktoré v tejto
súvislosti musel kupujúci vynaložiť.
Kupujúci písomne prostredníctvom mailu oznámi
predávajúcemu bezodkladne po doručení oznámenia podľa
bodu 5. tohto článku, najneskôr však do 24 hodín, či na
omeškanom plnení naďalej trvá alebo či z dôvodu
omeškania predávajúceho uskutoční náhradnú kúpu
tovaru. V prípade, že kupujúci uskutoční náhradnú kúpu
tovaru, je predávajúci povinný nahradiť okrem iného aj
škodu, ktorá predstavuje rozdiel medzi cenou, ktorá sa mala
platiť podľa objednávky, prípadne podľa zmluvy za dodaný
tovar, a cenou dohodnutou v náhradnom obchode, medzi
kupujúcim a treťou osobou.
V prípade, že kupujúci si za účelom dodania tovaru
zabezpečuje vlastnú dopravu, je predávajúci povinný,
okrem povinnosti stanovenej v bode 5. tohto článku,
minimálne 3 dni pred pôvodne stanoveným dňom expedície
oznámiť kupujúcemu skutočnosť, že nemôže dodržať
termín dodania tovaru tak, aby mohla byť zo strany
kupujúceho stornovaná zabezpečená doprava.
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8. V prípade dodania tovaru kupujúcemu formou poštovej
zásielky, je predávajúci povinný zásielku poistiť do výšky
hodnoty tovaru.
9. V prípade, že predávajúci za účelom dodania tovaru
kupujúcemu zabezpečuje vlastnú dopravu, je predávajúci,
resp. ním zabezpečený prepravca, povinný pred vstupom
do areálu kupujúceho (sídlo kupujúceho) predložiť doklad
totožnosti (občiansky preukaz/pas) 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 dodávky 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.
Porušením povinnosti predávajúceho v zmysle tohto bodu
je kupujúci oprávnený účtovať predávajúcemu zmluvnú
pokutu vo výške 300 €. Predávajúci sa zaväzuje poučiť
o tejto povinnosti a následkoch jej nedodržania každého
vodiča nákladného vozidla prepravujúceho tovar dodávaný
kupujúcemu.
10. V prípade, že predávajúci za účelom dodania tovaru
kupujúcemu zabezpečuje vlastnú dopravu, je predávajúci,
resp. ním zabezpečený prepravca (ktorého je predávajúci
povinný o jeho povinnostiach informovať) povinný v areáli
kupujúceho (sídlo kupujúceho) dodržiavať prísny zákaz
fajčenia, požívania alkoholických nápojov a iných
omamných a psychotropných látok, zákaz fotenia, zásady
BOZP, PO a havarijnej prevencie, pravidlá cestnej premávky
a opatrenia kupujúceho na ochranu životného prostredia,
ako aj všetky platné právne predpisy v oblasti BOZP, PO,
havarijnej prevencie a životného prostredia. V prípade
porušenia povinnosti predávajúceho v zmysle tohto bodu je
kupujúci oprávnený vykázať tieto osoby z areálu
kupujúceho a odobrať im povolenie na vstup do priestorov
kupujúceho. Predávajúci súčasne zodpovedá kupujúcemu
za všetky škody, ktoré vznikli kupujúcemu porušením tejto
povinnosti
predávajúceho.
Porušením
povinností
predávajúceho v zmysle tohto bodu je kupujúci oprávnený
účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 200 € za
každé jednotlivé porušenie.
11. Predávajúci zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a ním
poverené osoby, ktoré v súvislosti s vykládkou tovaru
vstupujú do priestorov kupujúceho, používali po celú dobu
zotrvania v areáli kupujúceho osobné ochranné pracovné
prostriedky v súlade s príslušnými platnými právnymi
predpismi a s predpismi kupujúceho. Bez fyzického použitia
(t.j. aktuálneho použitia) nižšie uvedenej povinnej výbavy
každého člena posádky na sebe nebude nákladné motorové
vozidlo vpustené do objektu predávajúceho. Kontrolu
vybavenia a použitia povinnej výbavy člena každej posádky
na sebe uskutočňuje pracovník SBS kupujúceho. Povinná
výbava člena posádky vozidla pozostáva z: ochrannej prilby,
ochranných okuliarov, pracovných rukavíc, pracovného
odevu (montérky), pracovnej obuvi. Takéto konanie
kupujúceho sa nepovažuje za porušenie povinností
vyplývajúcich pre kupujúceho z potvrdenej objednávky,
prípadne z uzatvorenej zmluvy, a nezakladá ani nárok
predávajúceho na náhradu škody. Predávajúci však

