
Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ELEKTROKARBON a.s. Topoľčany 

 

§1 Rozsah platnosti 

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre predaj (ďalej 

len „VOP“) sa vzťahujú na všetok tovar alebo služby 

dodané spoločnosťou ELEKTROKARBON a.s.,  

Tovarnícka 412, 955 22  Topoľčany, Slovenská republika, 

IČO: 31 412 432, zapísanej v Obchodnom registri 

Okresného súdu Nitra, Oddiel  Sa, Vložka číslo: 103/N 

(ďalej len „dodávateľ“) všetkým fyzickým a právnickým 

osobám (ďalej len „odberateľ“). Ustanovenia v nich 

uvedené sa vzťahujú a tvoria neoddeliteľnú súčasť 

všetkých cenových ponúk a návrhov zo strany dodávateľa, 

všetkých súhlasov, uznaní alebo potvrdení zo strany 

dodávateľa, akýchkoľvek objednávok odberateľa 

a vzťahujú sa na akékoľvek zmluvy týkajúce sa predaja zo 

strany dodávateľa a kúpy zo strany odberateľa tovarov 

a služieb , pokiaľ dodávateľ výslovne neuvedie písomne 

inak. 

2. Odberateľ, ktorý potvrdí svojim podpisom, či už pod textom 

VOP, alebo na akomkoľvek inom dokumente pri dodaní 

tovaru alebo služby dodávateľom, že je s týmito 

podmienkami oboznámený, súčasne prehlasuje, že tieto 

podmienky bez výhrad v platnom znení akceptuje. Tieto 

VOP platia aj pre všetky budúce obchodné vzťahy a to aj 

vtedy, keď nie sú znova vyslovene dohodnuté. 

3. Tieto VOP majú výhradnú platnosť. Akékoľvek iné VOP 

odberateľa sa nebudú brať do úvahy, pokiaľ dodávateľ 

písomne nepotvrdí platnosť takýchto podmienok 

odberateľa. 

 

§2  Uzatvorenie zmluvy 

1. V prípade ak zmluva medzi dodávateľom a odberateľom 

nebude mať podobu zvláštnej písomnej zmluvy 

uzatvorenej medzi  stranami, ako dôkaz uzatvorenia 

zmluvy a podklad pre určenie vzájomných práv 

a povinností strán bude slúžiť (a) objednávka zaslaná 

odberateľom dodávateľovi (ďalej len „objednávka“) a (b) 

potvrdenie objednávky zaslané dodávateľom odberateľovi 

(„potvrdenie“). 

2. V prípade, že sa znenie potvrdenia akokoľvek odlišuje od 

znenia objednávky, je znenie potvrdenia záväzné pre obe 

strany, ak je písomne potvrdené odberateľom. 

3. Objednávka a potvrdenie musia byť vyhotovené alebo 

potvrdené v písomnej forme alebo elektronickej forme 

a nadobúdajú právnu záväznosť doručením druhej strane. 

4. V prípade ak medzi dodávateľom a odberateľom nebude 

vyhotovená ani písomná objednávka a potvrdenie, ako 

dôkaz uzatvorenia zmluvy a podklad pre určenie 

vzájomných práv a povinnosti strán bude slúžiť dodací list, 

ktorým odberateľ potvrdí prijatie tovaru od dodávateľa.  

5. Akékoľvek návrhy dodávateľa musia byť prijaté v lehote 

uvedenej dodávateľom v danom návrhu alebo ak nie je 

žiadna lehota uvedená, v lehote 14 dní odo dňa doručenia 

návrhu, pričom každý návrh môže byť vzatý späť alebo 

odvolaný zo strany dodávateľa kedykoľvek pred 

doručením súhlasu odberateľa s daným návrhom. 

6. Podmienky akejkoľvek ponuky dodávateľa nie sú záväzné 

pokiaľ strany neuzavrú o predmete tejto ponuky osobitnú 

zmluvu alebo pokiaľ objednávka odberateľa predložená na 

základe tejto ponuky nie je akceptovaná dodávateľom. 

