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I.   Úvodné ustanovenie 
1. Právne vzťahy medzi kupujúcim (ďalej len „kupujúci“) a predávajúcim sa riadia týmito podmienkami. 

Prípadné ďalšie dohody,  zmeny a doplnenia musia mať písomnú formu. Iné všeobecné obchodné 
podmienky neplatia ani v tom prípade, ak  nie sú vyslovene v rozpore. 

2. Predmet kúpy musí spĺňať kupujúcim predpísané  technické údaje, požiadavky alebo zadanie podľa 
podkladov odovzdaných kupujúcim predávajúcemu. Tieto údaje a požiadavky sú „garantované vlastnosti“ 
predmetu kúpy, iba že je u jednotlivých údajoch a požiadavkách vyslovene písomne uvedená výnimka zo 
strany kupujúceho.  

II.   Zmluvný vzťah 
1. Objednávka musí byť vystavená na jednotnom formulári kupujúceho. Kúpne zmluvy (objednávka 

a potvrdenie) a storná objednávok, taktiež aj ich zmeny a doplnenia musia mať písomnú formu. Storná 
objednávok môžu byť uskutočnené aj diaľkovým prenosom dát. 

2. Nepotvrdením objednávky zo strany predávajúceho do jedného týždňa od doručenia, má kupujúci právo na 
jej stornovanie. Stornovanie je uskutočňované písomne s doručením na známu adresu predávajúceho alebo 
faxom. Stornovania dodávok sú záväzné najneskôr dovtedy, pokiaľ ich predávajúci počas jedného týždňa po 
ich doručení neodmietne. 

3. Kupujúci môže od predávajúceho požadovať zmeny predmetu kúpy v jeho rozsahu  aj prevedení. Následky, 
týkajúce sa predovšetkým zníženia alebo zvýšenia nákladov, ako i termínov dodania je pritom nutné riešiť 
primeraným spôsobom po vzájomnej dohode formou písomného dodatku k objednávke alebo ku kúpnej 
zmluve. 

4. Kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, pokiaľ: 
 Predávajúci nie je schopný dodržiavať termíny dodania v zmysle objednávky a dohodnutých 

podmienok, 
 opakovane dodá poškodený tovar 
 je opakovane v meškaní s dodávkami, 
 je v platobnej neschopnosti, 
 bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na predávajúceho a pod. 

III.  Platby, platobné podmienky a fakturácia, prechod vlastníckeho práva 
1. Pokiaľ predávajúci predá kupujúcemu predmet kúpy bez poškodenia, má právo na vyfakturovanie 

dodaného tovaru k poslednému dňu v mesiaci, v ktorom bola uskutočnená dodávka tovaru. Pri prevzatí 
predmetu kúpy v skoršom termíne sa splatnosť riadi dohodnutým termínom dodania. 

2. Platba prebehne bankovým prevodom. Akákoľvek zmena splatnosti musí byť odsúhlasená oboma stranami. 
Kupujúci je oprávnený rozdiely vzniknuté z odchýlok v cene alebo množstva okamžite zaúčtovať na konto 
predávajúceho a urobiť zápočet proti najbližšej vystavenej faktúre. Pri zmenách cien so spätnou platnosťou 
sa postupuje  rovnakým spôsobom. 

3. V prípade dodania poškodeného tovaru je kupujúci oprávnený platbu zadržať až do riadneho splnenia.  
4. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho nie je predávajúci oprávnený svoje pohľadávky voči 

nemu postúpiť alebo posunúť k uplatneniu tretím osobám. 
5. Predávajúci sa bude podieľať na vzájomnom odsúhlasovaní pohľadávok a záväzkov. 
6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predanému tovaru okamihom predania tovaru predávajúcim 

kupujúcemu. 

IV.  Reklamácie 
 Pokiaľ kupujúci zistí odchýlky od objednávky resp. dodacieho listu / preberací protokol ako napr. rozdiely 

v množstve, kvalitatívne nedostatky alebo poškodenie pri preprave, je oprávnený túto zásielku vrátiť alebo 
prevziať bez toho, aby stratil svoje právne nároky. 

V.   Zachovávanie utajenia 
1.  Zmluvní partneri sa zaväzujú, že budú k všetkým nielen verejným ekonomickým a technickým detailom , 

o ktorých sa dozvedia prostredníctvom svojich obchodných vzťahov, pristupovať ako k obchodnému 
tajomstvu. 

