
 

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE PREDAJ  

 

1. Všeobecné 

1.1 Tieto Všeobecné zmluvné podmienky predaja (ďalej, len ”VZP”) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných 

strán v súvislosti so všetkými produktmi z portfólia skupiny Prysmian Group, ako aj iných produktov (ďalej, spolu, ako 

”produkty”), ktoré spoločnosť Prysmian Kablo s.r.o. a / alebo Draka Comteq Slovakia s.r.o. (ďalej, ako ”Predávajúci”) 

poskytuje iným osobám (ďalej, ako ”Kupujúci”). Tieto VZP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy, ktorou 

Predávajúci  predáva alebo poskytuje tovar Kupujúcemu, ak sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak.   

2. Objednávky a dodanie tovaru 

2.1 Tovar bude dodaný na miesto dodania špecifikované v kúpnej zmluve uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim 

(ďalej, ako ”kúpna zmluva”). Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú aj formou objednávky Kupujúceho, ak  je 

následne potvrdená Predávajúcim; pre vylúčenie prípadných nejasností sa považuje za dohodnuté, že Predávajúci nie 

je povinný objednávku Kupujúceho potvrdiť a tým kúpnu zmluvu uzavrieť. Kúpna zmluva je uzavretá momentom 

potvrdenia objednávky Kupujúceho zo strany Predávajúceho. Tieto VZP sú záväzné bez ohľadu na odkazy Kupujúceho 

týkajúce sa jeho vlastných ustanovení všeobecných alebo iných zmluvných podmienok, ktoré nebudú mať pre strany 

žiadnu právnu záväznosť, a to ani v prípade ak Predávajúci voči takýmto všeobecným alebo iným zmluvným 

podmienkam výslovne nenamietal. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa bude aplikovať aj v prípade, ak Predávajúci 

odkáže na takéto podmienky s  vedomím o ich kolízii s podmienkami Kupujúceho. Uzavretím Kúpnej zmluvy sa 

Predávajúci zaväzuje Kupujúcemu dodať tovar v dohodnutom čase a v dohodnutom množstve a kvalite a Kupujúci sa 

zaväzuje takto dodaný tovar prevziať a riadne a včas zaňho Predávajúcemu zaplatiť kúpnu cenu.  

2.2 Objednávka na dodanie tovaru (ďalej, ako ”objednávka”) môže byť podaná v písomnej forme, faxom, e-mailom, alebo 

prostredníctvom objednávkového portálu na webovej stránke Predávajúceho, ak je dostupný. 

2.3 Objednávka musí obsahovať nasledovné údaje: 

(a) obchodné meno Kupujúceho (alebo meno a priezvisko Kupujúceho, ak ide o fyzickú osobu),  IČO, DIČ alebo 

IČ DHP, adresu sídla (alebo miesto vykonávania obchodnej činnosti ak ide o fyzickú osobu) a informáciu 

o registrácii v Obchodnom registri (alebo v Živnostenskom registri, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa); 

(b) meno a telefonický kontakt na kontaktnú osobu; 

(c) číslo ponuky Predávajúceho, ak bola ponuka Kupujúcemu predložená; 

(d) druh tovaru podľa ponuky Predávajúceho, ak bola ponuka Kupujúcemu predložená, požadované číslo 

položky a množstvo; 

(e) miesto dodania, spôsob dodania, dodacie podmienky v súlade s Incoterms 2010; 

(f) požadovaný čas dodania (ktorý však pre Predávajúceho nie je záväzný, ak sa   Predávajúci a Kupujúci 

nedohodnú inak); 

(g) špeciálne požiadavky pre dodanie tovaru, napr. dodanie prostredníctvom vozidla vybaveného zdvíhacím 

ramenom, dodanie na stavenisko a i. (tieto požiadavky nie sú pre Predávajúceho záväzné ak sa  Predávajúci 

a Kupujúci nedohodnú inak); 



 

(h) cena objednávaného tovaru. 

Neuvedenie niektorej z vyššie uvedených položiek nebude mať za následok neplatnosť zmluvy ani neaplikovateľnosť 

alebo neúčinnosť týchto VZP. V prípade neuvedenia niektorej z vyššie uvedených položiek bude Predávajúci 

oprávnený doplniť chýbajúcu informáciu na základe informácii známej z predchádzajúcej komunikácie s Kupujúcim 

alebo inak známej Predávajúcemu, v zmysle domnienok uvedených v týchto VZP (napr. vychádzajúc z podmienok 

dodania uvedených v bode 2.9). Predávajúci nebude zodpovedný za prípadné omeškanie alebo zvýšené náklady, ku 

ktorým došlo v dôsledku odôvodneného omylu vyplývajúceho z objednávky.  

