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Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) sa uplatňujú vo vzťahu 

k právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom (ďalej len zmluvné strany alebo dodávateľ 

a odberateľ) a sú v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon číslo 513/1991 Z.z. 

v znení neskorších doplnkov). 

 

1. Všeobecné ustanovenia 
 
 

1.1. Zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami je v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona 

č. 513/1991 Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný 

zákonník“) uzaviera, resp. je založený týmito VOP, objednávkou a/alebo zmluvou. 

 

1.2. Zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami sa realizuje na základe dobrovoľnosti a 

slobodnej voľby zmluvných strán. Dodávateľ môže prejaviť svoj súhlas s týmito VOP 

buď priamo ich podpísaním prostredníctvom osoby oprávnenej konať v jeho mene 

a/alebo aj konkludentne, t.j. uskutočnením plnenia objednaného prostredníctvom 

objednávky odberateľa. 

 

1.3. V prípade, ak by boli jednotlivé práva a povinnosti, resp. záväzky zmluvných strán 

vo VOP upravené odchýlne od ustanovení zmluvy a/alebo objednávky alebo ak bude 

sporný ich výklad, prednosť majú záväzky strán dohodnuté v zmluve a/alebo objednávke. 

V prípade, ak zmluvy niet, prednosť majú záväzky zmluvných strán dohodnuté 

v príslušnej objednávke. V prípade, ak by boli jednotlivé práva a povinnosti, resp. 

záväzky zmluvných strán v zmluve uvedené odchýlne od ustanovení objednávky alebo ak 

bude sporný ich výklad, prednosť majú záväzky strán dohodnuté v príslušnej objednávke. 

 

1.4. Dodávateľ je oprávnený tieto VOP jednostranne meniť. Odberateľ súhlasí, že 

aktualizované VOP mu bude odberateľ oznamovať písomnou formou. Ak sa odberateľ do 

15 dní od doručenia nového znenia VOP k ich zmene nevyjadrí, platí, že nemá výhrady 

a všetky zmeny v nich akceptuje a že nová verzia VOP je pre neho v plnej miere záväzná. 

V prípade ak dodávateľ v lehote 15 dní od doručenia nového znenia VOP oznámi 

odberateľovi svoje výhrady, zostávajú v platnosti v tom čase platné a účinné VOP, a to až 

do času, kým sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

1.5. VOP sú pre zmluvné strany záväzné. Akékoľvek iné dojednania alebo podmienky 

odporujúce týmto VOP, sa pre vzťahy medzi zmluvnými stranami nepoužijú, pokiaľ sa 

dodávateľ a odberateľ nedohodnú inak. 

 

1.6. VOP sa aplikujú na každú objednávku a/alebo zmluvu medzi zmluvnými stranami a sú 

automaticky ich súčasťou. 

 

1.7. Zmluva má vždy len písomnú formu. Táto forma právneho úkonu sa vyžaduje aj pre 

zmenu alebo zrušenie zmluvy. 
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1.8. Objednávka môže mať buď formu písomnú alebo aj elektronickú - t.j. môže byť 

dodávateľovi odoslaná prostredníctvom e-mailu. Elektronická aj písomná forma sú si na 

účely týchto VOP rovnocenné. 

 

1.9. K vzniku zmluvného, resp. záväzkoprávneho (obligačného) vzťahu medzi zmluvnými 

stranami dôjde niektorou alebo aj viacerými z nasledovných možností: podpísaním 

zmluvy, poskytnutím plnenia,  potvrdením objednávky (písomne alebo aj elektronicky). 

 

 

2. Predmet plnenia 

 

2.1. Predmetom plnenia objednávky a/alebo zmluvy sa rozumie záväzok dodávateľa vykonať 

určité plnenie v prospech odberateľa a záväzok odberateľa zaplatiť za to dodávateľovi 

dohodnutú odmenu.  

 

2.2. Konkrétna špecifikácia plnenia, ako aj určenie výšky príslušnej odmeny, je predmetom 

dojednania obsiahnutého v príslušnej objednávke a/alebo zmluve. 

 

2.3. Plnenie musí byť vždy poskytnuté v súlade s príslušnými právnymi predpismi platnými 

na území Slovenskej republiky. 

 

 

3. Odmena 

 

3.1. Výška odmeny dodávateľa za jednotlivé plnenia bude zmluvnými stranami dohodnutá 

priamo v objednávke a/alebo v zmluve. 