 



2. Výkresy, modely, šablóny, vzory a podobné predmety nesmú byť prenechávané alebo inak sprístupňované 
neoprávneným tretím osobám. Rozmnožovanie takýchto predmetov je prípustné len v rámci prevádzkových 
požiadaviek a ustanoveniach o autorských právach. 

3. Subdodávatelia musia byť zaviazaní zodpovedajúcim spôsobom. 
4. Zmluvní partneri môžu na reklamu použiť svoje obchodné spojenie len po predchádzajúcom písomnom 

odsúhlasení. 

VI.  Dodanie tovaru / materiálu / služby 
       Dohodnuté termíny, lehoty a kvalita sú záväzné. Pre dodržanie termínu alebo lehoty dodania je 
smerodatné prijatie tovaru / materiálu / služby (ďalej len tovaru) kupujúcim. Predávajúci je povinný tovar 
prichystať včas pri zohľadnení obvyklej doby potrebnej k naloženiu a odoslaniu.  
        Dodávky sa uskutočňujú podľa pokynov kupujúceho. Predávajúci je povinný k im dodávanému tovaru 
priložiť sprievodné doklady: 
a) Tuzemský dodávateľ (dodací list s odpovedajúcimi náležitosťami – napr. množstvo, číslo objednávky, popis 

tovaru atd.) 
b) Zahraničný dodávateľ (dodací list, faktúru, colné dokumenty a doklad o pôvode tovaru). 

Nedodaním dokladu o pôvode tovaru sa považuje dodávka tovaru za nekompletnú a kupujúci má právo 
zadržať platbu za dodávku tovaru v súlade s čl. III. Predávajúci je povinný uhradiť škody spôsobené 
nedodaním dokladu o pôvode tovaru. 
Pre všetky obchodné doložky platia INCOTERMS 2010. 

VII. Zdržanie dodávky tovaru 
        Predávajúci je povinný nahradiť kupujúcemu škody z prieťahov podľa zákonných predpisov, pokiaľ nie je 
vyslovene v zmluve alebo objednávke stanovené inak.  

VIII.Vyššia moc 
        Vyššia moc, stávky, povstanie, opatrenia úradu a iné nepredpokladané, neodvratné a závažné udalosti 
oslobodzujú zmluvných partnerov po dobu trvania narušenia a v rozsahu jeho účinku od povinnosti plnenia. To 
platí i v tom prípade, ak tieto udalosti nastanú v okamihu, keď je postihnutý zmluvný partner v omeškaní. 
Zmluvní partneri majú povinnosť, v rámci možností, nepretržite poskytovať potrebné informácie 
a prispôsobovať v dobrej viere svoje záväzky zmeneným pomerom. 

IX.  Kvalita a dokumentácia 
1.     Každá dodávka tovaru musí byť bez poškodenia.  

Predávajúci je zodpovedný za kvalitu predmetov dodávky a zaväzuje sa, že bude vykonávať efektívne 
zabezpečovanie kvality a dokumentácie a toto doloží kupujúcemu. 

2. Predmety dodávky musia zodpovedať vždy príslušnému najnovšiemu stavu konkurencie pri zohľadnení  
posledného stavu vedy a techniky. 

3. Ak vzniknú odchylky od vyššie uvedeného, bude predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho bez vyzvania 
informovať a obe strany zahája jednanie, aby bolo dosiahnuté prispôsobenie sa konkurencii. 

4. Súčasne je predávajúci povinný kupujúceho informovať o plánovaných zmenách v procese výroby a/alebo 
kontrole tovaru. 

5. Predávajúci je povinný dať kupujúcemu možnosť presvedčiť sa, že opatrenia k zabezpečeniu kvality sa 
uplatňujú v potrebnom rozsahu a plní sa rovnako tiež s tým spojená povinnosť viesť dokumentáciu. Za 
týmto účelom umožní predávajúci kupujúcemu po dohode kedykoľvek prehliadku výrobných a kontrolných 
zariadení, nahliadnutie do výrobných a kontrolných podkladov, vrátane dokumentácie. Vo vzťahu 
zachovania utajenia platí v plnom rozsahu č. V. 

