VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A DODACIE PODMIENKY PRE PREDAJ TOVARU,
VÝROBKOV A SLUŽIEB FIRMY Spoločnosť Kováč s. r.o.
1. ÚVODNÉ USTANOVENIE
1.1. Firma Spoločnosť Kováč s. r.o. (ďalej len predávajúci) sa kúpnou zmluvou, uzatvorenou
s kupujúcim, zaväzuje dodať a predať kupujúcemu tovar špecifikovaný kupujúcim (čo do
druhu, rozmerov, množstva, atď.) a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť jeho cenu,
zjednanú dohodou zmluvných strán. Všeobecné obchodné a dodacie podmienky pre predaj
tovaru, výrobkov a služieb firmy Spoločnosť Kováč s. r.o. (ďalej len VODP) sú nedeliteľnou
súčasťou každej kúpnej alebo inej zmluvy či zmluvného dojednania a objednávky,
uzatvorenej predávajúcim s inou osobou (ďalej len kupujúci) a slúži k vymedzeniu práv a
povinností obidvoch zmluvných strán. Ustanovenia VODP sú záväzné pre obidve zmluvné
strany, pokiaľ nie je v kúpnych či iných zmluvách uvedené niečo iného. VODP platia pre
všetky dodávky predmetu plnenia, pre účely týchto podmienok, uvádzané ako tovar..
1.2. Kupujúci bol pred uzatvorením kúpnej zmluvy, popr. pred objednaním tovaru
oboznámený s VODP. Za oboznámenie sa s VODP sa považuje aj ich doručenie
elektronickými prostriedkami kupujúcemu, ich vyvesením vo vstupnej hale predávajúceho i
ich zverejnenie na www stránkach predávajúceho. Uzatvorením kúpnej zmluvy, popr.
Odberom tovaru, kupujúci súhlasí so znením aktuálne platných VODP.
1.3. Všetky návrhy, ponuky, dodávky, dohody, služby a predajné operácie predávajúceho sa
spravidla riadia výhradne týmito VODP, pokiaľ nie je v jednotlivých záväzkových vzťahoch
s kupujúcim (kúpnych zmluvách) dojednané inak.
1.4. Vznik, zánik alebo zmena záväzkových vzťahov (napr. kúpne zmluvy, zaistenie
záväzkov) medzi účastníkmi, ako i práva a povinnosti z toho vyplývajúce, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Sb. v platnom znení (ďalej len OZ),
pokiaľ nebolo písomne dojednané inak alebo nie je v týchto VODP upravené inak.
1.5. Všeobecné obchodné a dodacie podmienky sa stávajú záväzné pre obidve strany
záväzkového vzťahu ak dôjde k riadnemu a včasnému prijatiu návrhu na uzatvorenie zmluvy
(objednávky) stranou, ktorá je určená k dohode o jej podstatných náležitostiach. VODP, na
ktoré sa v písomnej zmluve strany odkazujú, nemusia byť samostatne účastníkmi zmluvného
vzťahu podpisované. To platí pokiaľ sú VODP kupujúcemu známe. Reálna dodávka tovaru,
tzv. predanie tovaru z ruky do ruky sa považuje za uznanie týchto nákupných podmienok.
1.6. Právne vzťahy, Obchodným zákonníkom neupravené, sa riadia právnym predpisom,
ktorý je svojim účelom najbližší.
1.7. Pri výklade zmluvných dojednaní alebo VODP nesmie im byť dávaný iný zmysel, než
aký vychádza z vlastného zmyslu slov v ich súvislosti a z toho, čo chceli strany dosiahnuť.
2. CENOVÁ PONUKA
2.1. Všetky návrhy predávajúceho o kúpnej cene (návrh kúpnej ceny), popr. o jej zmene alebo
o ostatných náležitostiach zmluvného dojednania alebo obsahu VODP neprejavené v
písomnej forme predávajúceho nezaväzujú, iba ak ich následne bez zbytočného odkladu
písomne nepotvrdí.
2.2. Predávajúci je návrhom ceny, popr. jej zmeny a o ostatných náležitostiach zmluvného
dojednania, viazaný po dobu 30 dní, počítanej odo dňa nasledujúceho po odoslaní návrhu
kupujúcemu, pokiaľ nie je uvedené v jednotlivých prípadoch inak. Návrh zaniká, ak nie je
v dobe určenej vo VODP alebo v dobe stanovenej v jednotlivých prípadoch prijatý.
2.3. Cenová ponuka (návrh kúpnej ceny) predávajúceho sa obmedzuje výlučne na presné
vymedzenie a špecifikáciu tovaru, ktorý je už jednoznačne určený čo do druhu, množstva a
technických parametrov (špecifikácia tovaru) tak, aby nedošlo k zámene za iný tovar. Zmena
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špecifikácie tovaru, urobená kupujúcim, sa považuje za nový návrh. Orientačné cenové
informácie, predložené predávajúcemu na základe jeho nepresne určeného tovaru sa
nepovažuje za návrh kúpnej ceny a predávajúci ním nie je viazaný.
2.4. Cenové ponuky predávajúceho vychádzajú zo špecifikácie tovaru kupujúceho, bez
znalosti miestnych pomerov. Posúdenie vhodnosti tovaru prebieha len na základe výslovnej
požiadavky kupujúceho a toto musí byť zo strany predávajúceho písomne potvrdené.
3. KÚPNA ZMLUVA
3.1. Návrh na jej uzatvorenie (objednávka) musí mať písomnú formu. Za dodržanie písomnej
formy sa považuje i zaslanie návrhu (objednávky) elektronickými prostriedkami, môže byť
tiež urobená v ústnej forme.