Rovnako podmienky akejkoľvek zmluvy medzi stranami 

alebo podmienky akejkoľvek objednávky odberateľa 

potvrdenej dodávateľom nie sú záväzné pre ďalšie 

dodatočné objednávky nad rámec tejto zmluvy alebo 

objednávky. 

7. Všetky vzorky, skúšobné vzorky, údaje z analýz (s 

výnimkou certifikátu o analýze pri tovare bez obalu) 

poskytujú len nezáväzné informácie o priemernom stave 

alebo vlastnostiach tovaru, okrem prípadu, že určité 

vlastnosti tovaru sú vyslovené a písomne garantované 

dodávateľom. 

 

§ 3 Ceny 

1. Cena je záväzná, ak je uvedená  v osobitnej písomnej 

zmluve medzi stranami alebo v potvrdení objednávky. 

Právo dodávateľa zvýšiť cenu v súlade s § 3 odst. 6 týmto 

nie je dotknuté. 

2. Pokiaľ nie je medzi stranami  cena vyslovene dohodnutá 

inak, vykoná sa vyúčtovanie za dodané a odobrané 

množstvo tovaru ku dňu dodávky a odberateľ zaplatí za 

tovar cenu uvedenú v cenníku dodávateľa, ktorý je platný 

ku dňu dodania tovaru odberateľovi. 

3. Pokiaľ nie je medzi stranami vyslovene dohodnuté inak, 

ceny nezahŕňajú daň z pridanej hodnoty (DPH), spotrebnú 

daň z minerálnych olejov a akékoľvek iné správne 

a obdobné poplatky vyberané akýmkoľvek orgánom 

verejnej moci, ktoré sa vzťahujú na tovar dodaný 

odberateľovi. Tieto dane a poplatky budú fakturované 

odberateľovi v zmysle platných právnych predpisov. 

4. V cene sú zahrnuté náklady súvisiace s plnením záväzkov 

dodávateľa, najmä prepravné, poistenie tovaru počas 

prepravy, náklady vykladania tovaru v mieste dodania iba 

v rozsahu, ktorý je medzi stranami vyslovene dohodnutý. 

5. Ak cena za prepravu a iné náklady spojené s plnením nie 

sú zahrnuté do ceny, budú fakturované podľa skutočných 

a odôvodnene vynaložených nákladov potrebných za 

účelom uskutočnenia plnenia. 

6. Ak sa ku dňu dodávky zvýšia alebo dodatočne vzniknú 

akékoľvek náklady súvisiace s plnením záväzkov 

dodávateľa, najmä náklady na výrobu alebo prepravu 

tovaru ako aj clá, dane alebo iné poplatky vyberané 

akýmkoľvek orgánom verejnej moci, dodávateľ si 

vyhradzuje právo zvýšiť cenu o sumu zodpovedajúcu 

týmto zvýšeným alebo dodatočne vzniknutým nákladom 

súvisiacim s plnením záväzkov dodávateľa. Pri dodávke 

s vyplateným prepravným platí dohodnutá cena len za 

predpokladu prepravy za obvyklých podmienok bez 

prirážok. Akékoľvek dodatočné prirážky za nízke vyťaženie 

alebo špeciálne podmienky nie sú zahrnuté v cene a idú 

na náklady odberateľa. 

7. Ak odberateľ požaduje dodanie tovaru s akoukoľvek 

colnou a/alebo daňovou úľavou, je povinný predložiť 

dodávateľovi v primeranom čase pred termínom dodávky 

príslušné povolenie orgánu verejnej moci, zodpovedajúce 

požadovanej úľave v súlade s príslušnými ustanoveniami 

všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak nie je 

takéto povolenie orgánu verejnej moci predložené 

dodávateľovi, dodávateľ dodá tovar pri zohľadnení colných 

a daňových sadzieb platných v deň dodávky. Za splnenie 

podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi 

predpismi  na dodanie tovaru s akoukoľvek colnou a/alebo 

daňovou úľavou zodpovedá v plnom rozsahu odberateľ, 

pričom odberateľ je povinný odškodniť dodávateľa za 

každú škodu, ktorá by dodávateľovi vznikla porušením 

týchto podmienok. 

 

§ 4 Dodacie podmienky 

1. Dodanie tovaru sa vykonáva podľa niektorej z podmienok 

dodania podľa Incoterms 2010. 