6. Za základ posudzovania a stanovenia potrebného rozsahu opatrení k zabezpečeniu kvality slúži: 
a) U dodávok základného (priameho - primárneho) materiálu 

 Dohoda o zabezpečení kvality (pokiaľ je uzatvorená) 
 Certifikáty ISO noriem  
 Technické dodacie podmienky EN (STN), Produktová špecifikácia, Certifikát kvality 

b) U dodávok chemických látok 
 Certifikáty ISO noriem 
 Technické dodacie podmienky EN (STN), Produktová špecifikácia, Certifikát kvality 
 Bezpečnostný list -  evidenčný list bezpečnostných údajov daného materiálu z hľadiska ochrany 

osôb, životného prostredia a manipulácie s nebezpečnými látkami. 
c) Ostané 

 Návody k obsluhe, návody na použitie, projektová dokumentácia 
 Ostatné iné dokumenty preukazujúce kvalitu 



X.   Záruka 
1. Pri dodávkach poškodeného tovaru predávajúcim, môže tento pred zahájením výroby (spracovania alebo 

montáže) poškodené diely vytriediť, opraviť alebo dodatočne dodať, pokiaľ je to samozrejme pre 
kupujúceho akceptovateľné. V prípade, že to predávajúci nemôže vykonať alebo nezjedná neodkladne 
nápravu, môže kupujúci od zmluvy odstúpiť v rozsahu dodávky s poškodeným plnením a odoslať tovar na 
riziko predávajúceho späť. V naliehavých prípadoch môže po dohode s predávajúcimi vykonať úpravu sám 
kupujúci alebo ju môže nechať vykonať treťou osobou. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu v súvislosti 
s dodávkami poškodeného tovaru, nesie predávajúci. 

2. V prípade, že rovnaký tovar je dodaný opakovane ako poškodený je kupujúci po písomnom upozornení 
oprávnený pri opätovnom dodaní s poškodeniami odstúpiť  i od neuskutočnených dodávok. 

3. Ak je poškodenie zistené až po zahájení výroby, môže kupujúci mimo pravidiel podľa odst. 1 požadovať 
náhradu vzniknutej škody vrátane náhrady za vzniknuté nadnáklady. V naliehavých prípadoch môže 
kupujúci vykonať úpravy sám alebo ich nechať vykonať treťou osobou s tým, že tieto budú preúčtované 
predávajúcemu. 

4. Diely, ktoré má predávajúci nahradiť, mu musí kupujúci na jeho žiadosť a na jeho náklady dať k dispozícii. 
5. Záruka končí uplynutím 24 mesiacov od doby užívania alebo montáže. 
6. Záručné nároky nevznikajú, pokiaľ k poškodeniu prišlo porušením návodu na obsluhu, údržbu, či montáž, 

nevhodným alebo neodborným použitím, chybnou alebo nedbalou manipuláciou a prirodzeným 
opotrebením, ako aj vykonanými zásahmi kupujúceho alebo tretej osoby do predmetu dodávky. Pokiaľ nie 
je vyššie upravené inak, riadia sa záruky zákonnými predpismi. 

XI.  Zodpovednosť 
1. V prípade, že nie je na inom mieste týchto podmienok uvedená iná úprava zodpovednosti je 

predávajúci povinný nahradiť škodu, ktorá kupujúcemu vznikla priamo alebo sprostredkovane 
v dôsledku chybnej dodávky, porušením zákonných  bezpečnostných predpisov alebo iných 
právnych dôvodov, ktorú je možné pripočítať na ťarchu predávajúceho. Ak bola kupujúcemu 
spôsobená škoda treťou osobou (subbdodávateľom), ktorému dodávajúci zveril plnenie svojich 
povinností vyplývajúceho pre neho z podmienok dohodnutých medzi kupujúcim a predávajúcim, 
zodpovedá za túto škodu predávajúci, ako keby túto povinnosť plnil sám. 

2. Pokiaľ je voči kupujúcemu uplatnený nárok na základe neobmedzenej zodpovednosti podľa práva 
nepostúpiteľného tretím osobám, vystupuje predávajúci voči kupujúcemu v rozsahu, v akom by 
aj on bezprostredne a neobmedzene zodpovedal. Pre vyrovnanie škody medzi predávajúcim 
a kupujúcim sa uplatnia príslušné zákonné predpisy. Rovnako to platí i v prípade priameho 
nároku voči predávajúcemu. 

3. Povinnosť nahradiť škodu nie je realizovateľná pokiaľ kupujúci účinne obmedzil svoju 
zodpovednosť voči svojmu odberateľovi v zmysle príslušných zákonných ustanovení. Pričom sa 
kupujúci bude snažiť dohodnúť obmedzenia zodpovednosti v právne prípustnom rozsahu 
i v prospech predávajúceho. 

4. Nároky kupujúceho sú vylúčené vtedy, ak vznikla škoda vinou kupujúceho v dôsledku porušenia 
predpisov obsluhy, údržby a montáže, nesprávnym alebo neodborným použitím, chybným alebo 
nezodpovedným zaobchádzaním, prirodzeným opotrebovaním alebo chybnou opravou. 