3.2. Kúpna zmluva je uzatvorená a účinná ak je návrh na jej uzatvorenie, predkladaný
kupujúcim a obsahujúci podstatné náležitosti, predávajúcim prijatý.
3.3. Rovnaké právne následky uvedené v bode 3.2. nastanú, ak potvrdí kupujúci
predávajúcemu Potvrdenie zákazky, Dodací list, Daňový doklad (faktúru), alebo inú výzvu k
zaplateniu kúpnej ceny.
3.4. Kúpna zmluva môže byť uzatvorená aj ako rámcová, tj. bez časového obmedzenia alebo
na časovo obmedzenú dobu (napr. ročná) či vecná (napr. projekt alebo určitý druh tovaru a
pod.) alebo na plnenie tovaru predom neurčeného tovaru čo do množstva a druhu s tým, že
každé jednotlivé plnenie z tejto zmluvy (tzv. čiastočná dodávka) musí byť kupujúcim v
dostatočnom predstihu špecifikovaná písomne čo do druhu , množstva a doby plnenia. O
uzatvorení tzv. čiastočnej dodávky platí primerané dojednanie pod bodmi 3.1. až 3.3. zhora.
3.5. Za návrh zmluvy sa nepovažujú a predávajúceho nezaväzujú tie návrhy kupujúceho, ktoré
neobsahujú podstatné náležitosti a sú nepresné a nezrozumiteľné.
3.6. Predávajúcim zaslané „Potvrdenie zákazky“ kupujúcemu sa považuje v celom rozsahu za
správne a potvrdené kupujúcim v prípade, že nebude kupujúcim písomne pripomienkované do
24 hodín od jeho odoslania predávajúcim formou komunikácie podľa čl. 6 týchto VODP.
3.7. Predávajúci týmto informuje kupujúceho, že má v úmysle zriadiť poistenie dodávok u
svojho zmluvného partnera s čím kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy súhlasí, ako aj i s
prípadným predaním príslušných podkladov vyžadovaných poisťovňou. V prípade, že
poisťovňa odmietne predávajúcemu kupujúceho poistiť či požadovanú poistnú hodnotu zníži
pod úroveň hodnoty obchodného prípadu, je predávajúci oprávnený jednostranne zmeniť
platobné či dodacie podmienky zmluvy. Tento akt nebude považovaný za porušenie
dohodnutých podmienok uzatvorenej kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho.
Spoločnosť Kováč s. r.o.
Mladých budovateľov 4025/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
Obchodný register Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vl.č. 13564/R
IČO: 36326666 • DIČ: SK2020116725
tel.: 042/4455017 • fax: 042/4455016 • e-mail: spolkovac@spolkovac.sk
4. ŠTANDARDNÉ ZADÁVACIE PODMIENKY, PODKLADY OBJEDNÁVKY
4.1. Pokiaľ nie je na objednávke celkom jasne udaná dĺžková jednotka, vychádza predávajúci
z toho, že sa jedná o miery v milimetroch. 4.2.Ak nie je na objednávke iná špecifikácia ,tak
predávajúci považuje za prvý udaný rozmer šírku a za druhý udaný rozmer výšku.
4.3. V prípade nejednoznačnej či viacznačnej špecifikácii tovaru kupujúcim, ktorú
predávajúci nemohol overiť, sa za správnu považuje tá, ako ju pochopil predávajúci. Všetky
rozmery musia byť zakótované k jednému referenčnému bodu (napr. vľavo dole). Prípadné
použitie tzv. reťazových kót je predávajúcim považované za orientačné.
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4.4. U liatych skiel so vzorom (ornamentných) je hlavný smer vzoru súbežný s výškou tabule.
Odlišný smer ornamentu je nutné uviesť na objednávke.
4.5. Pokiaľ nie je na objednávke tvarov riadne označená pohľadová strana skla, má sa za to,
že je zobrazený pohľad z interiéru.
4.6. Pokiaľ nie je na objednávke kupujúceho riadne označené radenie skiel v izolačnom skle,
má sa za to, že sklo uvedené ako prvé má byť umiestnené na stranu exteriéru a reflexná strana
skiel protislnečných na vonkajšiu pozíciu exteriérovej strany, označované ako poz. #1.
4.7. Pri rozdieloch medzi písomnou podobou objednávky a elektronickým zadaním dát (email, CD a pod.), má vždy prednosť elektronická podoba dát.
4.8. Ak zadáva kupujúci tvar výrobku šablónou, je táto šablóna dodaná na jeho náklady do
miesta výroby predávajúceho.
4.9. Šablóny musia byť dodané na materiáloch nedeformujúcich tvar zadania, v merítku 1:1.
V prípade použitia šablóny na inom materiáli (papier, kartón, atď.) ktorý môže deformovať
zadanie, predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné rozmerové či tvarové nezrovnalosti.
4.10. Na každej šablóne musí byť čitateľne uvedené meno objednávateľa, číslo objednávky a
vyznačenie pohľadovej strany.
4.11 Ak je tvar tovaru určený nákresom a zároveň i šablónou, a tieto nie sú v zhode, sú za
rozhodujúce považované údaje vyplývajúce zo šablóny.
4.12. Ak je k objednávke priložená príloha (výkres, skica, foto, atď.) a údaje uvedené v tejto
prílohe sú v rozpore s objednávkou, sú za rozhodujúce považované údaje, uvedené
v objednávke.
5. DODATOČNÉ ZMENY V OBSAHU KÚPNEJ ZMLUVY
5.1. Zmeny v obsahu kúpnej zmluvy (zmena záväzkového vzťahu) musia mať písomnú formu
a musia byť predávajúcim písomne potvrdené, inak sú neplatné. Zmenami pôvodný záväzok
zaniká a je nahradený záväzkom novým, pokiaľ z dohody o zmene záväzku nevyplýva, že
nový dojednaný záväzok vzniká vedľa doposiaľ existujúceho.