2. Návrh konkrétnych podmienok vykonáva dodávateľ ich 

uvedením v cenovej ponuke alebo zmluve. Za dohodnutú 

sa podmienka dodania považuje dňom písomného 

potvrdenia objednávky dodávateľom (aj e-mailom alebo 

faxom).  



3. Určenie množstva smerodajného pre fakturáciu sa 

vykonáva pre všetok tovar v dodávateľskom závode alebo 

sklade, z ktorého je tovar odoslaný odberateľovi. 

4. Balenie tovaru navrhuje dodávateľ na základe požiadavky 

odberateľa. Ak odberateľ nešpecifikuje balenie výrobku, 

dodávateľ dodá tovar v štandardnom balení. Spôsob 

balenia sa za dohodnutý považuje dňom písomného 

potvrdenia objednávky dodávateľom (aj e-mailom alebo 

faxom). Za iné ako štandardné balenie môže dodávateľ 

účtovať poplatok, ak to už nebolo zohľadnené v cene 

podľa ponuky alebo zmluvy. 

5. Pri dodávke vo vratných obaloch odberateľa,  odberateľ 

zodpovedá za vhodnosť, čistotu a kapacitu obalu.  

Pri dodávke vo vratných obaloch dodávateľa,  odberateľ 

zodpovedá za čistotu a fyzický stav obalu od okamihu jeho 

prevzatia od dodávateľa až po jeho vrátenie.  

Nebezpečenstvo straty a poškodenia obalu pred vrátením 

znáša odberateľ. 

Odberateľ je povinný vrátiť vratný obal dodávateľovi 

v dohodnutom termíne. 

6. Dodržiavanie záväzkov dodávateľa predpokladá včasné 

a riadne plnenie záväzkov odberateľa. 

7. Dodávateľ si vyhradzuje právo poskytnúť odberateľovi 

čiastočné plnenie a odberateľ je povinný takéto čiastočné 

plnenie prijať. 

8. Odberateľ je povinný písomne potvrdiť dodanie tovaru na 

dodacom liste alebo preberacom protokole. 

9. Ak odberateľ požaduje uplatnenie spätnej logistiky musí 

tak učiniť písomnou formou. V prípade, že táto požiadavka 

nie ošetrená zmluvne za dohodnutú sa podmienka spätnej 

logistiky považuje dňom písomného potvrdenia požiadavky 

dodávateľom (aj e-mailom alebo faxom). Potvrdená 

požiadavka musí obsahovať zodpovednú osobu za 

odovzdanie použitých výrobkov na strane odberateľa a za 

ich  prevzatie na strane dodávateľa a spôsob 

oznamovania termínov odovzdávania použitých výrobkov. 

Ďalej v nej musia byť jednoznačne určené obaly v akých 

sa budú tieto výrobky prepravovať, pričom musia spĺňať 

všetky podmienky bezpečnej prepravy a skladovania. 

Miestom odovzdávania použitých výrobkov odberateľom 

dodávateľovi je priestor skladu HV dodávateľa. Prepravu 

použitých výrobkov na toto miesto zabezpečuje odberateľ 

na vlastné náklady. Likvidáciu použitých výrobkov 

zabezpečuje dodávateľ . Pokiaľ nebolo v zmluve, 

potvrdení objednávky alebo potvrdení požiadavky na 

spätnú logistiku dohodnuté inak, náklady na likvidáciu 

použitých výrobkov znáša odberateľ. 

 

§ 5 Čas plnenia 

1. Dodávateľ  je povinný dodať odberateľovi tovar v lehote 

uvedenej v osobitnej písomnej zmluve alebo v potvrdení 

objednávky odberateľa. Zmeny v lehote dodania je 

dodávateľ povinný odberateľovi včas oznámiť. Odberateľ 

je povinný takto dodaný tovar prevziať od dodávateľa.  

2. Keď termín dodania tovaru nie je osobitne medzi  stranami 

dohodnutý, odberateľ je povinný odobrať tovar ihneď, tovar 

kúpený na vyzvanie  je odberateľ povinný odobrať do 2 

mesiacov. 

