
Všeobecné nákupné podmienky SLOVING, s.r.o. – kúpna 
zmluva
vypracované v zmysle ustanovenia § 273 Obchodného zákonníka č 513/1991 Zb. v platnom znení. 

Kúpna zmluva (ďalej v texte len zmluva) je okrem iného platne uzavretá aj v okamihu, keď 
predávajúci písomne potvrdí písomnú objednávku kupujúceho obsahujúcu dojednania o predmete a 
tovare a ďalších podmienkach obchodu a akceptovanú objednávku doručí kupujúcemu. 
Potvrdením objednávky kupujúceho sú akceptované aj jeho všeobecné nákupné podmienky. 
Ustanovenia kúpnej zmluvy, popr. potvrdenej objednávky majú prednosť pred odchylným znením 
nákupných podmienok. Ustanovenia v nákupných podmienkach majú prednosť pred dispozitívnymi 
ustanoveniami všeobecne platných právnych predpisov. Číslo zmluvy je zhodné s číslom objednávky. 
V prípade ak dodávateľ do 10 dní od zaslania objednávky písomne objednávku nepotvrdí, na druhej 
strane ju nijako písomnou formou nerozporuje, má sa za to, že s ho obsahom bezvýhradne súhlasí. 

I. Predmet zmluvy 
Vymedzenie predmetu zmluvy je stanovené špecifikáciou a množstvom predávaného tovaru. Predmet 
zmluvy môže byť vymedzený už objednávkou. K realizácii všetkých kupujúcim stanovených zmien v 
predmete zmluvy je predávajúci oprávnený až po riadnom písomnom objednaní zmeny predmetu 
zmluvy a po dohodnutí tejto zmeny a novej ceny dodatkom k zmluve. 

II. Dodacia lehota 
Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v termínoch uvedených v zmluve. Eventuálne zmeny 
v dodacej lehote budú dohodnuté v dodatku k zmluve. 

III. Povinnosti zmluvných strán 
Kupujúci sa zaväzuje: 
- objednaný predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu 
Predávajúci sa zaväzuje: 
- riadiť sa písomnými pokynmi kupujúceho v zmysle úprav a zmien v zmluve 
- že predmet zmluvy, v čase odovzdania kupujúcemu, ako aj po stanovenú dobu záruky podľa článku 
VII. odsek 5 bude mať vlastnosti zodpovedajúce platným predpisom, najmä technickým normám 
- odovzdať kupujúcemu predmet zmluvy naraz alebo po etapách podľa zmluvy (objednávky) 
- k dodanému tovaru dodať atesty a certifikáty 
V prípade ak je to v objednávke zvláš  uvedené predávajúci je povinný ť
príslušné atesty a certifikáty od dodaného tovaru navstupova  na server ť
Kupujúceho priamo do adresára zákazky uvedenej na objednávke, 
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prostredníctvom internetu. Bližšie pokyny a návod je uvedený na stránke 
www.sloving.sk (Manuál k IS SOVA) 

IV. Cena diela 
1. Podkladom pre stanovenie ceny sú pevné zmluvné jednotkové ceny. 
2. V zmysle zákona o cenách č 526/1990 Zb. v platnom znení je za predmet zmluvy stanovená 
celková zmluvná cena a je vždy uvedená na objednávke. Cena je vždy vrátane eventuálnych colných 
poplatky a bez DPH. 
3. Zmluvné strany majú právo požadovať zvýšenie alebo zníženie celkovej ceny výhradne písomnou 
formou ako návrh dodatku k zmluve iba v prípade zmien množstva alebo úprav predmetu zmluvy. 
Dohodnuté pevné zmluvné jednotkové ceny sú nemenné, platné aj pre prípadné dodatky k zmluve. 
Cena v dodatkoch k zmluve bude tvorená ako súčet násobkov pevných jednotkových cien a 
množstva.

V. Platobné podmienky 
1. Každá faktúra musí byť vyhotovená minimálne v 1 vyhotovení a musia obsahovať tieto údaje: 
- obchodné meno a adresu účtujúceho, jeho daňové a identifikačné číslo 
- mená osôb oprávnených a ich podpisy 
- obchodné meno, adresu, číslo účtu a identifikačný kód peňažného ústavu, na ktorý má byť účtovaná 
čiastka prevedená 
- číslo objednávky SLOVING, spol. s r.o. 
- vlastné číselné označenie 
- dátum vystavenia a lehota splatnosti 
- účtovaná čiastka v členení: cena bez DPH, výška dane 20%, event. cena colných poplatkov 
- označenie, že sa jedná o event. duplikát vyúčtovanie 
Adresa k doručovaniu vyúčtovania: SLOVING, spol. s r. o., Slovnaftská 102, 821 07 
Bratislava 
Faktúru bez týchto údajov alebo v rozpore s ustanoveniami uvedenými v Súpise dodávok bude 
objednávateľ oprávnený neuhradiť a s uvedením dôvodov vrátiť späť predávajúcemu. 
2. Splatnosť faktúry je 45 dní od jej vystavenia. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom, kedy 
účtovaná suma bola odoslaná z účtu objednávateľa na účet dodávateľa. 
3. Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom spôsobe platenia na účet zhotoviteľa. 