5.2. Dohoda o zmenách spočívajúcich v zmenách rozmerov, množstva či inej špecifikácie
tovaru je možná najneskôr pred zadaním tovaru do výroby.
5.3. Návrh kupujúceho na zmenu rozmerových či technických parametrov tovaru po jeho
zadaní do výroby nebude predávajúcim prijatý a v platnosti zostáva stávajúci záväzok.
5.4. Súčasťou dohody o zmenách skutočností, uvedených v bode 5.2., musí byť i dohoda
o zmene doby, v ktorej má predávajúci svoj záväzok splniť, inak je dohoda neplatná.
6. FORMA KOMUNIKÁCIE A DORUČOVANIA PODĽA VODP
6.1. Za úkon, urobený v písomnej forme (teda doručenie listiny strane, ktorej je adresovaná)
je považovaný aj úkon, urobený elektronickými prostriedkami obvykle a bežne používanými
a umožňujúcimi zachytenie textu doručovanej listiny.
6.2. Akékoľvek doručovanie obsahu listín podľa týchto VODP sa považuje za doručené
a) dňom fyzického predania listiny, ak je doručovaná prostredníctvom držiteľa poštovnej
licencie alebo kuriérom alebo osobne za podmienky, že je doručená na adresátom oznámené
doručovacie miesto alebo na adresu uvedenú v obchodnom alebo živnostenskom registri,
b) okamžikom doručenia emailovej správy obsahujúcej text doručovanej listiny, ak je zaslaná
elektronickými prostriedkami na poslednú známu elektronickú adresu, ktorú si obidve strany
pre stanovený spôsob komunikácie vzájomne vymenili,
c) okamžikom odoslania potvrdenia o neporušenom doručení z telefaxového prístroja
adresáta, ak je doručované faxom. Pri komunikácii elektronickými prostriedkami je adresát
správy povinný k výzve odosielateľa prijatie správy potvrdiť.
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6.3. Účastníci záväzkového vzťahu súhlasia, že výstupné listiny z elektronickej komunikácie,
obsahujúce prejav vôle toho ktorého účastníka, sú dôkazným prostriedkom v prípade sporu.
7. DODACIE PODMIENKY, SKLADOVANIE
7.1. Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený ako náhle predávajúci oznámi
kupujúcemu, že tovar je pripravený k prevzatiu a umožní kupujúcemu s ním nakladať v
mieste svojho výrobného závodu. Za oznámenie sa považuje i uvedenie termínu odberu na
„Potvrdenie zákazky“ či inom dokumente, poskytnutom predávajúcim kupujúcemu.
7.2. Ak si kupujúci neprevezme tovar bez zbytočného odkladu potom, čo mu bolo oznámené,
že s ním môže nakladať, najneskôr však v dobe 14 dní, počítané odo dňa oznámenia, je
so splnením svojho záväzku prevziať tovar v omeškaní a predávajúcemu vznikne právo tovar
uskladniť alebo zaistiť jeho uskladnenie vo svojom sklade alebo u tretej strany na základe
uzatvorenej zmluvy o skladovaní s treťou osobou v prospech kupujúceho (na základe
jednateľstva bez príkazu) a uplatniť nárok na zaplatenie kúpnej ceny a na zaplatenie nákladov,
spojených s uskladnením tovaru u tretej osoby.
7.3. Ak predávajúci uskladní neprevzatý tovar vo svojom sklade, vznikne mu právo účtovať
skladné a kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu náklady za skladovanie (skladné)
vo výške 1,00 EUR/m2 tovaru za každý započatý týždeň uskladnenia. Skladové listy a tovar
môže predávajúci kupujúcemu predať až po úhrade skladného, zaplateného kupujúcim.
7.4.Ak neprevezme kupujúci skladovaný tovar v lehote do 90 kalendárnych dní, počítané
od doby splnenia záväzku predávajúceho predať tovar (bod 7.1), vznikne predávajúcemu
právo od zmluvy odstúpiť.
7.5. Pre prípad porušenia povinnosti kupujúceho tovar prevziať, vznikne predávajúcemu
právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 % z hodnoty tovaru bez DPH. Kupujúcim
už zaplatená záloha na kúpnu cenu, popr. čiastočné či úplné zaplatenie kúpnej ceny, sa
započítava proti uplatnenej zmluvnej pokute.
7.6. Ak je obsahom záväzku predávajúceho dodať tovar na miesto, určené kupujúcim
(dodacie miesto), je jeho záväzok dodať tovar splnený jeho predaním zástupcovi kupujúceho
v mieste určenia. Pokiaľ toto prevzatie kupujúci svojvoľne obmedzí či bezdôvodne odmietne,
postupuje sa podľa odstavca 7.1. VODP. Kupujúci je povinný v dostatočnom predstihu
oznámiť predávajúcemu osobu, ktorú splnomocnil
Spoločnosť Kováč s. r.o.
