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Článok I. Úvodné ustanovenia 

 Tieto Všeobecné obchodné podmienky NES Nová Dubnica s.r.o. 
(ďalej len „VOP") tvoria prílohu rámcovej zmluvy, zmluvy, 
potvrdenia objednávky alebo ponuky a sú ich neoddeliteľnou 
súčasťou. Predloženie objednávky kupujúcim znamená súhlas 
kupujúceho s týmito VOP bez akýchkoľvek výhrad. Na dodacie 
podmienky kupujúceho sa neprihliada; to neplatí v prípade, ak 
ich predávajúci písomne akceptoval. Objednávka kupujúceho 
vyžaduje jej potvrdenie predávajúcim. Žiadne iné osobitné 
podmienky nemajú prednosť pred VOP, pokiaľ nie sú písomne 
akceptované predávajúcim.  

 Ak predávajúci prijme objednávku kupujúceho, vystaví zmluvu a 
predloží ju kupujúcemu. Kupujúci potvrdí zmluvu podpisom a 
jeden originál potvrdenej zmluvy vráti späť predávajúcemu. 

 
 

 Článok II. Cena 
2.1 Ak nebolo dohodnuté inak, platia ceny zo závodu predávajúceho.  
        V cene nie je zahrnuté balenie, nakladanie, dopravné, clo a DPH.    
        Ak sa zvýšia, resp. zavedú nové poplatky, dane alebo iné výdaje   
        súvisiace s dodávkou, toto zvýšenie znáša kupujúci.  
2.2 Cena je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/96 Z.z. 

o cenách v platnom znení a platí EXW Nová Dubnica, pokiaľ nie 
je uvedené inak. Ceny sú uvedené v EUR, bez DPH. 

2.3 Ak sa objednávka odchýli od pôvodnej ponuky, predávajúci si 
vyhradzuje právo primerane zmeniť cenu. 

2.4 Cena je určená na základe nákladov v čase ponuky. Ak sa do 
termínu dodávky zvýšia náklady vyplývajúce zo zmien platných 
colných a daňových predpisov, bankových sadzieb a iných 
podmienok, ktoré v čase uzatvorenia zmluvy nebolo možné 
predpokladať, predávajúci je oprávnený ceny primerane upraviť. 

2.5 Pri objednaných opravách zrealizuje predávajúci výkony, ktoré 
považuje za nutné a účelné. Tieto budú zúčtované na základe 
skutočných nákladov. Toto platí aj pre výkony a dodatočné 
výkony, ktorých nutnosť a účelnosť sa prejaví počas realizácie 
objednávky. 

2.6 V prípade, ak náklady na opravu prevyšujú ponukovú cenu 
nového výrobku, je predávajúci povinný pred vykonaním opravy 
informovať kupujúceho a riadiť sa jeho rozhodnutím. 

2.7 Náklady, ktoré vznikli predávajúcemu pri vyhotovení ponuky na 
opravu, alebo v súvislosti s posudkami hradí kupujúci, ak nie je 
dohodnuté inak. To platí aj vtedy, ak oprava nebude objednaná. 

 
 

Článok III. Platobné a dodacie podmienky 
3.1 Kupujúci je povinný v každej svojej objednávke uviesť 

identifikačné číslo pre DPH kupujúceho platné v štáte destinácie 
tovaru (IČ DPH). Kupujúci je povinný ihneď písomne oznámiť 
predávajúcemu každú zmenu alebo zrušenie IČ DPH kupujúceho.  

3.2 Dodacie podmienky sú stanovené v súlade s INCOTERMS 2010. 
3.3 Dohodnutá dodacia lehota platí, pokiaľ nenastanú nepredvídané 

alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, ako napríklad všetky 
prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto 
okolnostiam patria tiež ozbrojené konflikty, úradné zásahy 
a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo pri colnom 
odbavení.  

3.4 V prípade, že je tovar pripravený na expedíciu, a tento nie je 
možné bez zavinenia predávajúceho odoslať, alebo si kupujúci 
jeho odoslanie neželá, predávajúci môže tovar na náklady 
kupujúceho uskladniť, pričom sa dodávka považuje za odoslanú. 
Dohodnuté platobné podmienky týmto nie sú dotknuté. 