5. Za oprávnené opatrenia kupujúceho k zamedzeniu škôd zodpovedá predávajúci, a to v plnom 
rozsahu. 

6. V prípade, že si kupujúci plánuje uplatniť u predávajúceho nárok podľa vyššie uvedených 
ustanovení, neodkladne o tom informuje a konzultuje. Kupujúci musí dať predávajúcemu 
možnosť daný prípad škody preveriť. Na opatreniach, ktoré budú uskutočnené, najmä pri 
jednaniach o urovnaní sa zmluvní partneri dohodnú. 

XII.  Ochranné práva (patenty, vynálezy, priemyselné vzory, ochranné známky, autorské práva)  
       a označenie výrobkov 
1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar dodaný kupujúcemu v celom rozsahu ani jeho jednotlivé 

prvky neporušujú priemyselné práva (z patentov, úžitkových a priemyselných vzorov) žiadnej 
tretej osoby a že tento tovar nie je zaťažený právami tretích osôb ako v tuzemsku, tak 
i v zahraničí. 



2. Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o využívaní všetkých vlastných patentov, 
úžitkových či priemyselných vzorov i o licenčnom využití patentov, úžitkových a priemyselných 
vzorov tretích osôb na tovar dodaný kupujúcemu. Použité licencie musia umožňovať vývoz 
tovaru do všetkých vývozných krajín  kupujúceho. Predávajúci zbavuje kupujúceho a jeho 
odberateľov všetkých nárokov z použitia takých ochranných práv. Toto neplatí, ak vyrobí 
predávajúci predmety dodávky podľa výkresov, modelov alebo iných porovnateľných popisov 
alebo údajov odovzdaných kupujúcim a nevie alebo v súvislosti s výrobkami, ktoré vyvíja, nemusí 
vedieť, že sú tým porušené ochranné práva. 

3. Zmluvní partneri sa zaväzujú, že sa budú neodkladne informovať o zistených rizikách porušenia 
alebo o údajných prípadoch porušenia a že si poskytnú možnosť postupovať proti takýmto 
nárokom po vzájomnej dohode. 

4. Predávajúci oznámi na žiadosť kupujúceho k tomuto používanie zverejnených vlastných alebo 
licencovaných ochranných práv a prihlášok ochranných práv na predmet dodávky. Riešenia 
a postupy, ktoré sú duševným vlastníctvom kupujúceho, nesmie predávajúci použiť k iným 
účelom ako k výrobe tovaru pre kupujúceho. Predávajúci nesmie podať prihlášku vynálezu, 
úžitkového alebo priemyselného vzoru na žiadne riešenie, ktoré je duševným vlastníctvom 
kupujúceho a bolo predávajúcemu odovzdané v podkladoch alebo vzniklo v súvislosti 
s vývojovou zákazkou kupujúceho ako aj v rámci konzultácií s odborníkmi kupujúceho. Žiadne 
také riešenie niesme ani uznať a odmeniť ako zlepšovací návrh. Pokiaľ predávajúci získal 
ochranné práva v rozpore s ustanovením predchádzajúceho odstavca, je povinný bezodkladne 
tieto práva bezplatne previesť na kupujúceho. 

5. Predávajúci je povinný umiestniť na určený dodávaný tovar, alebo na jeho obaly značky alebo 
symboly podľa pokynov kupujúceho. 

XIII.  Používanie výrobných prostriedkov a dôverných údajov kupujúceho 
        Modely, matrice, šablóny, vzory, náradie a ostatné výrobné prostriedky, ako aj dôverné údaje, 
        ktoré dal kupujúci k dispozícii predávajúcemu alebo úplne uhradil, nesmú byť bez  predchádzajú-   
        ceho písomného súhlasu kupujúceho použité k dodaniu tretím osobám.  
        Predávajúci sa zaväzuje, že tovar, ktorý je predmetom dodávky kupujúceho a je špecifický pre 

použitie vo výrobkoch kupujúceho, nebude predávať alebo poskytovať tretím osobám bez 
súhlasu kupujúceho. Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o mieste použitia náradia, 
resp.úmysle premiestniť náradie na iné miesto výroby. Predávajúci je povinný informovať 
kupujúceho o vlastníckych právach tretích osôb k náradiu. Predávajúci je v prípade úmyslu 
odovzdať či iným spôsobom predať náradie povinný toto najprv ponúknuť ku kúpe kupujúcemu. 
Údržba a obnova náradia je hradená predávajúcim. 