súčasne zodpovedá kupujúcemu za všetky škody, ktoré
vznikli kupujúcemu porušením tejto povinnosti
predávajúceho. Výnimku z toho ustanovenia tvoria
prípady, kedy je preprava tovaru zabezpečená
prostredníctvom kuriérskej služby.
12. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru má
kupujúci nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
0,05% z kúpnej ceny objednaného a včas nedodaného
tovaru, a to za každý aj začatý deň omeškania. To platí aj
v prípade nedodania, alebo oneskoreného dodania
dokladov, ktoré sú potrebné na riadne prevzatie alebo na
riadne užívanie tovaru v zmysle bodu 1. článku III. týchto
VOP. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.
13. Zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 12. tohto článku
nezbavuje predávajúceho povinnosti dodať tovar a doklady
vzťahujúce sa k tovaru v zmysle bodu 1. článku III. týchto
VOP.
14. V prípade omeškania predávajúceho so zaplatením
zmluvnej pokuty v zmysle bodu 12. tohto článku, má
kupujúci nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške
0,03% z dlžnej čiastky, a to za každý aj začatý deň
omeškania.
15. Predávajúci sa zaväzuje odškodniť kupujúceho pred
akýmikoľvek a všetkými povinnosťami, stratami, škodami,
pokutami, nárokmi, žalobami, daňami, záväzkami, spormi,
výdavkami a nákladmi (vrátane primeraných poplatkov za
právne poradenstvo, nákladov a výdavkov na vyšetrovanie),
ktoré kupujúci utrpí a ktoré akýmkoľvek spôsobom súvisia
alebo vznikajú na základe priameho či nepriameho
porušenia akéhokoľvek vyhlásenia, záruky alebo záväzku
predávajúceho podľa objednávky, prípadne podľa zmluvy.
Predávajúci sa zaväzuje taktiež zaplatiť kupujúcemu,
v prípade, že predávajúci poruší ustanovenia objednávky,
prípadne zmluvy, a to bez ohľadu na to, či podstatným
alebo nepodstatným spôsobom, aj náhradu škody, ktorá
predstavuje rozdiel medzi cenou, ktorá sa mala platiť podľa
potvrdenej objednávky, prípadne podľa zmluvy za dodaný
tovar, a cenou dohodnutou v náhradnom obchode, medzi
kupujúcim a treťou osobou, a to v prípade, že kupujúci
uskutoční náhradnú kúpu tovaru.

1.
2.

3.

4.

Článok IV.
Cena a platobné podmienky
Cena v objednávke je uvedená bez DPH.
Pokiaľ v objednávke, prípadne v zmluve nie je písomne
určené inak, sú náklady predávajúceho na balenie tovaru,
jeho prepravu do miesta dodania v zmysle kupujúcim
zvolenej dodacej parity, ako aj ostatné náklady spojené
s dodávku tovaru kupujúcemu zahrnuté do ceny určenej
v objednávke podľa bodu 1. tohto článku.
Predávajúci po dodaní tovaru vystaví a doručí dvojmo na
adresu kupujúcemu faktúru na dohodnutú kúpnu cenu,
prílohou ktorej bude doklad preukazujúci prevzatie tovaru
kupujúcim.
Faktúrou rozumie daňový a účtovný doklad, v ktorom je
zachytený výmenný vzťah medzi zmluvnými stranami,
a ktorý obsahuje tak zákonom stanovené náležitosti (zákon
č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov), ako aj
náležitosti stanovené potvrdenou objednávkou, prípadne
zmluvou, ako bankové spojenie a číslo účtu predávajúceho,
číslo objednávky kupujúceho, špecifikáciu predávajúceho
a kupujúceho, názov a druh dodaného tovaru (vrátane jeho
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špecifikácie), množstvo dodaného tovaru, pečiatku a podpis
predávajúceho.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti
vyžadované zákonom alebo stanovené náležitosti nie sú
uvedené správne v súlade s platnou legislatívou, alebo
údaje vo faktúre nie sú uvedené v súlade s podmienkami
dohodnutými v týchto VOP, je kupujúci oprávnený faktúru
vrátiť predávajúcemu bez zaplatenia. V takom prípade
prestáva plynúť lehota splatnosti nesprávne vystavenej
faktúry a táto začne plynúť až dňom doručenia opravenej
(novej) faktúry, ktorá spĺňa požiadavky všeobecne
záväzných právnych predpisov a tejto zmluvy.
Predávajúci je povinný doručiť kupujúcemu faktúru
najneskôr do 5 dní odo dňa jej vystavenia. Lehota splatnosti
faktúr (vrátane faktúr opravných) vystavených v zmysle
týchto VOP je 90 dní odo dňa dátumu ich doručenia, pokiaľ
v zmluve alebo objednávke nie je uvedené inak. Zmluvné
strany výslovne prehlasujú, 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 veriteľa.
Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby úhrada kúpnej ceny na
základe vystavenej faktúry bola odpísaná z účtu kupujúceho
v prospech účtu predávajúceho najneskôr v posledný deň
splatnosti faktúry. Dátumom úhrady faktúry sa rozumie
dátum odpísania sumy rovnajúcej sa výške vyfakturovanej
čiastky z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho.
V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny má
predávajúci nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške
0,03% z dlžnej čiastky, a to za každý aj začatý deň
omeškania, maximálne však do celkovej výšky 10 % z dlžnej
čiastky.

