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OBCHODNÉ  PODMIENKY  

PRE VŠETKY DODÁVKY TOVARU A SLUŽIEB 

platné s účinnosťou od dňa  1.7.2013 

1. Všeobecné  ustanovenia 

 

1.1 Tieto  obchodné  podmienky  upravujú  hlavné  zásady  a princípy  obchodných  vzťahov  medzi 

predávajúcim(zhotoviteľom)    a kupujúcim(objednávateľom)  v prípade,  že  predávajúci(zhotoviteľ)   

je M&Š STROJVYS, s.r.o.  so sídlom: Jána Švermu 423,  Hliník nad Hronom 966 01,  IČO: 46 136 541, 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Sro, vl.číslo: 20180/S. 

1.2 Odchylné  dojednania  od  týchto  obchodných  podmienok  majú  platnosť  len  vtedy,  ak  sú 

v uzatvorenej  kúpnej  zmluve  (  zmluve  o dielo)  výslovne  uvedené  a sú  odsúhlasené  obidvomi 

stranami. 

1.3 Právne  vzťahy  neupravené  kúpnou  zmluvou  (zmluvou  o dielo)  alebo  týmito  obchodnými 

podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky. 

 

2.  Obchodné procesy 

 

2.1 Kupujúci(objednávateľ)  v prípade  záujmu  o tovar  (službu)  doručí  predávajúcemu  objednávku  (v 

prípade, že  je známa špecifikácia a cena  )   alebo dopyt, pokiaľ  je nevyhnutné spracovať ponuku 

predávajúcim(zhotoviteľom).  Predávajúci  (zhotoviteľ)    obratom  objednávku  potvrdí  alebo  zašle 

kupujúcemu (objednávateľovi)  cenovú ponuku, ktorá má charakter návrhu kúpnej zmluvy (zmluvy 

o dielo).    Každá  objednávka  kupujúceho(odberateľa)  prípadne  potvrdená  ponuka,  bude 

vybavovaná, ako samostatná kúpna zmluva (zmluva o dielo)  a pri vzájomnom kontakte  bude pre 

identifikáciu používané číslo kúpnej zmluvy (zmluvy o dielo )   predávajúceho(zhotoviteľa). 

2.2 Ponuky  predávajúceho(zhotoviteľa)    majú  z hľadiska  realizácie  dodávky  (diela)  nezáväzný 

charakter.    Ponuky  adresované  kupujúcemu(odberateľovi)  je  potrebné  chápať,  len  ako  návrh 

kúpnej zmluvy (zmluvy o dielo). Z ponuky predávajúceho(zhotoviteľa )    sa stáva platná a záväzná 

kúpna  zmluva  (zmluva  o dielo)      až  okamihom  písomného  potvrdenia  objednávky 

predávajúcim(zhotoviteľom). Predávajúci(zhotoviteľ) je viazaný svojimi návrhmi kúpnych zmlúv po 

dobu 90 dní odo dňa  ich odoslania kupujúcemu(objednávateľovi),   pokiaľ nie  je dohodnuté  inak.  

Pokiaľ predávajúci(zhotoviteľ) v tejto  lehote neobdrží písomný súhlas kupujúceho(objednávateľa)  

s návrhom  zmluvy  ,  tzn.  kupujúcim(odberateľom)  platným  spôsobom  potvrdený  (akceptovaný) 

text  návrhu  zmluvy,  potom  zmluva  nevznikne.  Zmluva  vzniká  len  prijatím  všetkých  dohôd 

obsiahnutých  v zmluve  a v týchto  OP.  Vykonanie  akýchkoľvek  zmien    v predloženom   návrhu 

zmluvy  môže  kupujúci(objednávateľ)  uskutočniť  len  po  písomnom  odsúhlasení 

predávajúcim(zhotoviteľom).  Každá  zmena,  ktorú  predávajúci(zhotoviteľ)  

kupujúcemu(objednávateľovi)    písomne  potvrdí  má  od  toho  okamihu  charakter  záväzného 

doplnku pôvodnej kúpnej zmluvy (zmluvy o dielo). 

2.3 Kúpna zmluva (zmluva o dielo)  má vždy písomnú formu. Táto forma právneho úkonu sa vyžaduje 

aj pre zmenu alebo zrušenie kúpnej zmluvy (zmluvy o dielo). 
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3.  Ceny 

3.1 Všetky  ceny  uvádzané  predávajúcim  v ponukách  a potvrdení  objednávok  sú  tvorené  dohodou 

zmluvných strán a majú charakter zmluvných cien. Tieto ceny nezahŕňajú náklady na dopravu do 

miesta  plnenia  a obaly,  ak  sa  nedohodne  inak.  Ku  všetkým  účtovaným  cenám  sa  pripočítava 

zákonná daň z pridanej hodnoty.  

