
VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA 

 CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o. 
 

 

Tieto Všeobecné podmienky predaja sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy, zmluvy o dielo a iné zmluvy, na základe ktorých uskutočňuje 

CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o. (ďalej „STROJCHEM“) dodávky tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne písomne nedohodnú na 

odlišnej úprave vzájomných práv a povinností. Jednostranné zmeny a doplnky vyznačené v týchto všeobecných podmienkach predaja sú 

neplatné. 
 

Článok 1. 

 
1.1. Zmluva vzniká bezvýhradným potvrdením prijatia písomnej, 

faxovej alebo e-mailovej objednávky zákazníka STROJCHEMom; 
potvrdenie je účinné jeho doručením zákazníkovi v niektorej 

z horeuvedených foriem. 

 
1.2. V prípade, že potvrdenie objednávky obsahuje zmeny oproti 

podmienkam uvedeným v objednávke, zákazník je povinný najneskôr 

do 3 pracovných dní od doručenia potvrdenia potvrdiť svoj súhlas so 
zmenami obsiahnutými v potvrdení objednávky alebo oznámiť 

STROJCHEMu, že za zmenených podmienok nemá záujem o dodávku 

tovaru alebo služby; márnym uplynutím tejto lehoty vzniká zmluva za 
podmienok uvedených v potvrdenej objednávke 

 

1.3. Obsah zmluvy má prednosť pred ustanoveniami týchto 

všeobecných obchodných podmienok. 

 

Článok 2. 

 

2.1. Cena tovaru alebo služby je stanovená dohodou zmluvných strán. 

Ak nie je v zmluve výslovne uvedené inak, cena sa rozumie bez dane, 
bez cla, prepravného, balného a ďalších poplatkov. Dodacie 

podmienky sú určené v zmluve dodacou doložkou podľa 

INCOTERMS 2000. 
   

2.2. Povinnosť zákazníka zaplatiť cenu vzniká na základe doručenej 

faktúry STROJCHEMu a je splnená v okamihu pripísania finančných 
prostriedkov na účet STROJCHEMu.  

 

2.3. Náležitosti faktúry sa riadia ustanoveniami aktuálnych právnych 
predpisov. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, je faktúra splatná do 

14 dní odo dňa jej vystavenia t.j. od dátumu expedície tovaru zo skladu 

STROJCHEMu, najneskôr však v deň uvedený na faktúre ako deň jej 
splatnosti. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry sa zákazník 

zaväzuje zaplatiť STROJCHEMu úroky z omeškania vo výške 0,05 % 

z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania. 
 

2.4. Ak sa zmluvné strany dohodli na zálohovej platbe vopred, zašle 

STROJCHEM zákazníkovi spoločne s potvrdením objednávky 
predfaktúru. STROJCHEM nie je povinný začať práce pred obdržaním 

platby. V prípade omeškania zákazníka so zaplatením predfaktúry sa 

o dobu omeškania posúva dohodnutý termín dodania tovaru alebo 
služby. 

 

Článok 3. 

 

3.1. V prípade omeškania zákazníka so zaplatením akejkoľvek 

pohľadávky STROJCHEMu voči zákazníkovi nie je STROJCHEM 
povinný dodať tovar na základe žiadnej zmluvy medzi 

STROJCHEMom a zákazníkom, termíny dodávok sa posúvajú o dobu 

omeškania zákazníka so zaplatením pohľadávky STROJCHEMu. Ak 
omeškanie zákazníka so zaplatením ceny presiahne 30 dní, je 

STROJCHEM oprávnený odstúpiť od zmluvy pričom zákazník je 

povinný nahradiť STROJCHEMu vzniknutú škodu vrátane ušlého 
zisku. 

 
3.2. V prípade, že na majetok zákazníka bude vyhlásený konkurz alebo 

zákazník vstúpi do likvidácie, je STROJCHEM oprávnený odstúpiť od 

zmluvy. 
 

Článok 4. 

 
4.1. V prípade ak zo zmluvy vyplýva povinnosť STROJCHEMu 

previesť na zákazníka vlastnícke právo k veci, vlastnícke právo 

prechádza na zákazníka až úplným zaplatením dohodnutej ceny. 
V prípade spracovania takejto veci alebo jej použitia ako súčasti na 

vytvorenie novej veci pred prechodom vlastníckeho práva na 

zákazníka vzniká STROJCHEMu k novovytvorenej veci 
spoluvlastníctvo a to v pomere hodnoty pôvodnej veci k hodnote 

novovytvorenej veci.  

 
4.2. Zákazník zároveň týmto za účelom zabezpečenia pohľadávky 

STROJCHEMu na zaplatenie ceny a pre prípad prevodu 

novovytvorenej veci na tretiu osobu postupuje na STROJCHEM 
vopred svoju pohľadávku voči tejto osobe vzniknutú z prevodu, a to do 

výšky pohľadávky STROJCHEMu voči zákazníkovi. 