 

3.2. Odmena je v objednávke a/alebo v zmluve vždy stanovená bez DPH. Príslušná sadzba 

DPH sa bude účtovať k dohodnutej odmene v súlade s platnými právnymi predpismi. 

 

3.3. Odmena za plnenie je platná, len ak ju odberateľ písomne odsúhlasí. 

 

 

4. Platobné podmienky a fakturácia 

 

4.1.  Ak nie je v objednávke a/alebo v zmluve uvedené inak, podkladom pre úhradu odmeny 

je faktúra vystavená dodávateľom, ktorá je zároveň daňovým dokladom. 

 

4.2.  Každá faktúra, ktorú dodávateľ odberateľovi vystaví, musí spĺňať náležitosti stanovené 

všeobecne platnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 222/2004 Z.z. zákona o dani 

z pridanej hodnoty v platnom znení.  

 

4.3.  Každá faktúra musí ďalej obsahovať dátum objednávky a/alebo zmluvy, číslo 

objednávky a/alebo zmluvy a príslušné číslo alebo čísla tovaru ak má dodávateľ takto 

tovar označený. 
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4.4.  Ku každej faktúre, ktorú dodávateľ odberateľovi vystaví na každé plnenie, musí byť 

priložený dodací list na daný produkt s uvedeným dátumom odchodu od dodávateľa a 

príchodu ku odberateľovi, ktorý oprávnený pracovník odberateľa potvrdil svojím 

podpisom pri prebratí plnenia. 

 

4.5.  Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru za plnenie až po úplnom dodaní príslušného 

plnenia odberateľovi. Odmena je splatná v 14 dňovej lehote splatnosti, ktorá začne 

plynúť odo dňa vystavenia faktúry. Splatnosť dlhšia ako 14 dní musí byť dohodnutá 

medzi dodávateľom a odberateľom. 

 

4.6.  V prípade, že sa odberateľ dostane s úhradami faktúr do omeškania, vzniká dodávateľovi 

právo účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej čiastky za každý aj 

začatý deň omeškania. 

 

 

5. Dodacie podmienky a nadobudnutie vlastníckeho práva 

 

5.1.  Dodávateľ je povinný každé plnenie dodať riadne a včas a umožniť odberateľovi 

nadobudnúť vlastnícke právo k plneniu v súlade s objednávkou a/alebo zmluvou, ako aj 

v súlade s týmito VOP. 

 

5.2. Čas plnenia (lehota na plnenie) bude vždy stanovený v príslušnej objednávke a/alebo 

zmluve. 

 

5.3.  Dodávateľ je povinný dodať plnenie vždy v lehote stanovenej v objednávke a/alebo 

v zmluve. 

 

5.4.  Dodávateľ je zároveň povinný spoločne s plnením odovzdať odberateľovi podľa dohody 

aj všetky doklady, ktoré sa na dodané plnenie vzťahujú. 

 

5.5. Tovar bude dodaný kupujúcemu na adresu a spôsobom uvedeným v KZ. Ak nie je 

v zmluve uvedený spôsob dopravy, zvolí spôsob dopravy predávajúci, ak nie je 

dohodnuté miesto určenia tovaru, bude tovar odoslaný na adresu (sídlo alebo prevádzku, 

či inak špecifikované miesto určenia) uvedenú pri mene kupujúceho uvedenú v KZ. 

Predávajúci splní svoj záväzok dodať tovar jeho odovzdaním prvému prepravcovi a to 

v prípade, že zasielaný tovar bude označený ako zásielka pre kupujúceho a že dodanie 

tovaru bude kupujúcemu oznámené. Za dopravcu sa považujú i osoby poskytujúce 

poštové služby. Predávajúci má právo plniť svoj záväzok dodať tovar aj uskutočnením 

v niekoľkých čiastkových plneniach. 

 

5.6.  Ak nie je v objednávke a/alebo zmluve dohodnuté inak, platí, že záväzok dodávateľa 

voči odberateľovi, dodať mu plnenie, je splnený dňom dodania tohto plnenia 

odberateľovi, a to jeho odovzdaním plnenia poverenému pracovníkovi odberateľa alebo 

jeho realizáciou. 
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5.7.  Odberateľ je povinný plnenie dodané na základe objednávky a/alebo zmluvy 

v dohodnutom sortimente, množstve, v dohodnutej dobe a na určenom mieste, prevziať a 

jeho prevzatie potvrdiť na dodacom liste. 