3. Pokiaľ je odberateľ v omeškaní s odobratím tovaru alebo 

vyzvaním na dodanie tovaru, dodávateľ je bez ujmy na 

akýchkoľvek ďalších právach a bez potreby upozornenia 

odberateľa, oprávnený doručiť na náklady 

a nebezpečenstvo odberateľa príslušný tovar odberateľovi 

alebo  uskladniť na náklady a nebezpečenstvo odberateľa 

príslušný tovar a vyfakturovať tovar ako dodaný alebo 

dodávku tovaru odmietnuť. 

4. Ak sa dostane odberateľ do omeškania s prevzatím tovaru 

alebo poruší iné spolupôsobiace povinnosti, je dodávateľ 

oprávnený požadovať náhradu škody, ktorá mu tým 

vznikla, vrátane prípadných dodatočných nákladov. 

V tomto prípade prechádza aj nebezpečenstvo škody na 

tovar alebo prípadného zhoršenia tovaru po okamihu, kedy 

toto omeškanie odberateľa nastalo. 

 

§ 6 Platobné podmienky 

1. Odberateľ uhradí cenu dodaného tovaru na základe 

faktúry vystavenej dodávateľom. Deň dodávky tovaru sa 

považuje zároveň za deň vystavenia a doručenia faktúry 

a je smerodajný pre výpočet termínov platby. Faktúra je 

splatná najneskôr 14 dní odo dňa jej doručenia 

odberateľovi, pokiaľ nebude medzi stranami dohodnutý 

alebo na faktúre uvedený iný termín splatnosti. 

2. Odberateľ vykoná platby dodávateľovi v plnej výške bez 

akýchkoľvek záväzkov. Započítanie akejkoľvek 

pohľadávky odberateľa voči dodávateľovi proti pohľadávke 

dodávateľa v súvislosti s dodaním tovaru odberateľovi, 

najmä pohľadávke dodávateľa na úhradu ceny dodaného 

tovaru, je prípustné len na základe osobitnej písomnej 

dohody medzi odberateľom a dodávateľom. Odberateľ 

vyslovene nie je oprávnený vykonať takéto započítanie 

pohľadávok jednostranným úkonom. 

3. Za deň splnenia platobného záväzku odberateľa sa 

považuje deň pripísania dlžnej sumy v prospech 

dodávateľa. 

4. V prípade, že odberateľ nesplní akýkoľvek platobný 

záväzok voči dodávateľovi v lehote jeho splatnosti, je 

povinný uhradiť dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 

0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Nárok 

dodávateľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním 

odberateľa s plnením platobného záväzku tým nie je 

dotknutý. Dodávateľ si ďalej vyhradzuje právo  účtovať 

primerané výdavky na upomienku zaslanú odberateľovi 

v súvislosti s omeškaním odberateľa a plnením platobného 

záväzku. 

 

§ 7 Reklamácie, zodpovednosť za  vady 

1. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má tovar do 

okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare 

na odberateľa. 

2. Obchodne obvyklé a technicky nevyhnutné výkyvy 

v kvalite a vzhľade tovaru sa nepovažujú za vady tovaru 

a neoprávňujú odberateľa k uplatňovaniu akýchkoľvek 

nárokov z vád tovaru. 

3. Odberateľ je povinný tovar prezrieť bez zbytočného 

odkladu po jeho prevzatí. Akékoľvek vady tovaru musí 

odberateľ písomne uplatniť u dodávateľa bez zbytočného 

odkladu po prevzatí tovaru, najneskôr však do 3 dní. 

Ďalším predpokladom uplatnenia akýchkoľvek vád tovaru 

je, že sa reklamovaný tovar nachádza ešte v originálnom 

stave a je preto zachovaná možnosť dodatočného 

preskúmania tovaru dodávateľom, ako aj možnosť vrátenie 

tovaru dodávateľovi. 

4. Vzorky tovaru platia ako dôkaz pre skutočné vlastnosti 

reklamovaného tovaru len v prípade, keď je dodávateľovi 

poskytnutá príležitosť preskúmať bezchybný odber 

vzoriek. Vzorky musia byť dostupné v  množstve 

dostatočnom pre preskúmanie parametrov výrobku.  