2.4 Predávajúci si vyhradzuje právo dodať tovar s odchýlkou vo výške 5% z množstva tovaru dohodnutého v zmluve alebo 

kusov tovaru určeného jednotlivo; Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu iba za skutočne dodané množstvu tovaru 

alebo kusy tovaru určené jednotlivo, ak sa strany nedohodli inak.   

2.5 Predávajúci je oprávnený objednaný tovar dodať prostredníctvom viacerých dodávok.  

2.6 Ak Predávajúci nedodá dohodnutý tovar riadne a včas a takéto porušenie povinnosti Predávajúceho nevznikne v 

dôsledku niektorej z okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ust. § 374 Obchodného zákonníka, vzniká po 

uplynutí dodatočne poskytnutej 10 dňovej lehoty Kupujúcemu za každý deň omeškania, nárok na zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 0,05 % z kúpnej ceny tovaru, ktorý nebol dodaný riadne a včas, a to za nasledovných podmienok:   

(a) výška zmluvnej pokuty nesmie presiahnuť  sumu rovnajúcu sa 10% z kúpnej ceny tovaru, ktorý nebol dodaný 

riadne a včas (uvedená horná hranica sa aplikuje vždy, a to aj v prípade, ak Predávajúci výslovne uzná inú 

vzniknutú škodu s inou hornou hranicou alebo aj bez uvedenia hornej hranice); 

(b) Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo požadovať náhradu akejkoľvek škody vzniknutej 

Kupujúcemu v dôsledku porušenia povinností zo strany Predávajúceho, na ktoré sa vzťahuje zmluvná 

pokuta, aj keď škoda prevyšuje dohodnutú zmluvnú pokutu.  

2.7 Kupujúci nie je oprávnený zrušiť objednávky, ktoré boli potvrdené Predávajúcim a v dôsledku čoho následne došlo k 

uzavretiu kúpnej zmluvy, ani meniť objednávku bez výslovného súhlasu Predávajúceho.  Ak po uzavretí kúpnej zmluvy 

Kupujúci bez výslovného súhlasu Predávajúceho zruší alebo zmení objednávku v dôsledku ktorej došlo k uzavretiu 

kúpnej zmluvy, vzniká Predávajúcemu nárok na náhradu všetkých nákladov vzniknutých v súvislosti so zrušenou 

objednávkou, vrátane režijných nákladov, mimoriadnych nákladov a iných nákladov súvisiacich so zrušením dodávky. 

V takomto prípade vzniká Predávajúcemu aj nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške zodpovedajúcej 10% 

z dohodnutej ceny dodávky.  

2.8 Ak Predávajúci neakceptuje požiadavky Kupujúceho špecifikované v bode 2.3 písm. (f) alebo (g) uvedené 

v objednávke, upozorní o tejto skutočnosti Kupujúceho a zároveň mu navrhne odlišné riešenie. V prípade, ak Kupujúci 

bezodkladne neodmietne návrh Predávajúceho, má sa za to, že Kupujúci s návrhom Predávajúceho súhlasí.  

2.9 Ak si zmluvné strany v každom jednotlivom prípade výslovne nedohodnú dodacie podmienky, platí pre dodanie 

tovaru dodacia parita FCA, sklad spoločnosti Prysmian Kablo s.r.o. alebo Draka Comteq Slovakia s.r.o. vo Veľkých 

Levároch podľa Incoterms 2010 (ďalej, len ”FCA”).       

2.10 V prípade omeškania Kupujúceho s prevzatím tovaru z dôvodov na strane Kupujúceho, má Predávajúci právo 

Kupujúcemu vystaviť faktúru s dátumom splatnosti tak, ako keby došlo k riadnemu prevzatiu tovaru v zmysle 

dohodnutých dodacích podmienok, pričom prípadné omeškanie Kupujúceho s prevzatím tovaru nemá vplyv ani na 

zmenu počítania záručnej doby. Kupujúci je zároveň povinný uhradiť Predávajúcemu náklady na uskladnenie, straty 



 

spojené s pohybom ceny a s financovaním kovovej zložky v Tovare, ktoré vznikli v dôsledku posunutia dátumu 

dodania.       