 

 

Článok 5. 

 

5.1. Ak má podľa zmluvy zabezpečiť prepravu tovaru alebo veci, ktorá 
bola predmetom poskytnutej služby STROJCHEM, je dodávka splnená 

prevzatím tovaru, resp. takejto veci zákazníkom v priestoroch STROJ-

CHEMu. Zákazník je povinný tak urobiť do 7 kalendárnych dní po 
obdržaní výzvy STROJCHEMu. Po márnom uplynutí tejto lehoty je 

STROJCHEM oprávnený odoslať tovar zákazníkovi na jeho náklady a 

riziko alebo uskladniť tovar na náklady a riziko zákazníka. 
 

5.2. Po uplynutí ďalších 30 dní je STROJCHEM oprávnený odstúpiť od 

zmluvy a naložiť s tovarom podľa vlastného uváženia. Zákazník sa 
v takom prípade zaväzuje zaplatiť STROJCHEMu náhradu škody vo 

výške dohodnutej ceny tovaru, resp. služby (náklady + ušlý zisk) a 

zmluvnú pokutu vo výške 50 % z ceny neodobraného tovaru, resp. 
služby. Nárok STROJCHEMu na náhradu ďalších prípadných škôd nie 

je zaplatením zmluvnej pokuty dotknutý. 

 

Článok 6. 

 

6.1. Zodpovednosť STROJCHEMu za vady tovaru vrátane lehôt na ich 
uplatnenie sa riadi ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka 

ak nie je v zmluve alebo v týchto všeobecných podmienkach stanovené 

inak.  
 

6.2. Zákazník uskladní reklamovaný tovar alebo vec, ktorá bola 

predmetom reklamovanej služby osobitne a nebude s ním bez súhlasu 
STROJCHEMu disponovať, až do okamihu dohody medzi oboma 

zmluvnými stranami o ďalšom postupe pri riešení reklamácie.  

 
6.3. Záručná lehota tovaru, resp. poskytnutých služieb je 6 mesiacov od 

splnenia dodávky. V prípade oprávnenej reklamácie môže 

STROJCHEM v primeranej lehote odstrániť vytknuté vady alebo dodať 
náhradný tovar, prípadne poskytnúť zákazníkovi zľavu z ceny 

reklamovaného tovaru alebo služby.  

 
6.4. V prípade reklamácie nie je zákazník oprávnený zadržať STROJ-

CHEMu žiadne platby, alebo tovar, resp. vec, ktorá má byť vrátená 

STROJCHEMu, alebo jednostranne započítať svoju pohľadávku alebo 
nárok s akoukoľvek pohľadávkou STROJCHEMu voči zákazníkovi. 

 

6.5. STROJCHEM sa zaväzuje zaplatiť zákazníkovi všetky 
preukázateľne vynaložené opodstatnené náklady spojené s uplatnením 

reklamácie, maximálne však do výšky 50 % ceny tovaru alebo služby. 

 

Článok 7. 

 
7.1. V prípade preukázanej zodpovednosti STROJCHEMu za škodu 

vzniknutú v dôsledku akéhokoľvek podstatného porušenia povinnosti 

STROJCHEMu voči zákazníkovi vrátane škody vzniknutej v súvislosti 
s vadami tovaru, resp. služby ako aj škody vzniknutej na veci prevzatej 

od zákazníka za účelom jej úpravy sa STROJCHEM zaväzuje zaplatiť 

zákazníkovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % dohodnutej ceny vadného, 

resp. nedodaného tovaru alebo služby; akékoľvek ďalšie nároky 

presahujúce zaplatenú zmluvnú pokutu sú týmto vylúčené. 

 
7.2. STROJCHEM nezodpovedá za žiadne následné a nepriame škody 

ani za škody uplatnené v súvislosti s porušením povinností 

STROJCHEMu zo zmluvy voči zákazníkovi tretími osobami.   
 

Článok 8. 

 
8.1. Zmluvný vzťah medzi STROJCHEMom a zákazníkom sa riadi 

právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým 

ustanoveniami § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, príslušnými 
záväznými technickými normami a týmito Všeobecnými podmienkami 

predaja. Najneskôr prevzatím tovaru, resp. služby zákazník potvrdzuje, 

že bol s nimi oboznámený a súhlasí s nimi.  
 

8.2. V prípade akýchkoľvek sporov medzi STROJCHEMom 

a zákazníkom vzniknutých pri realizácii zmluvy bude daná dohodnutá 

právomoc súdov Slovenskej republiky. 

  

Článok 9. 

 

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

ich zrušenia alebo nahradenia novými podmienkami. 