VI. Zmluvné pokuty, odstúpenie od zmluvy 

2



1. V prípade nesplnenia termínu dodávky, bude kupujúci oprávnený účtovať predávajúcemu zmluvnú 
pokutu vo výške 0,2 % z celkovej ceny, za každý deň omeškania, maximálne 15% z dtto za celú dobu 
omeškania. 
2. V prípade omeškania kupujúceho s platením vyúčtovania bude predávajúci oprávnený účtovať 
kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z účtovanej sumy, za každý deň omeškania, maximálne 
5% dtto za celú dobu omeškania. 
3. Zmluvné pokuty uhradí povinná strana na základe riadneho vyúčtovania predloženého stranou 
oprávnenou, doloženého príslušnými preukaznými dokladmi. Splatnosť vyúčtovanej zmluvnej pokuty 
sa dojednáva na 30 dní od vystavenia faktúry. Účtovanie zmluvných pokút nesmie byť združované na 
zhodnom účtovnom doklade. 
4. Zmluvná strana je oprávnená od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy druhou 
zmluvnou stranou. 
Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje najmä dodanie tovaru v omeškaní viac ako 10 dní, 
dodania tovaru s vadami, ktoré bránia riadnemu užívaniu tovaru alebo dodanie tovaru, u ktorého sa 
opätovne vyskytnú chyby. 

VII. Zodpovednos  za vady, záruka ť
1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania kupujúcemu a 
za vady vzniknuté v záručnej lehote. 
2. Záručná lehota na predmet zmluvy je stanovená odo dňa prevzatia predmetu zmluvy a je uvedená 
vždy v zmluve SLOVING. Lehota záruky sa predlžuje v prípade uznania reklamácie o počet dní, 
ktoré uplynú od uplatnenia reklamácie do odstránenia závad. Ak záruka nie je v objednávke uvedená 
vychádza sa z 24 mesačnej záručnej lehoty. 

VIII. Osobitné ustanovenia
1. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne písomne sa navzájom vyrozumieť o zmenách svojej 
obchodnej firmy a adresy, ako aj o prípadnom prechode svojich záväzkov zo zmluvy na iný právny 
subjekt. Zmena obchodného mena bude uvedená v dodatku k zmluve. 
2. Zmeny osôb oprávnených konať podľa zmluvy, budú uvedené v dodatku k zmluve. 
3. Práva a povinnosti zo zmluvy vyplývajúce nemožno bez súhlasu druhej strany prevádzať na iný 
subjekt. 
4. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktorých úprava nie je v zmluve výslovne dohodnutá, sa riadi 
príslušnými ustanovenia mi Obchodného zákonníka a ďalších súvisiacich predpisov. 
5. Zmluva môže byť menená alebo doplňovaná len obojstranne prijatými dodatkami. 
6. Všetka korešpondencia týkajúca sa zmluvy, najmä jej plnenia a prípadné zmeny či dodatky musia 
byť druhej strane zaslané doporučeným listom a opatrené podpismi oprávnených osôb. Toto 
nevylučuje osobné odovzdanie korešpondencie alebo zaslanie faxom. 
7. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť sporné záležitosti konaním oprávnených osôb, ak nedôjde k 
vyriešeniu sporu ani rokovaním na úrovni štatutárnych zástupcov, prislúcha prejednať a rozhodnúť 
taký spor u Rozhodcovského súdu v Bratislave. 
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IX. Životné prostredie a bezpe nos  práce č ť
1. Firma SLOVING, spol. r. o. sa zaviazala plniť požiadavky normy STN EN ISO 9001, STN EN 
ISO 14001 a smernice OHSAS 18001 
2. Predávajúci (dodávateľ) je povinný dodávať tovar spôsobom, ktorý nepoškodzuje životné 
prostredie a technický stav jeho prostriedkov musí zodpovedať požiadavkám na kvalitu vykonávania 
prác, bezpečnosť práce a ochranu životného prostredia. V prípade dodávky, popr. montáže tovaru je 
predávajúci (dodávateľ) povinný riadiť sa havarijným plánom pre príslušnú akciu a objekt a musí 
zabezpečiť u svojich zamestnancov a ďalších partnerov dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce, 
ochrany zdravia, protipožiarnej ochrany a vybaviť ich zodpovedajúcimi ochrannými pomôckami.
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