Článok V.
Vlastnícke právo k tovaru
1. Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo škody na
tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru v mieste
dodania určeného v objednávke, prípadne v zmluve, a to
podľa dohodnutej dodacej podmienky v zmysle
INCOTERMS 2010.

1.
2.

3.
4.

5.

Článok VI.
Zodpovednosť za vady a reklamácie
Vadnou dodávkou tovaru sa rozumie dodávka tovaru, ktorá
má vady a/alebo právne vady.
Vadou tovaru sa rozumie tovar, ktorý v množstve, kvalite
(akosti) a vyhotovení nezodpovedá špecifikácií stanovenej
objednávkou, prípadne zmluvou a/alebo absencia,
prípadne nesprávnosť dokladov, ktoré majú kupujúcemu
umožniť riadne užívanie tovaru.
Právnymi vadami tovaru sa rozumie tovar zaťažený právom
tretej osoby.
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar v okamihu,
keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na
kupujúceho v zmysle objednávky, prípadne zmluvy, a to aj
v prípade, keď sa vada stane zjavnou až po tomto okamihu.
Predávajúci zodpovedá takisto za akúkoľvek inú vadu, ktorá
vznikne na tovare aj po okamihu uvedenom v bode 4. tohto
článku, ak táto vada vznikne v súvislosti s postupom
kupujúceho (napr. vady, ktoré vzniknú poškodením tovaru
kupujúcim, jeho zamestnancom alebo inou stranou alebo