 

5.8.  Vlastníctvo k dodanému tovaru dodávateľom prechádza na odberateľa zaplatením kúpnej 

ceny s DPH. 

 

5.9.  Za deň zdaniteľného plnenia sa pri jednotlivých dodávkach považuje deň dodania, 

v prípade, ak ide o opakujúce sa plnenia, za deň zdaniteľného plnenia sa považuje 

posledný deň časového intervalu, v ktorom sa takéto plnenie uskutočňovalo, resp. 

obdobia, za ktoré má byť vystavená faktúra. 

 

5.10. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na odberateľa dňom prevzatia tovaru. 

 

6. Zodpovednosť za vady a záruka 

 

6.1.  Dodávateľ je povinný plnenie dodať v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje 

objednávka a/alebo zmluva. 

 

6.2. Odberateľ je povinný plnenie (tovar) prehliadnuť bezodkladne po prechode 

nebezpečenstva škody na tovare. Odberateľ je povinný písomne oznámiť dodávateľovi 

zjavné vady a chýbajúce množstvo tovaru najneskôr do 5 dní od prevzatia tovaru, ostatné 

vady bez zbytočného odkladu po tom, kedy ich zistil. 

 

6.3. V prípade, ak je dodávateľom dodané plnenie s vadami, môže odberateľ voči 

dodávateľovi uplatniť nasledovné nároky, a to bez ohľadu na to, či ide o podstatné alebo 

nepodstatné porušenie zmluvy. 

 

7. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť 

 

7.1. Zmluvné strany nebudú vzájomné zodpovedné za dôsledky porušenia svojich povinností 

spôsobných okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a to za predpokladu, že zmluvná 

strana nárokujúca si uplatnenie okolnosti vylučujúcej zodpovednosť písomne oznámi 

druhej zmluvnej strane existenciu okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, a to najneskôr do 

20 dní od získania vedomosti o vzniku takejto udalosti. 

 

7.2. Prípad okolnosti vylučujúcej zodpovednosť zmluvné strany definovali ako katastrofu, 

požiar, záplavu, zemetrasenie, vojnu, zásah štátnych a miestnych úradov, štrajk, výluky, 

spomalenú (pomalú) výrobu odberateľa alebo akékoľvek iné okolnosti, ktorých vznik 

nemohla zmluvná strana vopred predpokladať, ktoré sú mimo kontrolu danej zmluvnej 

strany a ktorých dôsledkom je, že daná zmluvná strana nemôže splniť záväzky voči 

druhej zmluvnej strany podľa objednávky a/alebo zmluvy a podľa VOP. 
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7.3. V prípade okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sa primerane predlžujú dohodnuté lehoty 

vyplývajúce z objednávky a/alebo zo zmluvy a z VOP, ich dodatkov, príloh. Zmluvná 

strana, ktorá si nárokuje uplatnenie okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, musí preukázať 

tento nárok získaním potvrdenia vydaným príslušným orgánom štátnej správy alebo 

akýmkoľvek iným relevantným dôkazom potvrdzujúcim skutočnosť uvedenú 

v oznámení. 

 

8. Trvanie a ukončenie záväzkovoprávneho vzťahu 

 

8.1. Každá objednávka a/alebo zmluva sa uzaviera na čas, ktorý je v nej uvedený. 

 

8.2. Objednávku a/alebo zmluvu je možné ukončiť: 

 

8.2.1. písomnou dohodou zmluvných strán 

 

8.2.2. výpoveďou, a to aj ak bola objednávka a/alebo zmluva uzavretá na určitý čas, 

výpovedná lehota je 2 mesiace 

 

8.3. Zmluvné strany môžu vzájomný zmluvný vzťah vždy kedykoľvek ukončiť na základe 

písomnej dohody ku dňu uvedenému v takejto dohode. 

