
VŠEOBECNÉ PODMIENKY NÁKUPU 

 CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o. 
 

 

Tieto Všeobecné podmienky nákupu sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy, na základe ktorých uskutočňujú dodávatelia dodávky tovaru 

pre CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o. pokiaľ sa zmluvné strany výslovne písomne nedohodnú na odlišnej úprave vzájomných práv a 

povinností. Jednostranné zmeny a doplnky vyznačené v týchto všeobecných podmienkach nákupu sú neplatné. 

 

Článok 1. 

 
1.1. Kúpna zmluva vzniká bezvýhradným písomným potvrdením 

prijatia písomnej, faxovej alebo e-mailovej objednávky kupujúceho 

predávajúcim doručeným kupujúcemu najneskôr do 3 dní od obdržania 
objednávky. 

 

1.2. Ak potvrdenie objednávky predávajúceho obsahuje výhrady alebo 
zmeny oproti objednávke, ide o protinávrh predávajúceho a kúpna 

zmluva doručením potvrdenia nevznikne. 

 
1.3. Tieto všeobecné podmienky nákupu majú prednosť pred 

všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho. Prevzatie 

tovaru kupujúcim v žiadnom prípade neznamená akceptovanie 
prípadných všeobecných obchodných podmienok predávajúceho. 

 

Článok 2. 

 

2.1. V dohodnutej kúpnej cene sú zohľadnené všetky náklady 
predávajúceho vrátane nákladov spojených so zabalením 

a prepravením tovaru v súlade so špecifikami predávaného tovaru. 

 
2.2. Povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu vzniká na základe 

faktúry predávajúceho doručenej kupujúcemu po včasnom a riadnom 

dodaní tovaru a je splnená v okamihu odpísania finančných 
prostriedkov z účtu kupujúceho; v prípade zjavných vád tovaru je 

kupujúci oprávnený odmietnuť jeho prevzatie a zadržať kúpnu cenu až 

do dodania opraveného alebo náhradného tovaru. 
 

2.3. Náležitosti faktúry sa riadia ustanoveniami aktuálnych daňových 

predpisov. V prípade že faktúra tieto nespĺňa predpísané náležitosti, je 
kupujúci oprávnený vrátiť je predávajúcemu na opravu. 

 

2.4. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, faktúra predávajúceho je 
splatná do 90 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. 

 

2.5. Predávajúci nie je oprávnený jednostranne započítať žiadnu svoju 
pohľadávku voči kupujúcemu so žiadnou pohľadávkou kupujúceho 

voči predávajúcemu. 

 

Článok 3. 

 

3.1. V prípade, ak predávajúci zistí, že dohodnutý termín dodávky 
nebude dodržaný, je povinný bezodkladne o tom písomne informovať 

kupujúceho. 

 
3.2. Pri nedodržaní termínu dodávky sa predávajúci zaväzuje zaplatiť 

kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % z dohodnutej ceny 

nedodaného tovaru (bez DPH) za každý deň omeškania. 
 

3.3. Ak omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru presiahne 15 dní 

ako aj v prípade, kedy je pre kupujúceho oneskorená dodávka napr. 
kvôli jeho záväzkom voči tretej osobe preukázateľne bezpredmetná, je 

kupujúci oprávnený bez ďalšieho upozornenia odstúpiť od zmluvy. 

 
3.4. V prípade, že po uzavretí kúpnej zmluvy bude na majetok 

predávajúceho vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia alebo predávajúci 

vstúpi do likvidácie, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy. 
 

Článok 4. 

 

4.1. Dodávka je splnená odovzdaním tovaru kupujúcemu; odovzdanie 

tovaru nastáva písomným potvrdením jeho prevzatia kupujúcim na 

dodacom liste. 
 

4.2. Odovzdaním tovaru v súlade s bodom 4.1. prechádza na 

kupujúceho vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo škody na 
tovare. 