3.2 Cena dopravy zo sídla predávajúceho(zhotoviteľa) do miesta určenia kupujúcim (objednávateľom) 

je hradená kupujúcim(objednávateľom), ak sa nedohodne inak. 

3.3 V prípade kúpnej zmluvy na dodávku tovaru sú ceny uvádzané výhradne za celé množstvo, ktoré 

môže  obsahovať  aj  viac  kusov.  V prípade  zmluvy  o dielo  je  cena  uvádzaná  za  prevedenie 

zjednaného diela.            

  

4.   Dodacie  podmienky a prechod rizika 

 

4.1 Dodacie podmienky sú uvádzané podľa medzinárodnej dodacej doložky INCOTERMS 2010   samostatne na 

každej kúpnej zmluve (zmluve o dielo) na základe dohody medzi predávajúcim(zhotoviteľom) a kupujúcim 

(objednávateľom). 

4.2 Základnou dodacou podmienkou  je       EXW.         Pokiaľ nie  je v konkrétnej zmluve zjednané  inak, miestom 

plnenia a prechodu rizík je sídlo predávajúceho (zhotoviteľa),  a to aj v prípade, že dopravu a ďalšie náklady 

hradí predávajúci (zhotoviteľ).   
4.3 Dodávka  tovaru  je  predávajúcim  splnená  a riziko  vlastníka  na  kupujúceho  prechádza    okamihom 

odovzdania tovaru kupujúcemu proti podpisu na dodacom liste (osobný odber)  alebo odovzdaním tovaru 

prvému prepravcovi k preprave pre kupujúceho. 

4.4 U dodávky  s inštaláciou alebo montážou  je miestom plnenia a prechodu  rizík miesto   určené v príslušnej  

zmluve o dielo. Riziko  vlastníka  v tomto prípade prechádza na objednávateľa okamihom protokolárneho 

odovzdania diela zhotoviteľom. 

4.5 Pokiaľ  je  zaslanie, doručenie  alebo  začiatok  či  vykonanie  inštalácie  alebo montáže predĺžené na  základe 

požiadavky  kupujúceho(objednávateľa),  prechádza  riziko  vlastníka    v dobe  omeškania  na 

kupujúceho(objednávateľa). 

4.6 Pokiaľ  sa  nejedná  o osobný  odber    tovaru,  predávajúci  určuje  spôsob  dopravy  a objednáva  dopravu  do 

miesta určeného kupujúcim. 

4.7 Pre  lehotu  dodávok  alebo  pracovných  výkonov    je  určujúce    potvrdenie  objednávok  zaslané  od 

predávajúceho(zhotoviteľa). Predpokladom pre dodržanie    lehoty  je včasné dodanie všetkých podkladov, 

príslušných  povolení,  včasných  objasnení,  schválenie  plánov,  dodržiavanie  dohodnutých  platobných 

podmienok  a ďalšej  nevyhnutnej  súčinnosti,  ako  napr.  logistická  pripravenosť  v mieste  dodania,  či  iné 

povinnosti kupujúceho(objednávateľa). V prípade, ak    tieto   predpoklady nie  sú včas    splnené, potom  je 

lehota  primerane  predĺžená,  resp. má  predávajúci(zhotoviteľ)  právo  od  zmluvy  odstúpiť  a kupujúcemu 

(objednávateľovi) fakturovať vzniknuté náklady. 

4.8 Dodacia lehota (doba plnenia)  predávajúceho(zhotoviteľa) začína bežať dňom doručenia uzavretej kúpnej 

zmluvy  (zmluvy  o dielo).  Pokiaľ  kúpna  zmluva  (zmluva  o dielo)  predpokladá  neskoršie    spresnenie 

podrobností konkrétnej dodávky, poprípade  je dodávka viazaná špecifickou platobnou podmienkou alebo 

konkretizáciou tovaru v rámci zjednaných možností, začína dodacia  lehota pre predávajúceho(zhotoviteľa)  

plynúť  dňom prijatia odpovedajúceho spresnenia,  splnením platobnej podmienky, či  inou konkretizáciou. 