 

8.4. Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená od objednávky a/alebo zmluvy odstúpiť, 

pokiaľ 

 

8.4.1. súd rozhodne o neplatnosti spoločnosti, resp. zmluvnej strany a o jej vstupe do 

likvidácie; 

 

8.4.2. dôjde k zrušeniu spoločnosti, resp. zmluvnej strany, z dôvodov podľa § 68 ods. 3) 

Obchodného zákonníka; 

 

8.4.3. spoločnosť, resp. zmluvná strana vstúpi do likvidácie; dôjde k zrušeniu 

spoločnosti, resp. zmluvnej strany, bez likvidácie a práva a povinnosti 

z objednávky a/alebo zmluvy neprejdú na právneho nástupcu spoločnosti, resp. 

zmluvnej strany; 

 

8.4.4. súd rozhodne o povolení reštrukturalizácie spoločnosti, resp. zmluvnej strany, 

 

8.4.5. súd rozhodne o vyhlásení konkurzu spoločnosti, resp. zmluvnej strany. 
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9. Komunikácia 

 

9.1. Písomnosti, požiadavky, žiadosti alebo dohody, ktoré sa majú na základe tejto 

objednávky a/alebo zmluvy doručiť druhej zmluvnej strane, sa budú považovať za 

doručené, ak boli doručené osobne alebo ak boli odoslané doporučene poštou alebo 

prostredníctvom elektronickej pošty na oficiálne adresy určeného zástupcu príslušnej 

zmluvnej strany. 

 

9.2. Všetky právne úkony smerujúce k zmene alebo ukončeniu zmluvy musia mať písomnú 

formu.  

 

9.3. Pokiaľ nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, písomná komunikácia 

zmluvných strán bude zasielaná príslušnej zmluvnej strane na adresu jej sídla, v prípade 

e-mailu na adresy uvedené v objednávke a/alebo zmluve. 

 

9.4. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa písomne bez zbytočného odkladu informovať 

o akýchkoľvek zmenách údajov, ktoré majú vplyv na ich komunikáciu a plnenie ich 

záväzkov. 

 

9.5. Ak sa má doručovať písomnosť druhej zmluvnej strane, považuje sa táto písomnosť za 

doručenú dňom jej doručenia na adresu sídla alebo inú adresu, ktorú má zmluvná strana 

zapísanú v príslušnom obchodnom alebo inom registri ako sídlo alebo na inú adresu 

včas oznámenú druhej zmluvnej strane. 

 

 

10. Povinnosť mlčanlivosti 

 

10.1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o obsahu informácií 

podliehajúcich ochrane obchodného tajomstva a dôverných informácií, ktoré sa jedna 

zmluvná strana dozvie o druhej zmluvnej strane, najmä počas z zmluvného vzťahu s 

ňou, ako aj v súvislosti s rokovaniami medzi zmluvnými stranami v čase pred 

uzatvorením takéhoto záväzku. 

 

10.2. V prípade preukázateľného porušenia povinností podľa tohto článku je tá zmluvná 

strana, ktorá povinnosť porušila povinná nahradiť škodu druhej zmluvnej strane, ktorej 

škoda vznikla. 

 

11. Zmluvné pokuty 

 

V prípade, že odberateľ nezaplatí dodávateľovi faktúru v lehote splatnosti, je dodávateľ 

oprávnený účtovať odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň 

omeškania. Týmto ustanovením nie sú dotknuté nároky na náhradu škody dodávateľom. 
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12. Záverečné ustanovenia 

 

12.1. Ak dôjde po uzavretí objednávky a/alebo zmluvy k zmenám právnej subjektivity alebo 

iným zmenám (napríklad zmena obchodného mena. zmena sídla, zlúčenie spoločnosti) 

je zmluvná strana povinná oznámiť túto skutočnosť bez meškania druhej zmluvnej 

strane, najneskôr však do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti zápisu v 

obchodnom registri, resp. v živnostenskom oprávnení. Tu uvedené zmeny nezakladajú 

právo zmluvných strán na odstúpenie od objednávky a/alebo od zmluvy a zmluvné 

strany sú pôvodnou objednávkou a/alebo zmluvou viazané. 

 

12.2. Objednávka a/alebo zmluva a VOP sa riadia právom Slovenskej republiky, 

predovšetkým ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne tiež ustanoveniami 

iných príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

 

12.3. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť všetky spory, vrátane sporov o platnosť, výklad alebo 

zrušenie jednotlivých ustanovení objednávky a/alebo zmluvy alebo VOP, ktoré medzi 

nimi môžu vzniknúť v súvislosti s plnením alebo výkladom objednávky a/alebo zmluvy 

alebo VOP zmierlivým rokovaním a vzájomnou dohodou. 

 

12.4. Prevod práv a povinností vyplývajúcich z objednávky a/alebo zo zmluvy alebo z VOP 

na tretiu stranu je možný výlučne s písomným súhlasom odberateľa. 