 
4.3. Ak sa dodávka tovaru uskutočňuje prostredníctvom dopravcu, 

tovar sa považuje za dodaný v mieste plnenia Svit, Chemosvit Stroj-

chem, s.r.o. 

 

 

 
 

 

 

 

Článok 5. 

 

5.1. Predávajúci zodpovedá za súlad dodaného tovaru s podmienkami 

špecifikovanými v objednávke kupujúceho, príslušnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a technickými normami a jeho 
použiteľnosť na určený účel. 

 

5.2. Predávajúci zodpovedá za to, že na tovare neviaznu vecné a 
záväzkové práva ani práva z duševného vlastníctva tretích osôb, inak 

zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá kupujúcemu vznikne. 

 
5.3. Ak to vyplýva z povahy tovaru alebo tak ustanovujú všeobecne 

záväzné právne predpisy, je predávajúci povinný spolu s tovarom dodať 

kupujúcemu aj doklady vzťahujúce sa na tovar, najmä jeho technickú 
dokumentáciu a návod na použitie. 

 

5.4. V prípade, že sa dodaný tovar skladá z dielov, zaväzuje sa 

predávajúci zabezpečiť pre kupujúceho dostupnosť náhradných dielov 

po dobu životnosti stroja od odovzdania tovaru. 
 

Článok 6. 

 

6.1. Zodpovednosť predávajúceho za prípadné vady tovaru sa riadi 

ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka ak nie je v kúpnej 

zmluve alebo v týchto všeobecných podmienkach stanovené inak. 
 

6.2. Záručná lehota tovaru je 24 mesiacov od splnenia dodávky ak sa 

zmluvné strany nedohodnú inak alebo zo všeobecne záväzných 
právnych predpisov nevyplýva dlhšia lehota. 

 

6.3. V prípade reklamácie je predávajúci povinný bez zbytočného 
odkladu odstrániť vady tovaru alebo dodať náhradný tovar; v opačnom 

prípade je kupujúci oprávnený po predchádzajúcom upozornení 

a poskytnutí primeranej lehoty urobiť tak sám na jeho náklady. 
 

6.4. V prípade reklamácie tovaru je kupujúci oprávnený zadržať kúpnu 

cenu reklamovaného tovaru až do konečného vyriešenia reklamácie a to 
prípadne až súdnou cestou. 

 

6.5. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť kupujúcemu všetky náklady 
spojené s uplatnením reklamácie a nahradiť v plnom rozsahu škodu, 

ktorá mu v dôsledku vád tovaru vznikla. 

 

Článok 7. 

 

7.1. Kupujúci je oprávnený v priebehu zhotovovania tovaru vykonať 
kontrolu stavu výroby, vhodnosti používaných materiálov a pracovných 

postupov v podniku predávajúceho. 

 
7.2. Všetky výkresy, schémy, modely a iné podklady a informácie 

technického charakteru sprístupnené predávajúcemu v súvislosti 

s objednávkou ostávajú duševným vlastníctvom kupujúceho a kupujúci 
nie je oprávnený poskytnúť ich tretím osobám ani ich použiť na 

akýkoľvek iný účel ako realizáciu kúpnej zmluvy; v prípade porušenia 

tejto povinnosti zodpovedá v plnom rozsahu kupujúcemu za škodu. 
 

Článok 8. 

 

8.1. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym 

poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým ustanoveniami § 409 

a nasl. Obchodného zákonníka, príslušnými technickými normami 
a týmito všeobecnými podmienkami nákupu. Kupujúci prehlasuje, že 

bol s nimi oboznámený a súhlasí s nimi. 

 
8.2. V prípade akýchkoľvek sporov medzi predávajúcim a kupujúcim 

vzniknutých pri realizácii kúpnej zmluvy bude daná dohodnutá 

právomoc súdov Slovenskej republiky. 
 

Článok 9. 

 

9.1. Tieto všeobecné podmienky nákupu sú platné od 01.09.2019 až do 

ich zrušenia alebo nahradenia novými podmienkami. 