Náklady na dodatočné preskúmanie tovaru znáša 

dodávateľ iba v prípade, keď je reklamácia tovaru 

odôvodnená. 

5. Ak má dodaný tovar vady, odberateľ má nárok na 

odstránenie vád uskutočnením dodávky chýbajúcej časti  

tovaru, odstránenie právnych vád, odstránenie vád 

opravou, ak sú vady opraviteľné alebo uskutočnením 

dodávky náhradného tovaru, ak sú vady neopraviteľné. 

Konkrétny spôsob odstránenia vady určí dodávateľ. 

6. Dodávateľ znáša všetky náklady, ktoré vzniknú 

s odstránením vád tovaru, za ktoré dodávateľ zodpovedá, 

najmä prepravné náklady, cestovné , náklady na prácu 

a za materiál, pokiaľ sa tie nezvýšili tým, že reklamovaný 

tovar sa nachádza na inom mieste ako mieste plnenia. 



7. Odberateľ môže odstúpiť od zmluvy s dodávateľom na 

dodávku vadného tovaru, alebo požadovať primeranú 

zľavu z ceny iba v prípade, ak dodávateľ vady tovaru bez 

závažného dôvodu neodstráni v primeranej lehote určenej 

dodávateľom alebo ak dodávateľ písomne oznámi 

odberateľovi, že vady neodstráni iným spôsobom. 

8. Akékoľvek iné nároky zákazníka, nezáležiac od toho 

z akého právneho dôvodu, najmä nároky v dôsledku 

neplnenia, vád tovaru, nemožnosti plnenia, zmeškanej 

dodávke alebo iného porušenia záväzku v súvislosti 

s dodávkou tovaru sú vylúčené, v rozsahu prípustnom 

podľa príslušných kogentných noriem. V akomkoľvek 

prípade je vylúčená zodpovednosť dodávateľa za 

akúkoľvek nepredvídateľnú, nepriamu a následnú škodu. 

Vylúčenie nepriamych  a následných škôd sa týka najmä, 

nie však výlučne, vylúčenia zodpovednosti za ušlý zisk 

alebo tržby, zastavenie výroby, obmedzenie užívania 

zariadení alebo časti zariadení, či iných inštalácií 

z omeškania. Rozsah akejkoľvek náhrady za škodu z vád 

tovaru alebo akýchkoľvek iných právnych dôvodov je 

obmedzený na 50% ceny tovaru, ktorého sa neplnenie 

alebo vady dotýkajú. 

 

§ 8 Výhrada vlastníctva, nebezpečenstvo škôd 

1. Dodávateľ si vyhradzuje vlastníctvo tovaru až do úplného 

zaplatenia ceny tovaru. Vlastnícke právo k tovaru preto 

prechádza na odberateľa až úplným zaplatením jeho ceny. 

2. Pri akomkoľvek konaní alebo opomenutí odberateľa, ktoré 

odporuje záväzkom voči dodávateľovi, najmä pri omeškaní 

s platbou ceny, je dodávateľ oprávnený bez prekážok 

prevziať tovar vo vlastníctvo dodávateľa späť od 

odberateľa. Odberateľ za týmto účelom vyslovene 

povoľuje dodávateľovi voľný prístup na svoj pozemok 

alebo do svojich priestorov. Prevzatie tovaru dodávateľom 

samo osobe nepredpokladá odstúpenie od zmluvy, okrem 

prípadu, že toto dodávateľ osobitne písomne prehlásil. 

3. Odberateľ je povinný riadne zaobchádzať s tovarom vo 

vlastníctve dodávateľa a na žiadosť dodávateľa dať na 

vlastné náklady dostatočne poistiť tento tovar proti 

poškodeniu, zničeniu, alebo krádeži a to na cenu nového 

tovaru. Odberateľ zodpovedá dodávateľovi za škodu, ktorá 

odberateľovi vznikne porušením tejto povinnosti. 

4. Pri konfiškácií alebo iných zásahoch tretej osoby vo 

vzťahu k tovaru vo vlastníctve dodávateľa je odberateľ 

povinný dodávateľa bezodkladne písomne informovať 

a vykonať všetky opatrenia potrebné na ochranu tovaru vo 

vlastníctve dodávateľa. Odberateľ zodpovedá dodávateľovi 

za škodu, ktorá dodávateľovi vznikne porušením tejto 

povinnosti. 