Mladých budovateľov 4025/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
Obchodný register Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vl.č. 13564/R
IČO: 36326666 • DIČ: SK2020116725
tel.: 042/4455017 • fax: 042/4455016 • e-mail: spolkovac@spolkovac.sk
k prevzatiu predmetu kúpnej zmluvy v dodacom mieste. Ak nebude za kupujúceho jednať
štatutárny zástupca alebo osoba k tomu splnomocnená v kúpnej zmluve alebo osoba, ktorá je
k tomu vzhľadom k svojmu pracovnému zaradeniu splnomocnená, musí byť osoba k úkonu
prevzatia tovaru vybavená plnou mocou. Pokiaľ kupujúci osobu k prevzatiu tovaru takto
neurčí, môže predávajúci buď predať tovar osobe, zdržujúcej sa v dodacom mieste, ktorá
oznámi predávajúcemu svoje meno, priezvisko, miesto trvalého bydliska a druh svojho
pracovnoprávneho vzťahu ku kupujúcemu a svoju vôľu tovar prevziať potvrdením na
dodacom liste a prevzatie oznámiť kupujúcemu alebo nie je možné predať tovar ani podľa
skôr uvedeného, má predávajúci právo postupovať podľa bodov 7.1 až 7.4. Predávajúci nie je
v omeškaní s dodaním tovaru včas, pokiaľ kupujúci zmarí predanie tovaru tým, že nezaistí
v mieste dodania osobu, oprávnenú k prevzatiu tovaru od predávajúceho. Všetky náklady,
vzniknuté s opätovnou prepravou tovaru do miesta dodania hradí predávajúcemu kupujúci.
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8. BALENIE VÝROBKOV
8.1. Tovar je balený obvyklým spôsobom, štandardné ukladanie tovaru na technologické
stojany alebo do drevených dební.
8.2. Pokiaľ je kupujúcim písomne vyžadované iné balenie, vrátane transportného, je toto za
príplatok a musí byť predom predávajúcim odsúhlasené.
8.3. Ak kupujúci nevyžaduje transportné balenie, predávajúci neručí za nakladanie, spôsob
balenia ani jeho vhodnosť k preprave. Vlastné nakladanie takéhoto tovaru si kupujúci
zabezpečuje sám a predávajúci môže pri nakladaní pomáhať na žiadosť kupujúceho a na jeho
riziko.
8.4. Nakladanie tovaru, baleného v obaloch predávajúceho, na dopravný prostriedok
kupujúceho či jeho zmluvného dopravcu,
zabezpečuje predávajúci či jeho zmluvný partner na vlastné náklady a riziko.
8.5. Pokiaľ nebola kupujúcim výslovne objednaná doprava vrátane zloženia (za príplatok), je
skladanie tovaru povinný zabezpečiť kupujúci na vlastné náklady a riziko. Kupujúci je tiež
povinný na vlastné náklady a riziko riadne zabezpečiť situáciu v mieste skládky tovaru (napr.
zabezpečením vhodného prístupu, zaistením povolenia k vjazdu apod.) a zaistiť vhodné
vykladacie zariadenie, popr. dostatok pracovných síl pre rýchlu vykládku.
8.6. Predávajúci môže kupujúcemu zapožičať vratné transportné obaly (stojany). Pokiaľ
predávajúci zapožičia vratný transportný obal kupujúcemu a tento ho prevezme, je týmto
uzatvorená zmluva o pôžičke. Zapožičanie obalov kupujúcemu je evidované predávajúcim a
predávajúci je oprávnený vyžadovať zaplatenie zálohy na transportný obal. Po dobu trvania
pôžičky zodpovedá kupujúci za škodu na transportnom obale, ktorá vznikla jeho poškodením
alebo stratou.
8.7. Predávajúci zapožičiava vratné obaly kupujúcemu na dobu 30-tich dní (u obalov vyšších
než 2,1 m na dobu 14-tich dní) zdarma.
8.8. Kupujúci berie na vedomie, že pri prekročení lehoty 30-tich dní má predávajúci právo
požadovať po kupujúcom zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- EUR (u stojanov nad
2,1m výšky- 600,- EUR). Splatnosť zmluvnej pokuty je v dobe do 14 dní odo dňa písomnej
výzvy k jej zaplateniu.
8.9. V prípade vrátenia vratných obalov do uplynutia doby, uvedenej v bode 8.7. môže byť
zmluvná pokuta odpustená a na tento obal bude kupujúcemu vystavený dobropis na zaplatenú
čiastku zmluvnej pokuty, zníženú o zápožičné, vypočítané podľa cien zápožičného, ktoré sú
uvedené v aktuálnom platnom cenníku predávajúceho, prípadne i o čiastku, zodpovedajúcu
nákladom na spätnú dopravu stojanu, ak bola kupujúcim požadovaná, alebo ak bolo jej
použitie zo strany kupujúceho nevyhnutné.
8.10. Za poškodené, zničené alebo stratené vratné obaly má predávajúci právo a kupujúci je
povinný zaplatiť zmluvnú pokutu zodpovedajúcu nákladom na opravu, nákladom na získanie
zničeného obalu alebo jeho časti a takýto daňový doklad je kupujúci povinný uhradiť do
14-tich dní od jeho doručenia.
8.11. S nevratnými obalmi je odberateľ povinný naložiť podľa Zákona o odpadoch.
9. CENY
9.1. Dohodnutá cena tovaru, presne špecifikovaného v návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy,
je cena, uvedená v cenníku výrobkov, tovarov či služieb predávajúceho (tzv. cenníková cena),
platného v dobe prijatia návrhu (bez balenia, dopravy a iných príplatkov –energetický
príplatok, poštovné, atď...) alebo cena zjednaná stranami dohodou inak.
9.2. Pokiaľ cena vychádza z platnej cenovej ponuky skôr spracovanej, je kupujúci túto
skutočnosť povinný písomne vyznačiťuvedením čísla cenovej ponuky na následnej
objednávke. Pokiaľ tak neurobí bude cena účtovaná podľa 9.1.
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9.3. Dohodnutou cenou sa rozumie cena v EUR bez dane z pridanej hodnoty.