v dôsledku konania kupujúceho, jeho zamestnanca alebo
inej strany) v zmysle Návodu na použitie Tovaru, ktorý tvorí
súčasť dodacieho
dokladu, a/alebo v zmysle iných
dokladov, ktoré kupujúci v súvislosti s realizáciou predmetu
objednávky, prípadne zmluvy obdrží od predávajúceho.
6. Ak má dodaný tovar vady a/alebo právne vady, má kupujúci
právo dožadovať sa od predávajúceho ich odstránenia, a to
formou písomného Oznámenia vád. Predávajúci je povinný
odstrániť na svoje náklady vady tovaru a/alebo právne vady
tovaru, a to:
a) dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodaním
chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie
právnych vád tovaru,
b) požadovať primeranú zľavu z ceny.
7. Voľba medzi nárokmi uvedenými v bode 6. tohto článku
patrí kupujúcemu, ktorý je povinný túto oznámiť
predávajúcemu v Oznámení vád.
8. Popri nárokoch kupujúceho uvedených v bode 6. tohto
článku má kupujúci nárok na náhradu škody, ako aj na
zmluvnú pokutu v prípadoch uvedených v objednávke,
prípadne v zmluve a/alebo v týchto VOP.
9. Do doby odstránenie vád tovaru a/alebo právnych vád
tovaru nie je kupujúci povinný platiť predávajúcemu cenu
vadnej dodávky tovaru.
10. Predávajúci znáša všetky náklady spojené s odstránením
vád tovaru a/alebo právnych vád tovaru, najmä, nie však
výlučne, náklady na prácu spojenú 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.
11. Pre účely zníženia výšky škody, ktorá môže kupujúcemu
v dôsledku existencie vád tovaru a/alebo právnych vád
tovaru vzniknúť, si kupujúci vyhradzuje právo spotreby
vadnej dodávky tovaru.
12. Predávajúci je povinný, v prípade, že kupujúci si zvolí pre
odstránenie vád tovaru a/alebo právnych vád tovaru
dodanie náhradného tovaru, dodanie chýbajúceho Tovaru,
alebo odstránenie právnych vád tovaru v zmysle bodu 6
písm. a) tohto článku, bez zbytočného odkladu, najneskôr
však do 3 dní odo dňa doručenia Oznámenia vád, tieto
požadovaným spôsobom odstrániť.
13. Ak Predávajúci neodstráni vady tovaru a/alebo právne vady
tovaru v lehote podľa bodu 12. tohto článku, je kupujúci
oprávnený:
a) odstúpiť od zmluvy,
b) požadovať primeranú zľavu z ceny.
14. Voľba medzi nárokmi uvedenými v bode 13. tohto článku
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 12. tohto článku, najneskôr však do 14 dní
odo dňa tohto márneho uplynutia lehoty.
15. Popri nárokoch kupujúceho uvedených v bode 13. tohto
článku má kupujúci nárok na náhradu škody, ako aj na
zmluvnú pokutu v prípadoch uvedených v objednávke,
prípadne v zmluve a/alebo v týchto VOP.
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16. V prípade, ak kupujúci požaduje zľavu z ceny v zmysle bodu
6. písm. b) tohto článku, alebo v zmysle bodu 13. písm. b)
tohto článku, zmluvné strany sa dohodli, že pri určení výšky
zľavy z ceny bude kupujúci vychádzať z najmä z posúdenia
nasledovných skutočností:
a) náklady a čas, ktoré bude kupujúci musieť vynaložiť na
činnosti, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa tovar stal
bezvadným,
b) hodnota vadnej dodávky 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
Oznámení vád predávajúcemu s tým, že predávajúci je
povinný zľavu z ceny v zmysle tohto bodu poskytnúť
kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7
dní odo dňa doručenia Oznámenia vád. Výška zľavy z ceny v
zmysle tohto bodu 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.
17. Ak predávajúci neposkytne kupujúcemu zľavu z ceny podľa
bodu 16. tohto článku, a to ani na základe dodatočných
rokovaní medzi zmluvnými stranami do 30 dní odo dňa
doručenia Oznámenia vád predávajúcemu, je kupujúci
oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy.
18. Popri nároku kupujúceho uvedenom v bode 17. tohto
článku má Kupujúci nárok na náhradu škody, ako aj na
zmluvnú pokutu v prípadoch uvedených v objednávke,
prípadne v zmluve a/alebo v týchto VOP.
Článok VII.
Vyššia moc
1. V prípade, že dôjde k udalostiam, ktoré nastanú nezávisle od
vôle povinnej strany a bránia jej v splnení jej povinností, 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
(najmä, nie však výlučne: živelné pohromy, vojny, vojnové
operácie rozličného druhu, vzbury, občianske nepokoje,
sabotáž, revolúcie, pirátske činy, explózie, požiare, záplavy,
generálne štrajky, výluky, oficiálne intervencie legálnej
alebo nelegálnej povahy a terorizmus) je predávajúci alebo
kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo po vzájomnej
dohode posunúť lehotu plnenia o dobu, počas ktorej
prekážka trvala.
2. Vznik okolnosti vylučujúcej zodpovednosť je príslušná
zmluvná strana povinná bezodkladne oznámiť druhej
zmluvnej strane, najneskôr však do 3 dní odo dňa vzniku
takýchto okolností.
3. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené
iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú spojené.
4. Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú dlhšie ako 7
dní, ktorákoľvek zo strán je oprávnená od zmluvy odstúpiť.
5. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase,
keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej
povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Článok VIII.
Ukončenie zmluvného vzťahu
Zmluvné strany sú oprávnené zmluvu ukončiť na základe
písomnej dohody zmluvných strán.
Každá zo Zmluvných strán môže od tejto zmluvy v zmysle §
346 ods. 1 Obchodného zákonníka jednostranne odstúpiť
pre nepodstatné porušenie zmluvných povinností druhou
zmluvnou stranou, a to ak druhá zmluvná strana nesplní
svoju zmluvnú povinnosť ani na základe písomnej výzvy v
dodatočnej primeranej lehote 14 dní.
V súvislosti s bodom 2. tohto článku je kupujúci oprávnený
odstúpiť od tejto zmluvy, aj ak predávajúci koná
akýmkoľvek spôsobom v rozpore so zásadami poctivého
obchodného styku, dopustí sa nekalosúťažného konania,
koná v rozpore s právnymi predpismi na ochranu
hospodárskej súťaže, alebo ak svojim konaním poškodzuje
dobré meno a oprávnené záujmy kupujúceho.
Každá zo zmluvných strán môže od tejto zmluvy v zmysle §
345 ods. 2 Obchodného zákonníka jednostranne odstúpiť
pre podstatné porušenie zmluvných povinností druhou
zmluvnou stranou.
Podstatným porušením tejto zmluvy sa v zmysle § 345 ods.
2 Obchodného zákonníka na strane predávajúceho sa
rozumie:
a) omeškanie s dodaním tovaru o viac ako 10 dní,
b) nedodržanie dohodnutého termínu na odstránenie
vady tovaru a/alebo právnej vady tovaru,
c) naplnenie podmienok uvedených v článku VII. bod
4. týchto VOP,
d) naplnenie podmienok uvedených v článku VI. bod
17. týchto VOP,
e) porušenie
obchodného
tajomstva
alebo
mlčanlivosti o dôverných informáciách.
Podstatným porušením tejto zmluvy sa v zmysle § 345 ods.
2 Obchodného zákonníka na strane kupujúceho sa rozumie:
a) omeškanie so zaplatením faktúry za dodaný tovar
o viac ako 10 dní,
b) naplnenie podmienok uvedených v článku VII. bod
4. týchto VOP,
c) porušenie
obchodného
tajomstva
alebo
mlčanlivosti o dôverných informáciách.
Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú momentom
doručenia odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane.
Odstúpením od zmluvy zo strany kupujúceho nie je
dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody, ako aj na
zmluvnú pokutu v prípadoch uvedených v objednávke,
prípadne v zmluve a/alebo v týchto VOP.