5. Odberateľ nie je oprávnený previesť vlastnícke právo 

k tovaru vo vlastníctve dodávateľa alebo zaťažiť tovar vo 

vlastníctve dodávateľa akýmkoľvek iným spôsobom a to 

po dobu kým je tovar vo vlastníctve dodávateľa. Ak 

odberateľ poruší túto povinnosť, je povinný zaplatiť 

dodávateľovi pokutu vo výške kúpnej ceny dotknutého 

tovaru. 

6. Ak je tovar vo vlastníctve dodávateľa neoddeliteľne 

spojený alebo zmiešaný s predmetmi, ktoré dodávateľovi 

nepatria, tak dodávateľ nadobudne spoluvlastníctvo 

nových vecí v pomere zodpovedajúcom hodnote tovaru vo 

vlastníctve dodávateľa k iným predmetom, v momente 

spojenia alebo primiešania. 

7. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na 

odberateľa najneskôr dodaním tovaru, pokiaľ nie je 

vyslovené stanovené inak. 

 

§ 9 Poskytnutie zabezpečenia 

1. Dodávateľ si vyhradzuje právo požadovať od odberateľa 

poskytnutie primeranej zábezpeky na zabezpečenie 

pohľadávok dodávateľa a to aj v prípade keď tieto 

pohľadávky ešte nie sú splatené, právo podmieniť 

akékoľvek plnenie zo strany dodávateľa, najmä dodanie 

tovaru, poskytnutím tejto zábezpeky alebo zaplatením 

zálohovej platby a to až do výšky úplnej ceny tovaru, ako 

aj právo pozastaviť akékoľvek plnenie zo strany 

dodávateľa. Tieto práva si dodávateľ vyhradzuje najmä, 

nie však výlučne, pre prípad keď je odberateľ v omeškaní 

s plnením akéhokoľvek platobného záväzku voči 

dodávateľovi, alebo keď vznikne akákoľvek pochybnosť 

o spôsobilosti odberateľa splniť platobné záväzky voči 

dodávateľovi. 

2. Voľba formy a rozsahu zábezpeky patrí výlučne 

dodávateľovi. 

 

§ 10 Prekážky v dodávke, vyššia moc 

1. Dodávateľ nie je povinný plniť povinnosti  podľa zmluvy 

počas doby trvania mimoriadnych okolností alebo udalostí, 

ktoré sú nezávislé od vôle zmluvných strán a ktoré 

vylučujú ich zodpovednosť v zmysle príslušných právnych 

predpisov. K mimoriadnym udalostiam alebo okolnostiam 

patrí najmä vojna, vzbura, porušenie prepravných ciest, 

chýbajúce dodávky surovín, prevádzkové a prepravné 

poruchy, úradné opatrenia, krízy v zásobovaní, štrajky atď. 

2. V prípade výskytu mimoriadnej udalosti alebo udalosti 

podľa § 6 ods. 1 VOP dodávateľ bude o tejto skutočnosti 

písomne informovať odberateľa bez zbytočného odkladu 

po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvie. V prípade ak 

takéto okolnosti alebo udalosti nastanú, dodávateľ je 

oprávnený predĺžiť termín dodania tovaru o dobu trvania 

takýchto okolností, obmedziť dodávku alebo vo vzťahu 

k nesplnenej časti dodávky od zmluvy s odberateľom 

odstúpiť. 

3. V prípade omeškania alebo obmedzenia dodávky ako aj 

odstúpenia od zmluvy vo vzťahu v nesplnenej časti 

dodávky z dôvodu výskytu mimoriadnych okolností alebo 

udalostí podľa §6 odst.1 VOP nároky na náhradu škody – 

akéhokoľvek druhu – odberateľovi nevznikajú. 

 

§ 11 Použité právo, miesto plnenia, súdna príslušnosť 

1. Zmluvné vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom sa 

riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákona 

a ostatnými právnymi predpismi platnými na území 

Slovenskej republiky. 