9.4. Pokiaľ predávajúci dodá po dohode s kupujúcim tovar na miesto určenia, je oprávnený
vyúčtovať kupujúcemu prepravné a manipuláciu podľa obvyklých cien dopravcov, ak sa
strany nedohodnú písomne na niečom inom.
9.5. Spôsob zaokrúhľovania niektorých údajov ( rozmerov, plochy, ceny, apod.) pre výpočet
ceny je stanovený v platných cenníkoch a vzťahuje sa aj na individuálne ponuky.
10. PLATOBNÉ PODMIENKY
10.1. Kupujúci sa zaväzuje k dodržaniu dohodnutých platobných podmienok, tj. k zaplateniu
celkovej kúpnej ceny v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na určený účet
predávajúceho, pokiaľ nie je písomne dohodnuté niečo iné.
10.2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu riadne a včas, tj. v určenej lehote splatnosti,
v plnej jej výške a bez akejkoľvek zrážky. Bankové poplatky za prevod sú hradené
kupujúcim.
10.3. Nárok na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu dodaním tovaru kupujúcemu,
alebo tretej osobe, vystupujúcej v jeho mene. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je
daňový doklad (faktúra), vystavený predávajúcim a obsahujúci všetky náležitosti podľa
Zákona o účtovníctve a Zákona o DPH.
10.4. Predávajúci má právo si vyžiadať v jednotlivých prípadoch pred uzatvorením kúpnej
zmluvy zaplatenie zálohy a iného zaistenia záväzku kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu, napr.
dojednanie o zmluvnej pokute, ručenie treťou osobou, zriadenie záložného práva či formou
ručenia osoby vo funkcii štatutárneho orgánu alebo ručenie osôb, ktoré sú členom
štatutárneho orgánu (zaisťovacie zmenky bez protestu, atď.) a iných inštitútov k zaisteniu
záväzkov.
10.5. Cena za tovar je úplne zaplatená (dlh je uhradený) pripísaním čiastky na účet
predávajúceho, vedený v peňažnom ústave alebo zaplatením čiastky v hotovosti.
Spoločnosť Kováč s. r.o.
Mladých budovateľov 4025/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
Obchodný register Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vl.č. 13564/R
IČO: 3632666 • DIČ: SK2020116725
tel.: 042/4455017 • fax: 042/4455016 • e-mail: spolkovac@spolkovac.sk
10.6. Pokiaľ kupujúci bude v omeškaní s platbou pri jednom alebo viac obchodných
prípadoch o viac než 10 kalendárnych dní alebo platby zastavil alebo sa podstatne zmenila
jeho majetková situácia, stávajú sa všetky pohľadávky predávajúceho splatnými okamžite.
Zároveň sa rušia aj všetky dojednané platobné a obchodné zľavy, prolongácie. Pri otvorených
objednávkach môže predávajúci jednostranne zmeniť platobnú podmienku, objednávku
vylúčiť z výroby alebo zmeniť termín dodania. Pri prípadnej ďalšej objednávke môže
predávajúci požadovať zálohu, alebo objednávku odmietnuť. 10.7. Kupujúci nemá právo
vzniesť akékoľvek protipožiadavky k platobným podmienkam predávajúceho z akéhokoľvek
dôvodu ani dodatočne vyžadovať predom nedohodnuté nepovinné dokumenty (napr.
dodatočné vyžadovanie certifikátov na výrobok, pokiaľ toto nebolo odsúhlasené pred zadaním
zákazky, atd.).
10.8. K započítaniu nie je spôsobilá pohľadávka kupujúceho, vzniknutá z titulu omeškania
predávajúceho s dodaním tovaru alebo z titulu kupujúcim uplatnenej chyby na dodanom
tovare alebo z iného právneho titulu, na základe ktorého kupujúci uplatňuje u predávajúceho
peňažné plnenie.
10.9. Neuzatvorené reklamačné riadenie nie je dôvodom k omeškaniu s platbou.
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11. DODACIE LEHOTY
11.1. Pokiaľ nie je tovar vyexpedovaný zo skladu, platia individuálne dodacie lehoty, určené
predávajúcim alebo medzi stranami dohodnuté pravidlo, že predávajúci je povinný dodať
tovar v lehote primeranej s prihliadnutím k povahe tovaru a k obchodným zvyklostiam,
vzťahujúcim sa pre daný tovar, max. však v maximálnej dodacej lehote pre príslušný tovar,
ktorý je na vyžiadanie k nahliadnutiu na obchodnom úseku predávajúceho. Lehota dodania,
uvedená na potvrdení zákazky, je len indikatívna a môže byť dodatočne predĺžená,
maximálne však o 30 dní.
11.2. Ak je dodacia lehota stanovená v závislosti na splnení povinnosti kupujúceho (napr.
zloženie zálohy apod.) začína táto lehota bežať odo dňa splnenia tejto povinnosti.
11.3. Predávajúci je oprávnený dodať tovar aj v čiastočných dodávkach a pred stanovenou
dobou plnenia a kupujúci je povinný túto dodávku prevziať. Oprávnenie k fakturácii dodanej
objednávky alebo jej časti kupujúcemu vzniká dňom jej dodania.
11.4. Za dodržanie termínu dodania a záväzku dodať je považované uskutočnenie dodávky,
popr. umožnenie kupujúcemu alebo ním poverenej osobe si tovar prevziať, ak sú na jeho
strane splnené všetky podmienky k vydaniu tovaru, popr. informácie predávajúceho
kupujúcemu, že tovar je pripravený k prevzatiu v potvrdenom alebo náhradnom termíne
u predávajúceho alebo na inom písomne dohodnutom mieste.