Článok IX.
Dôverné informácie
1. Obchodným tajomstvom sa rozumejú najmä, nie však
výlučne, všetky skutočnosti obchodnej, právnej,
prevádzkovej, výrobnej, dokumentárnej, informatívnej,
technickej alebo inej povahy súvisiace s ktoroukoľvek
zmluvnou stranou, ktoré sa dostanú do dispozície druhej
zmluvnej strany, alebo ktoré zmluvná strana získala alebo
získa vedomosť o ich obsahu, a to aj pred realizáciu
objednávky, prípadne zmluvy, a to v ústnej, písomnej,
elektronickej alebo akejkoľvek inej podobe. Dôvernými
informáciami sú aj akékoľvek informácie, ktoré zmluvná
strana označí ako dôverné, alebo s ktorými sa má nakladať
vzhľadom na okolnosti známe druhej zmluvnej strane pri
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poskytnutí informácií ako s dôvernými, ako aj akékoľvek
informácie, z povahy ktorých je pochopiteľné pre akúkoľvek
osobu, že sú dôverné. Dôvernými informáciami sú najmä
všetky technické, obchodné, marketingové, finančné alebo
právne informácie, špecifikácie, plány, náčrty, modely,
vzorky, dáta, počítačové programy, softvér alebo
dokumentácia v akejkoľvek podobe, či už zachytené
hmotne alebo ústne poskytnuté, ako aj informácie prijaté
od inej osoby ako zmluvnej strany, ak je táto osoba
zaviazaná nakladať s nimi ako s dôvernými. Za dôverné
informácie sa považujú aj informácie o pomeroch
ktorejkoľvek zmluvnej strany, jeho produktoch,
zákazníkoch, dodávateľoch, procesoch a výkonoch.
2. Dôverné informácie odovzdané medzi zmluvnými stranami
na základe objednávky, prípadne zmluvy a v súvislosti s nimi
budú podliehať zachovaniu mlčanlivosti po dobu trvania
realizácie objednávky, prípadne zmluvy, a v prípade
ukončenia realizácie objednávky, prípadne zmluvy
nasledujúcich 5 rokov odo dňa ukončenia ich realizácie. V
prípade, ak o to požiada ktorákoľvek zo zmluvných strán,
zaväzujú sa zmluvné strany začať bezodkladne rokovania o
predĺžení povinnosti zmluvných strán na zachovávanie
mlčanlivosti o dôverných informáciách odovzdaných na
základe objednávky, prípadne zmluvy a v súvislosti s nimi.
3. Žiadna zmluvná strana nebude oprávnená bez písomného
súhlasu druhej zmluvnej strany sprístupniť tieto dôverné
informácie tretím osobám, s výnimkou prípadov, keď:
a) je sprístupnenie týchto informácií požadované
právnymi predpismi alebo príslušnými orgánmi na
základe právnych predpisov,
b) sa jedná o informácie, ktoré sú už verejne prístupné,
c) zmluvná strana sprístupní tieto informácie svojej
dcérskej alebo holdingovej spoločnosti.
4. Kupujúci považuje akékoľvek údaje uvedené v objednávke,
prípadne v zmluve a akékoľvek informácie, alebo
dokumenty poskytnuté predávajúcemu v súvislosti
s objednávku, prípadne so zmluvou za dôverné, a
predávajúci sa zaväzuje ich neposkytovať, alebo neumožniť
k nim prístup v žiadnej forme tretím osobám, okrem
prípadov kedy to vyžaduje zákon, rozhodnutie súdu
(vrátane arbitráže), štátny orgán alebo poistná zmluva
kupujúceho.
Článok X.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok sú pre
zmluvné strany záväzné iba v prípade, že sa zmluvné strany
na ich zmene písomne dohodli.
2. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú v zmysle
ustanovenia § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov, neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy,
prípadne objednávky.
3. Zmluvné strany sú viazané nasledovným poradím prednosti:
3.1 ustanovenia uvedené kupujúcim v potvrdenej
objednávke,
3.2 ustanovenia dohodnuté zmluvnými stranami
v zmluve,
3.3 ustanovenia týchto VOP,
3.4 Obchodný zákonník a ďalšie naň nadväzujúce
právne predpisy platné na území Slovenskej
republiky.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práva a povinnosti
zmluvných strán, ktoré vznikli na základe zmluvy, prípadne
objednávky, ako aj všetky práva a povinnosti, ktoré
v zmluve alebo objednávke nie sú výslovne upravené,
vrátane mimozmluvných záväzkov medzi zmluvnými
stranami, sa riadia platnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi Slovenskej republiky. Pokiaľ nie je v zmluve,
objednávke alebo vo VOP výslovne uvedené inak, platia
prednostne príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka
Slovenskej republiky.
5. Pre odstránenie pochybností, kupujúci má zachované
všetky práva, ktoré mu vyplývajú z platných právnych
predpisov a jednotlivé nároky vyplývajúce zo zmluvy,
objednávky, VOP alebo z platných právnych predpisov sú
vymáhateľné aj nezávisle od seba. Omeškanie s uplatnením
alebo neuplatnenie ktoréhokoľvek z práv kupujúceho
vyplývajúceho mu zo zmluvy, objednávky, VOP alebo z
platných právnych predpisov, sa nepovažuje za vzdanie sa
tohto práva ani nespôsobuje zánik tohto práva.