3.5 Predávajúci nie je povinný dodať tovar kupujúcemu a má právo 
zastaviť výrobu a dodanie objednaného tovaru, ak je kupujúci v 
omeškaní s platbou za tovar. 

3.6 V prípade reklamácie nie je kupujúci oprávnený zadržať 
predávajúcemu žiadne platby, alebo tovar, ktorý má byť vrátený 
predávajúcemu, alebo jednostranne započítavať svoje 
pohľadávky voči predávajúcemu. Nárok(y) kupujúceho sa bude(ú) 
riešiť osobitne tak, že to neovplyvní povinnosť kupujúceho uhradiť 
predávajúcemu kúpnu cenu za tovar do dohodnutého dňa 
splatnosti. 

3.7 Predávajúci je oprávnený vykonať a zúčtovať čiastočné dodávky 
alebo preddodávky. Kupujúci sa zaväzuje takéto dodávky prijať. 

3.8 Platenie dodávky zrealizuje kupujúci na základe faktúr – 
daňových dokladov, zaslaných alebo odovzdaných predávajúcim 
po dodávke tovaru. Celkový limit  neuhradených faktúr  po dobe 
splatnosti v prípade konkrétneho kupujúceho je ........................€. 

3.9 Za deň uskutočnenia platby kupujúcim sa považuje deň pripísania 
dlžnej sumy na bankový účet predávajúceho. 

3.10 Kupujúci nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
predávajúceho postúpiť, previesť alebo obchodovať akýmkoľvek 
spôsobom s akýmikoľvek právami, nárokmi alebo povinnosťami 
vyplývajúcimi z tejto zmluvy. 

 
 
Článok IV. Vlastníctvo a prechod nebezpe čenstva škody na tovare 
4.1 Vlastníctvo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho 

okamihom pripísania platby za tovar na bankový účet 
predávajúceho  

4.2 Nebezpečenstvo   škody   na   tovare   prechádza  z 
predávajúceho   na kupujúceho   v   zmysle   dohodnutej   
dodacej   podmienky   podľa INCOTERMS 2010. 

4.3 Pri výkonoch, ktoré nie sú súčasťou dodávky tovaru, alebo jej 
časti, je miestom plnenia to miesto, kde sa výkon realizoval. Po 
odovzdaní výkonu, alebo jeho časti prechádza v ďalšom 
nebezpečenstvo škody na kupujúceho.    

4.4 Pri oneskorenom vyexpedovaní dodávky zavinenom kupujúcim, 
prechádza nebezpečenstvo škody na kupujúceho dňom možného 
odoslania dodávky.  

4.5 Osobitne dohodnuté skúšky kvality alebo skúšobné prevádzky sa 
nedotýkajú ustanovení o mieste plnenia alebo prechode 
nebezpečenstva škody.  

 
 
Článok V. Záruka a zodpovednos ť za chyby tovaru 
5.1 Predávajúci je povinný pri plnení dohodnutých platobných 

podmienok v súlade s nasledovnými ustanoveniami odstrániť 
každú chybu zariadenia ovplyvňujúcu jeho funkčnosť, ktorá 
existuje v čase odovzdania, či už spočíva v konštrukcií, materiáli 
alebo v prevedení. 

5.2 Záručná doba je 12 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak a pokiaľ 
nie sú pre jednotlivé časti dodávky dohodnuté osobitné záručné 
doby.  

5.3 Nárok na záruku predpokladá, že kupujúci vzniknuté chyby 
bezodkladne oznámi písomnou formou na zmluvne dohodnuté 
miesto.  

5.4 Ak kupujúci poruší akúkoľvek svoju povinnosť starostlivosti o 
tovar uvedenú v dokladoch odovzdaných predávajúcim 
kupujúcemu pri dodávke tovaru, potom akákoľvek reklamácia 
chýb tovaru je neplatná, pokiaľ to predávajúci písomne 
neodsúhlasí inak. 

5.5 Kupujúci je predávajúcemu povinný oznámiť povahu a 
špecifikáciu zjavných chýb tovaru, ako aj rozdiely v množstve 
tovaru do desiatich (10) pracovných dní odo dňa dodania tovaru 
na zmluvne dohodnuté miesto. 