11.5. Za omeškanie so splnením záväzku predávajúceho bude považované porušenie
povinnosti predávajúceho splniť záväzok včas.
11.6. Ak nesplní predávajúci svoj záväzok včas v dôsledku okolností vylučujúcich
zodpovednosť, vrátane oneskorenia dodávok od jeho dodávateľov a subdodávateľov, nebude
toto oneskorenie považované za omeškanie a doba plnenia sa primerane prispôsobí charakteru
a dĺžke trvania okolností, vylučujúcich zodpovednosť.
11.7. Predávajúci nie je v omeškaní s plnením pre prekážky spôsobené kupujúcim.
11.8. V prípadoch náhodných alebo mimoriadnych udalostí, vzniknutých bez zavinenia
predávajúceho, tj. vzniknutých náhodou alebo neočakávane vplyvom prírodných síl (napr.
živelné pohromy, požiar, povodeň, atd.) alebo ľudským jednaním (poruchy v doprave, štrajky,
výluky, verejné porušenia poriadku, mobilizácia, embargo, povstanie, zákaz prevodu devíz,
obmedzenie dodávok energie, technické závady, pracovné konflikty, prerušenie alebo
ukončenie výroby materiálu, atd.) tzv. zásahom vyššej moci, ktorému sa nedá odolať a ktoré
sťažujú alebo znemožňujú predávajúcemu či jeho dodávateľom riadne a včas dodať tovar,
sa nepovažuje za porušenie jeho zmluvných povinností z titulu uzatvorenej kúpnej zmluvy a
kupujúcemu tým nevznikne právo od zmluvy odstúpiť ani nárokovať zákonné alebo zmluvné
sankcie. Pokiaľ zásah tzv. vyššej moci zaviní, že predávajúci sa ocitne v omeškaní s plnením
svojho záväzku, predlžuje sa doba plnenia o dobu, počas ktorej tzv. zásah vyššej moci trval.
11.9. Pokiaľ predávajúci vo svojej kúpnej zmluve alebo dielčej objednávke výslovne a
menovite nestanoví osobu zodpovednú za prevzatie tovaru a táto nebude predávajúcemu
spresnená kupujúcim ani dodatočne pred expedíciou, platí medzi stranami, že tovar môže byť
predaný v mieste dodania tej osobe kupujúceho alebo jeho subdodávateľa, ktorý prejaví vôľu
tovar prevziať. Pokiaľ sa nejedná o osobu so vzťahom ku kupujúcemu, bude meno a
priezvisko, popr. ďalšie zistené údaje o tejto osobe k výzve oznámené kupujúcemu.
12. AKOSŤ, KVALITA, CERTIFIKÁCIA
12.1. Všetky ponuky, služby, dodávky tovaru, predávajúceho vychádzajú z platných ČSN či
EN pre daný výrobok, tovar či
službu, popr. z obecne platných predpisov a noriem.
12.2. V prípadoch, kedy nie sú tieto normy stanovené, platia interné predpisy a doporučenia
predávajúceho.
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12.3. Predávajúci je povinný na vyžiadanie kupujúceho doložiť prehlásenie o zhode popr. iné
zákonom stanovené dokumenty.
12.4. Požiadavku na predloženie či dodanie nepovinných certifikátov, atestov či iných
dokumentov či dokladov je kupujúci povinný vzniesť pred uzatvorením kúpnej zmluvy a tieto
budú dodané predávajúcim po dodávke tovaru, na základe vzájomnej dohody a odsúhlasenia.
Nesplnenie dodatočného požiadavku nie je dôvodom k neuhradeniu dodávky.
12.5. Všetky údaje, uvedené v katalógoch, cenníkoch, ponukách a pod., ako sú rozmery,
hmotnosti, parametre, farby, atď., sú záväzné a platné len vtedy, pokiaľ je toto výslovne
potvrdené predávajúcim pri konkrétnej zákazke.
13. ZÁRUKA, REKLAMÁCIE
13.1. Postup pri reklamácii sa riadi platným Reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je
vyvesený v vstupnej hale predávajúceho alebo je prístupný na jeho webových stránkach.
13.2. Kupujúci alebo jeho zástupca je povinný si tovar pri prevzatí riadne prehliadnuť,
skontrolovať jeho množstvo, akosť, neporušenosť jeho obalov a ihneď oznámiť
predávajúcemu zjavné chyby zápisom na dodacom liste. Predávajúci nezodpovedá za chyby
tovaru, ktoré mohli byť zistené kupujúcim už pri jeho prevzatí.
13.3. Predávajúci poskytuje na všetky výrobky záruku po dobu 24 mesiacov.
13.4. Predávajúci poskytuje pri niektorých výrobkoch predĺženú záruku, ktorá ješpecifikovaná
v jednotlivých cenníkoch produktov.
13.5. Ak neuhradí kupujúci kúpnu cenu za tovar v termíne splatnosti, zanikajú jeho nároky
na predĺženú záruku poskytovanú predávajúcim podľa bodu 13.4. nad rámec zákona.
13.6. Chybou výrobku ani zhoršením jeho akosti nie je a zo zodpovednosti za chyby a akosť
sú vylúčené zmeny na jeho stave alebo vlastnosti, pokiaľ k nim došlo pôsobením fyzikálnych
a iných prírodných procesov, zahájených bez zásahu osoby a ďalej niektoré špecifické
vlastnosti výrobkov, ktoré sú uvedené v dokumente "Špecifické vlastnosti skla"
Spoločnosť Kováč s. r.o.