2.11 V prípade, ak v kúpnej zmluve alebo objednávke, ktorá môže byť zadaná po zverejnení ponuky Predávajúceho, nie je 

dohodnuté inak, je Kupujúci povinný zabezpečiť a udržiavať poistenie prepravy v rozsahu, ktorý plne pokrýva cenu 

dodávky/dodávok. Spoluúčasť, ak vznikne, znáša Kupujúci.   

2.12 Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru prechádza na Kupujúceho odovzdaním tovaru 

v zmysle príslušnej parity podľa Incoterms 2010. Kupujúci je zodpovedný za zabezpečenie všetkých licencii, povolení 

a iných prípadných schválení, ktoré musia byť získané od príslušných inštitúcii.  

 

3. Ceny a platobné podmienky 

3.1 Ceny sa uvádzajú v mene EUR, ak sa strany nedohodli výslovne inak, a to bez DPH, dovozných a iných poplatkov. 

Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu cenu dodávky a DPH v zákonom stanovenej výške (ďalej, ako ”cena 

dodávky”) formou bezhotovostného prevodu na číslo účtu uvedené na faktúre. Platba sa považuje za vykonanú 

momentom pripísania príslušnej sumy na bankový účet Predávajúceho. 

3.2 Ceny za káble a drôty sa delia na bázové ceny a plné ceny. Bázové ceny sú vypočítané podľa základnej ceny medi 

a základnej ceny hliníka. U výrobkov s bázovou cenou bude v deň  fakturácie uskutočnené doúčtovanie medi a hliníka 

v náväznosti na aktuálne burzové ceny uvedených kovov na londýnskej surovinovej burze a obchodnej hmotnosti 

kovov podľa ”Ponukového cenníka výrobkov” (= plná cena).  Predávajúci aktualizuje kurzy kovov 1 x týždenne a 

zverejňuje ich prostredníctvom Hospodárskych novín a na webovej stránke Predávajúceho. 

3.3 Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak, je cena dodávky splatná pred dodaním tovaru, pričom Predávajúci nie je 

povinný za žiadnych okolností dodať Tovar predtým, ako prijme platbu ceny dodávky.  

3.4 Omeškanie Kupujúceho so zaplatením ceny dodávky alebo jej časti sa považuje za podstatné porušenie jeho 

povinností podľa Kúpnej zmluvy. V takom prípade je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy v celom rozsahu alebo 

sčasti. Predávajúci je súčasne oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak sa Kupujúci stane insolventným, zastaví 

platby svojím veriteľom alebo je naňho podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na začatie 

reštrukturalizácie. V prípade odstúpenia od Zmluvy je Predávajúci oprávnený postupovať podľa nasledovných 

možností, z ktorých je predávajúci oprávnený využiť jednu možnosť pre jednu časť objednávky a inú možnosť pre inú 

časť objednávky, to všetko podľa vlastného uváženia: 

a) požadovať vrátenie dodaného Tovaru a obalov a požadovať náhradu akejkoľvek škody  vzniknutej v súvislosti 

s odstúpením, vrátane mimoriadnych nákladov a režijných nákladov s tým spojených. V takom prípade je 

Predávajúci tiež oprávnený požadovať od Kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z celkovej 

dohodnutej ceny dodávky 

b) požadovať uhradenie čiastky za už dodané množstvo Tovaru spolu s úrokmi z omeškania podľa čl. 3.5 (a) 

vzniknutými ku dňu účinnosti odstúpenia od zmluvy.  

3.5 Ak sa Kupujúci dostane do omeškania s akýmkoľvek peňažným plnením voči Predávajúcemu, je Predávajúci 

oprávnený – bez nutnosti odstúpenia od zmluvy :  

a) požadovať zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0.05 % z neuhradenej čiastky za každý začatý deň 

omeškania; 



 

b) pozastaviť akékoľvek dodávky Tovaru Kupujúcemu, vrátane dodávok, ktoré už boli Predávajúcim potvrdené. 

Kedykoľvek počas trvania omeškanie Kupujúceho je Predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.  

3.6 Ak je po uzavretí Kúpnej zmluvy zjavné, že Kupujúci nezaplatí cenu dodávky alebo jej časť riadne a včas, je Predávajúci 

oprávnený požadovať uhradenie ceny dodávky vopred – pred dodaním Tovaru; v takom prípade je Predávajúci 

oprávnený pozastaviť dodávku do uhradenia požadovanej sumy; to platí aj v prípade Predávajúcim už potvrdených 

dodávok. Ak už bol Tovar dodaný, ale ešte nebol zaplatený, pretože neuplynula doba splatnosti, Predávajúci je 

oprávnený od Zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie Tovaru.  