V prípade  neposkytnutia  odpovedajúcej    súčinnosti  kupujúceho(objednávateľa)    sa  dodacia  lehota 

predlžuje najmenej o dobu omeškania kupujúceho(objednávateľa) s poskytnutím súčinnosti. 
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4.9 Predávajúci(zhotoviteľ) je oprávnený  plniť  kedykoľvek v dobe plnenia a to aj po častiach,  pokiaľ z povahy 

plnenia tovaru (diela)   alebo  z obsahu kúpnej zmluvy (zmluvy o dielo) nevyplýva inak. Dňom plnenia je deň 

na ktorý je kupujúcemu (objednávateľovi) ohlásená pripravenosť k odoslaniu. Predávajúci(zhotoviteľ) nie je  

v omeškaní, pokiaľ prípadné neúplné plnenie nebráni alebo  len nepatrne obmedzuje uvedenie zariadenia 

u kupujúceho(objednávateľa) do prevádzky. 

4.10 Predávajúci(zhotoviteľ)  nezodpovedá  za  žiadne  škody,  či  za  omeškanie  s jeho  plnením  a tomu 

zodpovedajúce  nároky  ,pokiaľ  k nim  došlo  v dôsledku  udalosti  spadajúcej  pod  tzv.  vyššiu moc,  čím  sa 

rozumejú predovšetkým neobvyklé poveternostné podmienky a kalamity, živelné pohromy, stávky a výluky, 

závažné  dopravné  nehody,  sabotáže  a pod.,  pokiaľ  neumožňujú  včasné  plnenie  a to  aj  napriek  prijatiu 

všetkých  rozumných  opatrení.  To  isté  platí  aj  pre  prípadné  prekážky  vyvolané  napr.  dodávkou  vadných 

polotovarov od subdodávateľov predávajúceho(zhotoviteľa).  

4.11 Kedykoľvek  sa  predávajúci(zhotoviteľ)  dostane  do  omeškania  so  svojím  plnením,  môže 

kupujúcemu(odberateľovi) navrhnúť primeraný náhradný termín plnenia. V prípade oneskoreného plnenia 

i po uplynutí primeraného náhradného  termínu plnenia môže  kupujúci(objednávateľ), pokiaľ  vierohodne 

preukáže, že mu na základe oneskorenia vznikla škoda, požiadať o zľavu vo výške 0,1% z ceny nedodaného 

dielu alebo z ceny nedodaného diela za každý naplnený týždeň omeškania po náhradnom termíne plnenia, 

najviac však v celkovej výške   1% ceny tohto dielu alebo diela. Právo kupujúceho(objednávateľa) na zľavu 

odpadá, pokiaľ kupujúci(objednávateľ)  ku dňu, ku ktorému sa predávajúci(zhotoviteľ) dostal do omeškania, 

nesplnil všetky platobné záväzky voči predávajúcemu. 

 

5.   Platobné  podmienky 

 

5.1 Všetky vyúčtovania cien a prípadné ďalšie nároky vyplývajúce z uzavretej zmluvy       a týchto OP  vykonáva 

predávajúci(zhotoviteľ)  faktúrami  majúcimi  predpísané  náležitosti  daňových  dokladov.  Všetky  takto 

vyúčtované pohľadávky predávajúceho(zhotoviteľa) sú splatné netto,   bez akýchkoľvek vedľajších výdajov 

pre  predávajúceho(zhotoviteľa)  na  jeho  bankový  účet  podľa  podmienok  zjednaných  v príslušnej  zmluve. 

Splatnosť  časti      alebo  celej  kúpnej  ceny  pred  zahájením  plnenia  predávajúceho(zhotoviteľa)  sa  podľa 

podmienok konkrétneho obchodného prípadu zjednáva v príslušnej zmluve. 

5.2 V prípade  omeškania  kupujúceho(objednávateľa)  s úhradou  pohľadávky  predávajúceho(zhotoviteľa)  sa  

kupujúci(objednávateľ)    zaväzuje  uhradiť  predávajúcemu(zhotoviteľovi)  úrok  z omeškania  vo  výške  0,1% 

z kúpnej  ceny  /inej  ceny/    za  každý  deň omeškania  s úhradou  kúpnej  ceny  /inej  ceny/  v prípade,  že  ich 

predávajúci(zhotoviteľ)  predpíše.  Omeškaním  s úhradou  kúpnej  ceny  /inej  ceny/  sa  rozumie  jej 

neuhradenie  v dobe  splatnosti  uvedenej  v príslušnom  daňovom  doklade,  ktorý  je  podkladom  pre  jej 