Mladých budovateľov 4025/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
Obchodný register Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vl.č. 13564/R
IČO: 3632666 • DIČ: SK2020116725
tel.: 042/4455017 • fax: 042/4455016 • e-mail: spolkovac@spolkovac.sk
13.7. Záruka tovaru je podmienená jeho správnou prepravou, skladovaním, manipuláciou,
použitím a odbornou montážou podľa všeobecne platných predpisov, popr. predpisov
predávajúceho.
13.8. Zverejnené údaje o funkčných vlastnostiach tovaru, napr. koeficient tepelnej
priepustnosti, priepustnosť svetla, zvukový útlm, svetelná reflexia, atď. sa riadi platnými
normami výrobcu, skúšobnými procesmi a hraničnými podmienkami uvedenými v
týchto dokumentoch. Pri inštalácii do stavieb sa skutočné podmienky môžu odchyľovať od
hraničných podmienok uvedených v týchto dokumentoch, napr. teplota okolia, kolísanie tlaku
vzduchu, vloženie medzi sklených priečok, atď. Týmto sa môžu skutočné hodnoty meniť od
hodnôt uvedených. Takéto odchýlky nemôžu byť predmetom reklamácie.
13.9. Každá reklamácia výrobku, tovaru či služby musí byť kupujúcim uplatnená písomnou
formou s vyznačením dôvodov reklamácie a doručená spoločne s tovarom na adresu
predávajúceho, bez zbytočného odkladu po zistení chyby v súlade
s Reklamačným poriadkom predávajúceho, pokiaľ nie je v konkrétnom prípade medzi
stranami písomne dohodnuté niečo iné. Predávajúci má právo kontroly reklamovaného tovaru.
13.10. Všetky jednorazové šablóny sú zákazníkovi vrátené pri odbere tovaru a tento je
povinný overiť si ich súlad s dodávaným tovarom. Rozmerová reklamácia uplatnená neskôr
ako pri prevzatí tovaru a šablóny je neoprávnená. Ak dodá kupujúci šablóny pre opakovanú a
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typizovanú výrobu (riadne označené na šablónach), zostávajú tieto šablóny predávajúcemu
k neskoršiemu posudzovaniu..
13.11. Predávajúci neručí za zhodu tovaru dodávaného v rôznych časových intervaloch a
vyrobených v rôznych šaržiach (napr. farebná odlišnosť materiálov, atď.).
13.13. Predávajúci nenesie zodpovednosť za konečný výsledok technologického procesu,
prevedenom na vlastnom materiáli dodanom kupujúcim (napr. na vlastnom skle, atď.) alebo
materiáli či výrobku, ktorý kupujúci dodal pre zabudovanie do tovaru či jeho kompletizácie.
13.14. Kupujúci je povinný, v prípadoch keď zistí, že dodaný tovar nezodpovedá tovaru
objednanému, alebo vykazuje viditeľné chyby alebo tovar nezodpovedá ČSN nebo EN
pre daný výrobok, tovar alebo službu, popr. všeobecne platným predpisom alebo normám,
taký tovar vyradiť z ďalšieho procesu spracovania (kompletácie, osadzovania, atď.) a ihneď
písomne informovať predávajúceho a počkať na jeho pokyny.
13.15. Reklamačné nároky na bezprostrednú škodu a náklady s tým spojené sú predávajúcim
obmedzené. Oprávnená reklamácia je predávajúcim hradená maximálne v plnej výške
reklamovanej hodnoty výrobku. Iné nároky na náhradu sú vylúčené.
13.16. Kupujúcemu neprináleží náhrada škody vzniknutá v súvislosti s chybou dodaného
tovaru v rozsahu a výške v akom bolo uspokojené jeho právo zo zodpovednosti za chyby
tovaru predávajúcim. Ak je kupujúcemu v prípade oprávnenej chyby dodaného tovaru
poskytnutá primeraná zľava z ceny dodaného tovaru, neprináleží kupujúcemu ani náhrada
ušlého zisku.
13.17. Nie je možné uznať žiadne reklamácie a závady, ak podmienky pre použitie tovaru
nevyhovujú technickým normám a podmienkam predávajúceho, ČSN, EN, popr. Všeobecne
známym podmienkam o vhodnosti tovaru alebo je ich reklamácia pre ich špecifické vlastnosti
celkom vylúčená.
14. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, ÚROK Z OMEŠKANIA, ZMLUVNÁ POKUTA
14.1. Ak je predávajúci v omeškaní so splnením záväzku dodať tovar riadne a včas, dohodli
strany zmluvnú pokutu vo výške úrokov z omeškania určené podľa predpisov občianskeho
práva, ktoré môže kupujúci účtovať predávajúcemu, celkom však max. do 5% z kúpnej ceny
tovaru. Iné nároky sú vylúčené.
14.2. Ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny, dohodli strany zmluvnú pokutu,
a predávajúcemu vznikne právo a kupujúci je povinný a zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu
vo výške 0,05 % za každý deň omeškania so zaplatením svojho peňažného záväzku.
14.3. Predávajúcemu vznikne právo od zmluvy odstúpiť, ak je kupujúci v omeškaní
so zaplatením kúpnej ceny tohto alebo iného predchádzajúceho záväzku alebo ak bol na jeho
majetok vyhlásený konkurz alebo ak vstúpil do likvidácie. Ak neodstúpi predávajúci
od zmluvy z vyššie uvedených dôvodov, má právo jednostranným právnym úkonom zmeniť
podmienky dodania tovaru.
14.4. V prípadoch odstúpenia predávajúceho od zmluvy z dôvodov uvedených o bode 14.3.
dojednávajú tu strany dohodu o zmluvnej pokute, podľa ktorej vzniká predávajúcemu právo
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z kúpnej ceny. Zaplatením zmluvnej pokuty
nezaniká právo predávajúceho domáhať sa náhrady škody ani výška náhrady škody
sa neznižuje o zmluvnú pokutu.