3.7 Platby uskutočnené Kupujúcim budú prednostne použité(započítané) na úhradu príslušenstva splatných pohľadávok 

Kupujúceho a až následne na istinu a to bez ohľadu na označenie platby Kupujúcim. V prípade viacerých splatných 

pohľadávok budú platby použité prednostne na úhradu príslušenstva všetkých splatných pohľadávok a istiny 

splatných pohľadávok budú vysporiadané až po uhradení celého príslušenstva pohľadávok, pričom prednostne bude 

uspokojené príslušenstvo pohľadávok s najskoršou splatnosťou alebo s najmenším zabezpečením. 

3.8 Kupujúci nie je oprávnený jednostranne posúvať (odložiť) splatnosť akéhokoľvek peňažného plnenia vzniknutého zo 

záväzku Kupujúceho z Kúpnej zmluvy.  

3.9 Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho nie je Kupujúci oprávnený zadržať, postúpiť alebo započítať 

akékoľvek pohľadávky Kupujúceho voči pohľadávkam Predávajúceho vyplývajúcim z Kúpnej zmluvy.  

3.10 Kupujúci nie je oprávnený uplatniť zádržné právo na Tovar, obaly alebo na iné veci vo vlastníctve Predávajúceho alebo 

na veci vo vlastníctve tretích osôb, ktoré majú byť odovzdané Predávajúcemu.  

3.11 Pre odstránenie pochybností sa ustanovenie čl.  3.8. až 3.10. uplatnia aj v prípade uplatnenia nároku proti 

Predávajúcemu Kupujúcim z vád dodaného tovaru.  

 

4. Balenie  

4.1 Za účelom stanovenia množstva tovaru alebo počtu kusov tovaru určeného jednotlivo, musí každé balenie obsahovať 

údaj o dĺžke tovaru. Skutočná dĺžka dodaného tovaru sa od dĺžky tovaru udanej na balení smie odchýliť maximálne 

o 1%.  

 Balenie je fakturované samostatne. Kupujúcemu bude účtovaná kúpna cena za bubny v súlade s cenníkom. V prípade, 

ak Kupujúci Predávajúcemu vráti bubny v nepoškodenom stave v lehote 6 mesiacov odo dňa kúpy, má nárok na 

vrátenie kúpnej ceny za bubny v plnej výške. V prípade ak Kupujúci Predávajúcemu nepoškodené bubny vráti po 

uplynutí 6 mesiacov, avšak pred uplynutím 12 mesiacov odo dňa ich kúpy, má nárok na vrátenie kúpnej ceny za bubny 

v hodnote predstavujúcej 65% ich kúpnej ceny.   

4.2 Bezpečnostné materiály (napr. hranoly), nie sú predmetom kúpnej zmluvy a ostávajú vlastníctvom Predávajúceho, 

pričom Kupujúci ich musí Predávajúcemu vrátiť.  

 

5. Zodpovednosť za vady, zodpovednosť za škodu  



 

5.1 Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, Predávajúci poskytuje záručnú dobu na tovar v trvaní 24 mesiacov od prevzatia 

tovaru (ďalej ako ”záručná doba”). Predávajúci poskytuje záruku, že si tovar do uplynutia záručnej doby zachová svoje 

výslovne dohodnuté alebo bežné vlastnosti. Predávajúci neposkytuje záruku najlepšej kvality, záruku použitia na účel 

vymienený Kupujúcim, alebo že bude mať vlastnosti, ktoré neboli výslovne dohodnuté. Na tovar s odstránenými 

vadami alebo vymenený tovar, poskytuje Predávajúci záruku v trvaní 24 mesiacov od odstránenia jeho vád alebo 

výmeny tovaru; súhrnná záručná doba však nesmie presiahnuť 10 rokov od prvého prevzatia tovaru.  

5.2 Zodpovednosť Predávajúceho za vady tovaru a s tým súvisiacu škodu sa nevzťahuje na vady a škodu spôsobenú ich 

použitím alebo bežným opotrebením, vplyvom vonkajšieho prostredia alebo vplyvom tretích osôb bez zavinenia 

Predávajúceho, najmä manipuláciou s tovarom, neodborným zaobchádzaním s tovarom, užívaním tovaru na účely na 

aké nebol navrhnutý a nesprávnym skladovaním.  