XIV. Všeobecné ustanovenia 
1. Predávajúci a kupujúce prehlasujú, že všetky právne predpisy a normy citované vo Všeobecných 
       nákupných podmienkach sú obom stranám známe. Kupujúci bude predávajúceho informovať 

o prípadných zmenách týchto podkladov. 
2. Predávajúci je povinný rešpektovať zásady a dodržiavať predpisy bezpečnosti ochrany zdravia pri 

práci (BOZP) a životného prostredia (ŽP) a nechá sa o nich preškoliť príslušným technikom 
kupujúceho. Predávajúci berie na vedomie skutočnosť, že pri dodaní predmetu objednávky je 
povinný v prípade, že ktorákoľvek ním poverená osoba vstúpi do areálu závodu kupujúceho sa pri 
príchode na vrátnici (recepcii) zoznámi so „zásadami BOZP a ŽP“ platnými v areáli a svojim 
podpisom toto potvrdí a bude ich pri pohybe po areáli rešpektovať. Predávajúci je povinný 
predložiť kupujúcemu zoznam použitým materiálov potrebných k výkonu svojej činnosti. 
Predávajúci sa ďalej zaväzuje, že všetok odpad vzniknutý jeho dodávkou po ukončení práce 
z areálu kupujúceho ekologicky zlikviduje (t.z. podľa zásad ochrany životného prostredia) alebo 
po dohode s kupujúcim využije jeho funkčný systém likvidácie týchto odpadov. 

3. Predávajúci zabezpečí a preukáže kupujúcemu, že jeho zamestnanci a subdodávatelia poznajú 
a pracujú v súlade s právnymi predpismi a nariadeniami upravujúcimi zdravie a bezpečnosť, ktoré 
sú v platnosti rovnako aj s nariadeniami kupujúceho a charty a doporučeniami Saint-Gobain EHS. 
Záväzný zoznam osobných a ostatných ochranných pracovných pomôcok, vyžadovaných pre 



prácu v areáli  SGGS Nitrasklo, je prílohou týchto Všeobecných nákupných podmienok. Kupujúci si 
vyhradzuje právo sledovať a preskúmavať opatrenia predávajúceho a jeho subdodávateľov 
týkajúce sa zdravia a bezpečnosti. Zástupci kupujúceho majú možnosť neobmedzeného prístupu 
vo vhodnes dobe a na vhodnom mieste k uskutočneniu týchto aktivít. Pokiaľ opatrenia 
predávajúceho týkajúce sa zdravia a bezpečnosti budú v súlade s právnymi predpismi 
a nariadeniami uvedenými vyššie, kupujúci ponesie náklady spojené s týmto prieskumom, pokiaľ 
predávajúci nebude spĺňať požiadavky stanovené právnymi predpismi a nariadeniami, uhradí 
kupujúcemu náklady spojené s týmto prieskumom. Pokiaľ predávajúci alebo jeho subdodávatelia 
nesplnia podmienky uvedené vyššie a neodstránia ihneď tento nedostatok je kupujúci oprávnený 
okamžite vypovedať zmluvu v celom rozsahu alebo z časti s tým, že je taký nedostatok 
považovaný za porušenie zmluvy. Kupujúcemu zostávajú všetky práva na zjednanie nápravy 
podľa práva v prípade, že by toto porušenie a nečinnosť kupujúceho mohlo byť vyložené ako 
zrieknutie sa práv alebo nápravy.  

4. Pokiaľ by boli alebo sa stali niektoré z ustanovaní týchto podmienok alebo uzavretých ďalších 
dohôd neplatné, platnosť ostatných častí zmluvy tým nie je dotknutá. Zmluvní partneri sú povinní 
neplatné ustanovenia nahradiť inou úpravou s pokiaľ možno porovnateľným ekonomickým 
efektom. 

5. Pre všetky spory, ktoré môžu vzniknúť medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti 
s vybavovaním objednávok, reklamácií, platieb za dodávky alebo výkladom týchto Všeobecných 
nákupných podmienok, je prislúchajúci súd pre predávajúcich so sídlom v SR. V prípade sporov 
bude rozhodným právom právo Slovenskej republiky, pričom je vylúčené použitie ustanovenia 
zmluvy o medzinárodnej kúpe tovaru, ktorá je upravená Viedenskou zmluvou OSN o zmluvách 
o medzinárodnej kúpe tvaru zo dňa 11.4.1980.  
 

  
 

         
        

 
 

                         Ing. Peter KURUC       Ing. Radoslav ČERNÝ 
                      konateľ spoločnosti                   konateľ spoločnosti 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 