5.6 Reklamačným miestom je sídlo predávajúceho.  
5.7 Reklamácia tovaru neoprávňuje kupujúceho odmietnuť uskutočniť 

platbu alebo odmietnuť prevziať ďalšie dodávky od 
predávajúceho. 

5.8 V prípade, že predávajúci uzná reklamáciu a chyby tovaru sú 
neopraviteľné, je predávajúci povinný v primeranej dobe dodať 
nový alebo chýbajúci tovar alebo uskutočniť primerané finančné 
vyrovnanie. 

5.9 Predávajúci nie je zodpovedný za chyby tovaru spôsobené:  (a) 
nedodržaním doporučení predávajúceho pre starostlivosť o tovar 
pri jeho preprave, skladovaní, manipulácii a kontrole, (b) 
neštandardným, nekvalifikovaným alebo nevhodným používaním, 
inštaláciou, alebo testovaním tovaru, (c) dôvodmi súvisiacimi s 
neodbornou montážou tovaru, (d) pokusmi modifikovať alebo 
opraviť tovar bez predchádzajúcej písomnej autorizácie 
predávajúceho. 

 
 
Článok VI. Sankcie 
6.1 Pokiaľ kupujúci neuhradí faktúry v dobe ich splatnosti je 

predávajúci oprávnený požadovať úrok z omeškania vo výške 
0,03% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.  

6.2 Predávajúci považuje akékoľvek údaje uvedené v zmluve a 
akékoľvek informácie, alebo dokumenty získané v súvislosti so 
zmluvou za dôverné a kupujúci sa zaväzuje ich neposkytovať, 
alebo neumožniť k nim prístup v žiadnej forme tretej osobe okrem 
prípadov, kedy to vyžaduje zákon, alebo zmluva. 

 
 
Článok VII. Odstúpenie o zmluvy 
7.1 V prípade dodávky špeciálneho tovaru pod 500,00 € odstúpenie 

od zmluvy nie je možné a kupujúci uhradí plnú výšku ceny tovaru.  
7.2 V prípade stornovania dodávky štandardného tovaru pred 

potvrdeným termínom dodávky alebo realizovanej dodávky za 



podmienky nerozbaleného a nepopísaného obalu a 
nepopísaného štítku zaplatí kupujúci predávajúcemu storno 
poplatok: 
- 85% ceny pri odstúpení do 20 dní pred dňom plnenia 
- 95% ceny pri odstúpení do 10 dní pred dňom plnenia 
Výšku storno poplatku oznámi predávajúci do 10 pracovných dní 
od písomne presne zadefinovanej požiadavky na storno.  
V inom prípade má predávajúci právo stornovanie, alebo spätné 
odkúpenie odmietnuť. Rozhodnutie odmietnutia spätného 
odkúpenia alebo výšku storno poplatku predávajúci oznámi  
kupujúcemu do 10 pracovných dní od písomne presne 
zadefinovanej požiadavky na storno.    

7.3 Kupujúci  je oprávnený odstúpiť od zmluvy: 
a) ak sa realizácia dodávky, príp. začiatok alebo 

pokračovanie plnenia z dôvodov na strane predávajúceho 
stane nemožným alebo sa predávajúci napriek určeniu 
primeranej dodatočnej lehoty oneskorí. 

7.4 Predávajúci  je oprávnený odstúpiť od zmluvy: 
a) ak vznikli pochybnosti ohľadom platobnej schopnosti 

kupujúceho a tento na žiadosť predávajúceho neplatí 
zálohové platby a ani nezabezpečil pred dodávkou vhodnú 
zábezpeku, alebo 

b) ak predĺženie dodacej lehoty kvôli okolnostiam uvedeným 
v bode 2.3 činí viac ako polovicu pôvodne dohodnutej 
dodacej lehoty, najmenej však šesť mesiacov 

7.5 Ak sa začne konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie na 
majetok jednej zo zmluvných strán alebo sa zamietne návrh na 
začatie konkurzného konania pre nedostatok majetku, je druhá 
zmluvná strana oprávnená odstúpiť od zmluvy bez udania 
dôvodu. 