5.3 Predávajúci nie je zodpovedný za vady tovaru, na ktoré Kupujúci poukáže po uplynutí záručnej doby, a to aj v prípade, 

ak sa tieto vady tovaru prejavili počas záručnej doby.  

5.4 Kupujúci je povinný Predávajúceho bezodkladne informovať o všetkých vadách tovaru písomnou formou alebo 

prostredníctvom emailu (ďalej ako ”reklamácia”), najneskôr však do 7 dní odkedy bola predmetná vada zistená.  

5.5 Kupujúci je povinný skontrolovať tovar bezodkladne po jeho prevzatí a o prípadných zistených vadách tovaru podať 

reklamáciu v lehote 5 dní od prevzatia tovaru na dohodnutom mieste dodania; ak Kupujúci v uvedenej lehote nepodá 

reklamáciu týkajúcu sa vád, ktoré mohli byť počas prezretia tovaru, pri vynaložení odbornej starostlivosti zistené 

(najmä vady týkajúce sa druhu a počtu/množstva tovaru) v rámci stanovenej lehoty, nárok Kupujúceho z takýchto vád 

zanikne.  

5.6 Tovar, ktorého vád sa reklamácia týka, musí byť skladovaný oddelene od ostatného tovaru, a to až do úplného 

vybavenia reklamácie. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho, nesmie Kupujúci manipulovať 

s tovarom spôsobom, ktorý by znemožnil alebo bránil ustáleniu rozsahu vady.  

5.7 V prípade reklamácii týkajúcich sa množstva alebo počtu jednotlivo určeného dodaného tovaru, je Kupujúci povinný 

predložiť nákladný list prepravcu.  

5.8 V prípade reklamácii týkajúcich sa vád tovaru je Kupujúci povinný predložiť fotografickú dokumentáciu 

reklamovaného tovaru spolu s obchodným záznamom (nákladným listom) prepravcu. 

5.9 V prípade, ak Predávajúci uzná reklamáciu Kupujúceho, má Kupujúci na základe voľného uváženia Predávajúceho, 

nárok na odstránenie vád tovaru, alebo výmenu tovaru alebo na zľavu z kúpnej ceny tovaru. Predávajúci nie je 

povinný Kupujúceho odškodniť ani za náklady vynaložené na odstránenie vadného tovaru z miesta jeho inštalácie, ani 

za náklady vynaložené na inštaláciu náhradného (vymeneného) tovaru.  

5.10 S výnimkou nárokov uvedených pod bodmi 5.1 až 5.9 nevzniká Kupujúcemu žiadny iný nárok týkajúci sa 

zodpovednosti za vady tovaru alebo škody vzniknuté v súvislosti s vadami tovaru; akýkoľvek nárok na náhradu škody 

vzniknutej v súvislosti s vadami tovaru a nárok na zmluvnú pokuty, sú vylúčené.  

5.11 Predávajúci je zodpovedný za škodu, ktorá Kupujúcemu vznikne v dôsledku porušenia zmluvných povinností 

Predávajúceho, a to do maximálnej výšky rovnajúcej sa 25 % kúpnej ceny za tovar dodaný v zmysle kúpnej zmluvy, 

porušenia ustanovení ktorej sa Predávajúci dopustil. Predávajúci poskytne Kupujúcemu náhradu iba skutočnej škody; 

Predávajúci neposkytne náhradu ušlého zisku alebo za škodu, ktorú nebolo možné predvídať.  Predávajúci 

nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú ako nepriamy následok porušenia zmluvných povinností Predávajúceho. 



 

 

6. Ostatné ustanovenia                          

6.1 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho okamihom úplného zaplatenia kúpnej ceny v plnej hodnote. 

Kupujúci sa zaväzuje, že zabezpečí výhradu vlastníctva Predávajúceho ajej ochranu aj voči tretím osobám na jeho 

vlastné náklady (napr. nebude sa pokúšať previesť vlastníctvo k Tovaru). 