14.5. V prípade, že predávajúci využije svojho práva a od zmluvy odstúpi, je pred vrátením
poskytnutej zálohy či inej formy ručenia oprávnený prednostne uspokojiť svoje oprávnené
nároky, vzniknuté porušením zmluvných či zákonných povinností kupujúceho a to i v iných
obchodných prípadoch uskutočnených medzi kupujúcim a predávajúcim, voči kupujúcemu.

9

14.6. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci znáša všetky priame či nepriame náklady
súvisiace s prípadným vymáhaním pohľadávky neuhradenej v termíne splatnosti, tj. menovite
vecné náklady, cestovné náklady, náklady na právne služby, správne a súdne poplatky, atď.
14.7. Ak je predávajúci v omeškaní s plnením kúpnej zmluvy o viac než 30 dní, má kupujúci
právo od zmluvy jednostranne odstúpiť . O svojom úmysle musí písomne informovať
predávajúceho.
14.8.Ak odstúpi predávajúci v súlade so zákonom, dohodnutými podmienkami či
podmienkami stanovenými v týchto VODP od zmluvy, nebude sa pri posudzovaní nárokov
na náhradu škody prihliadať k prípadnému uskutočnenému náhradnému predaju výrobkov.
14.9. Predávajúci je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky a iné práva z titulu kúpnej zmluvy
na tretí subjekt.
15 . VLASTNICKE PRÁVA, NEBEZPEČIE ŠKODY
15.1. Strany si tu dojednávajú tzv. výhradu vlastníctva spočívajúcu v tom, že predmet predaja
(tj. dodaný tovar) zostáva vo vlastníctve predávajúceho a kupujúci k nemu nadobudne
vlastnícke právo až úplným zaplatením kúpnej ceny vrátane dane z pridanej hodnoty a ďalších
prípadných súvisiacich platieb predávajúcemu. Do tejto doby nemôže kupujúci tovar predať
ani odcudziť. O zriadenie tejto výhrady vlastníctva je kupujúci v prípade jeho predaja (či už
samostatne alebo zabudovaním do iného výrobku) tretiu stranu o tejto skutočnosti
informovať.
15.2. Okamihom prevzatia tovaru prechádzajú na kupujúceho všetky riziká za poškodenie,
stratu alebo zničenia tovaru.
15.3. Okamihom prevzatia tovaru je kupujúci celkom a výhradne zodpovedný za spôsob
použitia tovaru, skladovanie a ďalšiu manipuláciu. Kupujúci taktiež zodpovedá
za dodržiavanie právnych noriem, ktoré sa vzťahujú k ochrane prostredia v súvislosti
s tovarom, jeho balením a baliacim materiálom.
16. VHODNOSŤ POUŽITIA A ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY TOVARU
16.1. Kupujúci plne zodpovedá za spôsob použitia tovaru. Predávajúci zásadne nepreveruje
vhodnosť použitia tovaru.
Spoločnosť Kováč s. r.o.
Mladých budovateľov 4025/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
Obchodný register Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vl.č. 13564/R
IČO: 3632666 • DIČ: SK2020116725
tel.: 042/4455017 • fax: 042/4455016 • e-mail: spolkovac@spolkovac.sk
16.2. Predávajúci zodpovedá za vhodnosť použitia výrobkov a tovaru len v prípadoch, kedy
toto písomne potvrdil, v definovanom rozsahu a za podmienok, ktoré boli kupujúcim
deklarované.
16.3. Prípadné nároky z chýb tovaru predávajúci uspokojí podľa vlastnej voľby dodaním
náhradného či chýbajúceho tovaru, opravou tovaru, poskytnutím primeranej zľavy, prípadne
odstránením právnych chýb tovaru.
16.4. Predávajúci nezodpovedá za škody, vzniknuté nesprávnym použitím tovaru,
nesprávnym skladovaním, prepravou, montážou či údržbou.
17. NÁHRADA ŠKODY
17.1. Nárok predávajúceho na náhradu škody nie je zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov
z omeškania dotknutý.
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18. SPOLOČNÉ USTANOVENIA
18.1. Právne úkony, smerujúce k vzniku, zmene, zániku alebo zrušeniu zmluvy vyžadujú
písomnú formu.
18.2. Zmluvné strany sú povinné vyrozumieť druhú stranu bez zbytočného odkladu
o prípadnej zmene skutočností, uvedených v kúpnej zmluve.
18.3. V konkrétnych prípadoch sú písomne dohodnuté zmluvné podmienky, uvedené
v zmluvách, nadradené týmto VODP.
18.4. Príslušnosť súdu. K rozhodovaniu všetkých sporov, vzniknutých priamo či nepriamo
zo zmluvného vzťahu je príslušný súd predávajúceho.
19. PLATNOSŤ VODP
19.1. Ak sa stanú jednotlivé ustanovenia VODP neúčinnými, nebude týmto dotknutá účinnosť
zostávajúcich ustanovení. Miesto neúčinných ustanovení bude písomne dohodnuté nové
ustanovenie zodpovedajúce zmyslu a účelu uzatvoreného záväzkového vzťahu.
19.2. VODP sú súčasťou objednávky, kúpnej zmluvy a nadobúdajú voči účastníkom účinnosť
dňom potvrdenia objednávky a kúpnej zmluvy. VODP nemusia byť samostatne účastníkmi
zmluvného vzťahu podpisované, pretože kupujúci mal možnosť sa s nimi pred uzatvorením
zmluvného vzťahu oboznámiť.

Dubnica nad Váhom, 29. 10. 2014
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