2. Pokiaľ nie je medzi stranami vyslovene dohodnuté inak 

platí,  že miestom plnenia pre dodávku tovaru je miesto 

odoslania.  Miestom plnenia pre platby, ako aj iné 

výkony, je sídlo dodávateľa. 

3. Spory zo zmluvy budú zmluvné strany riešiť 

predovšetkým vzájomným rokovaním. Pokiaľ v sporných 

otázkach nedôjde k dohode, budú riešené príslušným 

súdom Slovenskej republiky, ak nebude v zmluve 

dohodnuté inak. Príslušnosť súdu sa bude spravovať 

platnými ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku, 

 

§ 12 Ostatné 

1. Odberateľ  je oprávnený postúpiť  práva a povinnosti 

vyplývajúce zo zmluvy s dodávateľom na tretiu osobu 

iba s predchádzajúcim písomným súhlasom dodávateľa. 

2. Právne záväzné sú iba dokumenty vyhotovené 

v písomnej forme a podpísané oprávnenou osobou. Táto 

podmienka sa rovnako vzťahuje na zmeny a doplnky 

zmluvy, dodatky k zmluve, zrušenie zmluvy a iné so 

zmluvou súvisiace deklarované zámery. 

3. Tieto VOP môžu byť zmenené výlučne písomne, 

akýkoľvek iný spôsob zmeny je neplatný. 

4. Bez obmedzenia akýchkoľvek práv alebo prostriedkov 

nápravy, ktoré môže mať dodávateľ v súlade s týmito 

VOP alebo právnymi predpismi, dodávateľ je oprávnený 

písomným oznámením doručeným odberateľovi 

s okamžitou účinnosťou ukončiť  VOP a/alebo akýkoľvek 

zmluvný vzťah s  odberateľom a to vtedy, ak odberateľ 

poruší akékoľvek ustanovenia týchto VOP, alebo je 



začaté voči odberateľovi konkurzné konanie,  likvidácia 

alebo je zrušený. Takéto ukončenie je bez akejkoľvek 

zodpovednosti dodávateľa. V prípade, ak nastane 

ktorákoľvek z vyššie uvedených udalostí, všetky platby, 

ktoré majú byť uskutočnené odberateľom sa stanú 

okamžite splatnými.  V prípade zrušenia, ukončenia 

alebo uplynutia doby VOP, ustanovenia a podmienky, 

ktorých účelom je pretrvať aj po takomto zrušení, 

ukončení alebo uplynutí doby, ostatnú v splatnosti. 

5. Každé ustanovenie VOP alebo zmluvy medzi stranami 

sa interpretuje tak, aby bolo účinné a platné podľa 

platných právnych predpisov. Pokiaľ by však bolo podľa 

platných právnych predpisov nevykonateľné neplatné 

alebo neúčinné, nebudú tým dotknuté ostatné 

ustanovenia VOP alebo zmluvy medzi stranami. 

V prípade takejto nevykonateľnosti, neplatnosti alebo 

neúčinnosti budú zmluvné strany v dobrej viere rokovať, 

aby sa dohodli na zmenách alebo doplnkoch, ktoré sú 

potrebné a nahradia nevykonateľné alebo neplatné 

ustanovenia tak, aby sa čo najviac ekonomicky blížilo 

k účelu nahradeného ustanovenia. 

6. Informácie obsiahnuté v zmluve a informácie, ktoré si 

strany vymenili v súvislosti so zmluvou alebo dodaním 

tovaru sú prísne dôverné a odberateľ ich, bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa, 

nesmie prezradiť alebo inak poskytnúť tretej osobe a ani 

ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby. 

Uvedené obmedzenia sa nevzťahujú na poskytnutie 

dôverných informácií poradcom strany za predpokladu, 

že uvedení poradcovia budú viazaní povinnosťou 

mlčanlivosti prinajmenšom v rozsahu uvedenom v tomto 

odseku. Za porušenie ustanovení tohto odseku sa 

nepovažuje: 

(a) prípad poskytnutia  dôvernej informácie na 

požiadanie orgánu verejnej moci, 

(b) prípad, kedy je poskytnutie informácie strane uložené 

všeobecne záväzným právnym predpisom. 

 

 

 