6.2 Predávajúci má právo svoje práva a povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy, postúpiť na inú spoločnosť patriacu 

do skupiny Prysmian Group, alebo dodať tovar prostredníctvom spoločnosti patriacej do skupiny Prysmian Group, 

vykonávajúcej funkciu subdodávateľa alebo použiť na plnenie tretiu osobu výlučne pre zabezpečenie prepravy. Pre 

potreby tohto bodu sa spoločnosťou patriacou do skupiny Prysmian Group, rozumie každá spoločnosť, ktorá je priamo 

alebo nepriamo ovládaná Predávajúcim, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda Predávajúceho, alebo ktorá je priamo 

alebo nepriamo spolu s Predávajúcim ovládaná rovnakou osobou. Predávajúci je oprávnený svoje pohľadávky 

vyplývajúce z kúpnej zmluvy postúpiť tretím osobám.  

6.3 Všetky neverejné informácie alebo dokumenty, ktoré Kupujúci získa v súvislosti s konaním alebo plnením podľa 

kúpnej zmluvy sa považujú za obchodné tajomstvo Predávajúceho; Kupujúci sa zaväzuje udržiavať ich dôvernosť 

a zdržať sa ich zverejnenia tretím osobám, a to aj po zániku zmluvného vzťahu s Predávajúcim. Prípady, kedy Kupujúci 

zverejní takéto informácie v rámci výkonu svojich zákonných povinností alebo informácie zverejní osobám, ktoré sú zo 

zákona povinné takéto informácie udržiavať v tajnosti, sa nepovažujú za porušenie povinnosti udržiavať mlčanlivosť. 

V prípade, ak Kupujúci poruší svoju povinnosť mlčanlivosti v zmysle tohto bodu, vznikne Predávajúcemu nárok na 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3.000 EUR za každé jednotlivé porušenie povinnosti Kupujúceho udržiavať 

mlčanlivosť.  Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje nárok Predávajúceho na náhradu škody v plnom rozsahu.  

6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade kúpnej zmluvy obsahujúcej medzinárodný prvok, budú všetky spory vzniknuté 

v súvislosti s kúpnou zmluvou, ktoré neboli vyriešené zmierlivou cestou, rozhodnuté príslušnými súdmi Slovenskej 

republiky.  

6.5 V prípade, ak Predávajúci nepristúpi k výkonu akéhokoľvek práva ktoré mu vyplýva z tohto dokumentu, nepovažuje sa 

takýto postup v žiadnom prípade za zrieknutie sa akéhokoľvek práva, ktoré by Predávajúcemu bránilo v jeho uplatnení 

neskôr.  

6.6 Predávajúci odškodní Kupujúceho za  všetky uplatnené nároky tretích osôb a náklady vzniknuté v súvislosti s nárokmi 

tretích osôb zo zranení, smrti alebo škôd na majetku (ďalej, ako ”škody”), vyplývajúcich z nedbanlivosti alebo 

opomenutia povinností v zmysle kúpnej zmluvy, pričom povinnosť takéhoto odškodnenia sa aplikuje výlučne za 

splnenia nasledovných podmienok: 

a) nároky tretích osôb boli potvrdené zmierom uzavretým s poškodenou stranou alebo právoplatným 

rozsudkom príslušného súdu alebo rozhodcovského súdu alebo právoplatným rozhodnutím správneho 

orgánu, alebo na základe zákonom ustanovenej povinnosti, to všetko za účasti a s predchádzajúcim  

súhlasom predávajúceho a 

b) kupujúci predávajúcemu bezodkladne oznámi vznesenie nároku treťou osobou a umožní predávajúcemu 

rozhodovať o spôsobe obrany voči vzneseným nárokom, pri čom sa mu kupujúci zaväzuje poskytnúť 

všestrannú súčinnosť.. Kupujúci je súčasne povinný zdržať sa konania, ktoré by mohlo poškodiť záujmy 

predávajúceho, v prípade porušenia tejto povinnosti nemá nárok na odškodnenie. 

 



 

7. Záverečné ustanovenia 

7.1 Iné práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami právneho poriadku 

Slovenskej republiky, s výnimkou jeho kolíznych ustanovení. Ustanovenia Dohovoru OSN o medzinárodnej kúpe 

tovaru sa nepoužijú.  

7.2 V prípade, ak sa Zmluvné strany výslovne nedohodnú inak, budú sa ich vzájomné práva a povinnosti týkajúce sa 

dodávky tovaru, spravovať VZP  v znení účinnom v čase podania návrhu na uzavretie každej jednotlivej kúpnej zmluvy 

(objednávka-ponuka); pri dohadovaní každej dodávky tovaru sa Kupujúci zaväzuje oboznámiť sa s aktuálne účinnými 

VZP, zobrazenými na internetovej stránke Predávajúceho.   

 

 