úhradu.  Podkladom  pre  uhradenie  úrokov  z omeškania  je  ich  vyúčtovanie.  Ak  kupujúci(objednávateľ) 

neuplatní  námietky  voči  správnosti  vyúčtovania  úrokov  z omeškania  v dobe  splatnosti  platí,  že  účastníci 

zmluvy  sa  dohodli,  že  tieto  úroky  z omeškania  sú  vyúčtované    a vymáhané  predávajúcim(zhotoviteľom) 

oprávnene a v správnej výške. Ďalšie prípadné nároky  na náhradu škody vzniknutej  v dôsledku omeškania 

kupujúceho(objednávateľa) s platbami nie sú ustanoveniami predošlých viet týmito OP dotknuté. 

5.3 V prípade,  ak  omeškanie  kupujúceho(objednávateľa)    prekročí  30  dní  alebo  ak  vyplynú  skutočnosti 

vzbudzujúce pochybnosti o platobnej  schopnosti kupujúceho(objednávateľa),  stanú  sa všetky pohľadávky 

predávajúceho  (zhotoviteľa)    voči  kupujúcemu(objednávateľovi)  ihneď  splatnými,  resp.  splatnými  dňom 

doručenia  odpovedajúcej  výzvy  predávajúceho(zhotoviteľa)  kupujúcemu(objednávateľovi). 

Predávajúci(zhotoviteľ)  je  potom  povinný  plniť  nedokončené  dodávky,  až  po  uhradení  jeho  splatných 

pohľadávok  a na  základe  platby  vopred  alebo  proti  iným  platobným  zárukám,    ktoré  od  kupujúceho 

(objednávateľa  )  prijal.    Inak  je  predávajúci(zhotoviteľ)  oprávnený  po  uplynutí  primerane    dostatočnej 
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lehoty odstúpiť  a tiež  sa domáhať odpovedajúcej náhrady  škody.   Ustanoveniami predošlých  viet nie  sú 

dotknuté týmito OP upravené výhrady vlastníckeho práva.  

5.4 Námietky  k platobnému  podkladu  je  potrebné    oznámiť  písomne  predávajúcemu(zhotoviteľovi)  v lehote 

jeho splatnosti.   

5.5 Uplatnenie  reklamácie  kupujúceho(objednávateľa)  u predávajúceho(zhotoviteľa)    nezakladá  právo 

kupujúceho(objednávateľa)  na  pozastavenie  alebo  krátenie  platieb  vyúčtovaných  pohľadávok 

predávajúceho(zhotoviteľa).  Kupujúci  je  oprávnený  platbu  pozastaviť  výlučne  vtedy,  ak  má  proti 

predávajúcemu(zhotoviteľovi) splatnú pohľadávku,  čím sa  rozumie aj nárok na bankovú záruku, pokiaľ  je 

táto  protipohľadávka  nesporná;  takúto  pohľadávku  je  kupujúci(objednávateľ)  oprávnený  tiež  proti 

pohľadávke predávajúceho(zhotoviteľa) započítať.   

 

6.   Zodpovednosť za vady 

 

6.1 Záručná  doba  na  dodávky  predávajúceho(zhotoviteľa)  predstavuje  24  mesiacov  od  okamihu 

prechodu rizika na kupujúceho, pokiaľ nie je v konkrétnej zmluve uvedené inak. 

6.2 Prípadnú  vadu  na  tovare  alebo  diele  (reklamáciu)  musí  kupujúci(objednávateľ)  oznámiť 

bezprostredné po jej zistení,  najneskôr do 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru alebo diela a to: 

telefonicky,  e‐mailom,  faxom  a následne musí  poslať  písomné  oznámenie  poštou    inak  záruky 

predávajúceho(zhotoviteľa)  zanikajú.  Oznámenie  o vadách  musí  obsahovať:  označenie  kúpnej 

zmluvy  (zmluvy  o dielo),  popis  vád  a ich  prejavov,  počet  vadných  častí  prípadne  kusov.  Záruka 

zaniká  aj  v prípade,  ak  bol  predmet  dodávky  kupujúcim(objednávateľom)  alebo  treťou  osobou 

zmenený alebo bol na ňom vykonaný neodborný zásah. 

6.3 Kupujúci(objednávateľ) musí  umožniť  predávajúcemu(zhotoviteľovi)  na  základe  jeho  požiadavky 

fyzické overenie  oprávnenosti reklamácie. 