7.6 Bez ohľadu na nároky predávajúceho z titulu náhrady škody sa 
v prípade odstúpenia od zmluvy doteraz vykonané plnenia alebo 
čiastočné plnenia zaúčtujú a zaplatia v súlade so zmluvou. To 
platí aj vtedy, pokiaľ dodávka alebo plnenie ešte neboli prevzaté 
kupujúcim, ako aj pre prípravné činnosti predávajúceho. 
Predávajúcemu platí tiež namiesto toho právo požadovať vrátenie 
už odoslaných predmetov.     

 
 
Článok VIII.  Zodpovednos ť za škodu 
8.1 Predávajúci ručí za škody vtedy, len ak preukázateľne poruší 

svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, pričom maximálna 
výška odškodnenia nesmie presiahnuť 10% hodnoty zmluvnej 
ceny. 

8.2 Ak kupujúci nedodrží všeobecne platné podmienky pre montáž, 
uvedenie do prevádzky a používanie (ako je napr. uvedené 

v návode na obsluhu) alebo úradné podmienky pre 
homologizáciu, je zodpovedný za takto vzniknuté škody. 

8.3 Obmedzenie ručenia podľa bodov 5.1 a 5.2 rovnako  platí aj voči 
všetkým odberateľom a ich ďalším odberateľom. 

 
 
Článok IX. Priemyselné ochranné a autorské práva   
9.1 Ak predávajúci vyhotoví na základe konštrukčných údajov,   

nákresov, modelov a iných špecifík kupujúceho tovar, kupujúci je 
povinný zamedziť v prípade porušenia akýchkoľvek ochranných 
práv uplatneniu žalôb alebo škôd voči predávajúcemu. Za tieto 
zodpovedá v plnom rozsahu kupujúci. 

9.2 Podklady pre zhotovenie, ako napr. plány, skice a iné technické   
podklady zostávajú práve tak, ako aj vzorky, katalógy, prospekty,  
vyobrazenia a pod. duševným vlastníctvom predávajúceho  
a podliehajú príslušným ustanoveniam, čo sa týka  
rozmnožovania, napodobňovania, súťaže atď. Bod  9.1 platí aj 
pre vykonávacie podklady. 

  
 
 Článok X. Závere čné ustanovenia 
10.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 

dňom ich podpisu oboma zmluvnými stranami v potvrdení 
objednávky a všeobecných dodacích podmienok. Všeobecné 
dodacie podmienky sú vyhotovené v dvoch exemplároch, 
z ktorých má každý platnosť originálu. Po jednom exemplári 
obdrží každá strana. 

10.2 Akékoľvek predchádzajúce dohody, alebo vyhlásenia akejkoľvek 
povahy uskutočnené medzi zmluvnými stranami, ktoré sa 
vzťahujú k týmto VOP sa nahrádzajú týmito VOP.  

10.3 Každá zmluvná strana okamžite písomne oznámi druhej zmluvnej 
strane akékoľvek zmeny jej živnostenského oprávnenia, alebo 
zmeny údajov v obchodnom registri, ktoré majú priamy vplyv na 
podmienky a plnenie zmluvy, alebo akékoľvek oficiálne zahájenie 
reštrukturalizácie, likvidácie, alebo konkurzného konania.  

10.4 Predávajúci v žiadnom prípade nezodpovedá kupujúcemu za 
nepriame škody, za škody súvisiace s ušlým ziskom, ani za 
škody, ktorých následkom sú represívne náhrady ani za následné 
škody a to bez ohľadu na povahu porušenej právnej povinnosti, z 
ktorej vznikli.   

10.5 Spory vyplývajúce zo zmluvy, vrátane sporov o existenciu alebo 
neexistenciu zmluvy, bude v súlade s § 89a Občianskeho 
súdneho poriadku rozhodovať miestne príslušný súd 
predávajúceho. Zmluva podlieha Slovenskému právu.   

10.6 V prípade, ak akékoľvek ustanovenie týchto VOP stratí platnosť, 
ostatné ustanovenia zostávajú nedotknuté. 

 

 
 

predávajúci:                                                                                      kupu júci: 
   

Nová Dubnica , dňa ...........................      ....................................., dňa ........................... 
 

 
 
............................................... 
Ing. Zdenko Harvánek, CSc. 
riaditeľ – konateľ spoločnosti 

 
 

 
............................................... 
Ing. Milan Kamarýt 
technický manažér – konateľ 