6. Zmluvné strany vynaložia v dobrej viere všetko primerané
úsilie na to, aby spory, ktoré vzniknú zo zmluvy, prípadne
objednávky alebo v súvislosti s ňou, s jej porušením,
zrušením, zánikom alebo neplatnosťou, vyriešili rokovaním
a dohodou o sporných nárokoch. Ak k dohode o sporných
nárokoch nedôjde, má zmluvná strana možnosť riešenia
sporu prostredníctvom súdu Slovenskej republiky.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že súdy SR majú výlučnú
právomoc na riešenie všetkých sporov vzniknutých zo
zmluvy, prípadne z objednávky 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:
a) Okresnému súdu Prievidza, ako miestne
príslušnému súdu kupujúceho v SR, ak predávajúci
má sídlo alebo miesto podnikania mimo SR; alebo
b) vecne a miestne príslušnému súdu SR podľa
právnych predpisov SR, ak predávajúci má sídlo
alebo miesto podnikania v SR.
8. Ak niektoré ustanovenia zmluvy, objednávky alebo VOP sú,
alebo sa v budúcnosti z akéhokoľvek dôvodu stanú
neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to a ani to
nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo
nevynútiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy, objednávky
alebo VOP.
9. V prípade, že predávajúci má svoje sídlo v zahraničí
a zmluvné strany sa nedohodli v zmluve na komunikačnom
jazyku, stáva sa komunikačným jazykom jazyk anglický.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci nesmie previesť,
postúpiť alebo akýmkoľvek spôsobom nakladať
s akýmikoľvek právami, nárokmi alebo povinnosťami
vyplývajúcimi z objednávky, prípadne zo zmluvy na tretiu
osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu
kupujúceho.
11. Zmluvné strany záväzne a bez výhrad súhlasia s tým, že
všetky úkony realizované a zasielané zmluvnými stranami
navzájom
prostredníctvom
správy
elektronickej
pošty, 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.
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12. V prípadoch, kedy zmluva, objednávka, VOP alebo platné
právne predpisy vyžadujú doručenie písomnosti druhej
zmluvnej strane, doručujú sa písomnosti na adresy
zmluvných strán uvedené v zmluve alebo v objednávke,
prípadne na inú adresu, ktorá bola pre účely doručovania
písomností najmenej 14 dní vopred preukázateľne písomne
oznámená druhej zmluvnej strane. Povinnosť doručiť
písomnosť je splnená v okamihu kedy druhá zmluvná strana
písomnosť prevezme, alebo len čo ju pošta alebo kuriérna
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. V prípade, ak sa z akéhokoľvek dôvodu
odosielateľovi nevráti zásielka ako nedoručiteľná, účinky
doručenia nastanú v 7. (siedmy) deň po dni podania zásielky
na prepravu.
13. V prípade, že kupujúci zistí, že predávajúci sa stal neschopný
plniť záväzky podľa Zmluvy, je v úpadku, predĺžený alebo je
spoločnosťou v kríze alebo na majetok predávajúceho bolo
začaté konanie o výkon rozhodnutia, exekučné, konkurzné
alebo reštrukturalizačné konanie alebo je predávajúci v
likvidácii alebo je povinným/dlžníkom v konaní uvedeným
konaniam zodpovedajúcom podľa domovského práva
predávajúceho, kupujúci môže od Zmluvy jednostranne
odstúpiť alebo zmeniť platobné podmienky alebo
požadovať, aby predávajúci poskytol kupujúcemu
zabezpečenie záväzku. Pokiaľ predávajúci neposkytne
adekvátne zabezpečenie záväzku, alebo nevykoná úkony v
súlade s plnením predmetu Zmluvy, takéto konanie sa
považuje za podstatné porušenie Zmluvy zo strany
predávajúceho, čo oprávňuje kupujúceho odstúpiť od
Zmluvy.
14. Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť
kupujúcemu počas platnosti tohto zmluvného vzťahu každú
zmenu týkajúcu sa jeho úplnej identifikácie a ďalšie
potrebné náležitosti, predovšetkým informáciu o zmene
obchodného mena, adresy sídla, zápise v príslušnom
podnikateľskom registri, zmene oprávnených osôb
konajúcich v mene predávajúceho alebo zmene spôsobu ich
konania, aktuálne bankové spojenie, číslo účtu a iné
fakturačné údaje, ako aj informáciu o svojom zrušení,
zániku, rozdelení, zlúčení, zmene vlastníckych vzťahov,
vstupe do likvidácie, konkurzu alebo reštrukturalizácie a ak
o to kupujúci požiada aj výročné správy, účtovné závierky,
výkazy ziskov a strát predávajúceho, prípadne prehlásenia
audítora alebo inej autority podliehajúcej verejnej regulácii
o hospodárení predávajúceho za predchádzajúcich 10
rokov. V dôsledku nesplnenia akejkoľvek z týchto povinností
je predávajúci povinný nahradiť kupujúcemu všetku škodu
z toho vyplývajúcu, ako aj všetky náklady, ktoré kupujúci
vynaložil na zistenie zmien údajov o predávajúcom.

V Novákoch, dňa 30.06.2021
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