6.4 Pokiaľ  o to  predávajúci(zhotoviteľ)  požiada  ,  nesmie    kupujúci(objednávateľ)  po  uplatnení 

reklamácie  až  do  ukončenia  reklamačného  konania  bez  súhlasu  predávajúceho(zhotoviteľa) 

s predmetom dodávky , ktorého sa reklamácia týka disponovať.  

6.5 Po  prevzatí  reklamácie  zjedná  predávajúci(zhotoviteľ)  s kupujúcim(objednávateľom)    lehotu  na 

odstránenie vady. Táto lehota sa zjednáva primerane charakteru vady. 

6.6 Predávajúci(zhotoviteľ)  musí  v zjednanej  lehote  bezplatne  podľa  vlastnej  úvahy  buď  v mieste 

kupujúceho(objednávateľa)  alebo  v sídle  predávajúceho(zhotoviteľa)  oznámenú  vadu  odstrániť 

opravou  prípadne  náhradou  za  nové  diely.  Vadné  diely  sa  stávajú  majetkom 

predávajúceho(zhotoviteľa). 

6.7 Kupujúci môže  závadu  odstrániť  sám  alebo  prostredníctvom  tretej  osoby  len  v prípade,  ak  je 

predávajúci(zhotoviteľ) v omeškaní s odstránením závady a predávajúci(zhotoviteľ) s odstránením 

závady    kupujúcim(objednávateľom)  súhlasí  alebo  pri mimoriadnom  ohrození  prevádzky  alebo 

osôb. O týchto okolnostiach musí byť predávajúci(zhotoviteľ) neodkladne informovaný. 

6.8 Predávajúci môže odmietnuť odstránenie závady, ak kupujúci(objednávateľ) neplní svoje zmluvné 

povinnosti  vo  vzťahu  k predávajúcemu(zhotoviteľovi).  Kupujúcemu(objednávateľovi)  v tomto 

prípade nenáležia žiadne práva na náhradu vzniknutých škôd.  

6.9 Pokiaľ predávajúci(zhotoviteľ) v rámci riešenia reklamácie   zistí, že reklamácia bola neoprávnená, 

alebo  kupujúci(objednávateľ)  prípadne  tretia  osoba  bez  súhlasu  predávajúceho(zhotoviteľa) 

zasahovali  do  predmetu  reklamácie  neoprávnene,  vyfakturuje  predávajúci(zhotoviteľ)  

kupujúcemu(objednávateľovi) všetky náklady vzniknuté s riešením tejto reklamácie. Tieto náklady 
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je kupujúci(objednávateľ) povinný v termíne splatnosti príslušnej  faktúry uhradiť. Záručná  lehota 

sa  predlžuje  o dobu  nefunkčnosti  reklamovaného  predmetu  dodávky  ,  ktorá  vznikla    potrebou 

opravy, dodatočnej dodávky alebo dodatočných výkonov. 

 

7.  Záverečné ustanovenia 
 

7.1 Ktorákoľvek zo zmluvných strán  je oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť a to aj pred začatím  jej 

plnenia. Musí to byť vykonané písomnou formou. V tomto prípade jej dňom,   kedy druhej strane 

toto  odstúpenie  oznámila,    vzniká  povinnosť  uhradiť  odstupné,    ktorého  výška  je  odvodená  z 

dohodnutej ceny 

 predmetu dodania a predstavuje 25% z dohodnutej kúpnej ceny, ak sa nedohodne  inak.   Týmto 

ustanovením nie je dotknutá možnosť zmluvných strán na náhradu škody 

7.2 Tieto  obchodné podmienky sú platné do stanovenia nových obchodných podmienok. 

7.3 Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú časť kúpnej zmluvy(zmluvy o dielo),  čo zmluvné 

strany potvrdili podpisom v kúpnej zmluve (zmluve o dielo). 

7.4 Podpisom  kúpnej  zmluvy  (zmluvy  o dielo)    kupujúci(objednávateľ)    súčasne  vyhlasuje,    že  tieto 

obchodné  podmienky    M&Š  STROJVYS,  s.r.o.      zo  dňa  1.7.2013,    ktoré  sú  zverejnené    na 

internetovej  stránke    http://msstrojvys.sk/op_dts_msstrojvys.pdf    a ktorými  sa  tento  zmluvný 

vzťah spravuje, sú mu známe. 

        

 


