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Všeobecné   obchodné   podmienky 
 
 
 
Objednávateľ/kupujúci: Brantner Nové Zámky s. r. o. 
 
Tieto podmienky realizácie zákazky upravujú vzťah objednávateľa/kupujúceho 
a dodávateľa/predávajúceho v súlade s platným právom. Na právne vzťahy viažúce sa k objednávke, 
neupravené týmito obchodnými podmienkami, vzťahujú sa príslušné ustanovenia Obchodného 
zákonníka. 
 
 

 

 

I. Služby 
 
Podmienky predmetu plnenia 
1. Dodávateľ vykoná objednanú činnosť v dohodnutom rozsahu a v zmysle  technologických 

postupov dodávateľa. 
2. Dodávateľ zrealizuje objednanú činnosť v dohodnutom čase, za dodržania dohodnutých 

podmienok realizácie činnosti. 
3. Dodávateľ môže poveriť realizáciou činnosti inú osobu len so súhlasom objednávateľa. 
4. Objednávateľ sa zaväzuje objednanú a zrealizovanú činnosť prevziať a zaplatiť príslušnú cenu. 
 
Miesto plnenia a dodanie činnosti 
1. Miesto plnenia je určené objednávkou. 
2. Objednávateľ je povinný výsledok činnosti riadne a včas prevziať. 
3. Podkladom pre prevzatie činnosti bude dodací resp. výkonový list dodávateľa.  
4. V prípade, že objednávateľ vytvorí podmienky pre výkon činnosti avšak pri jej realizácii nebude 

prítomný, bude činnosť dodávateľom zrealizovaná podliehať režimu reklamačného konania. 
 
Cena za činnosť a platobné podmienky 
1. V objednávke uvedená cena je určená dohodou zúčastnených strán v zmysle ust. §3 zákona č. 

18/1996 Z. z. o cenách a platí pre merné jednotky uvedené v objednávke. K dohodnutej cene 
bude pripočítaná príslušná výška DPH. 

2. Ak pre objednanú činnosť bude v objednávke dohodnutá merná jednotka prekročená z dôvodov 
na strane objednávateľa, je dodávateľ oprávnený objednávateľovi fakturovať cenu aj za každých 
započatých 15 minút výkonu činnosti. 

3. V prípade, že počas realizácie činnosti vznikne objednávateľovi potreba uskutočniť  činnosti iného 
druhu nad dohodnutý rámec, zúčastnené strany uzatvoria dodatok k objednávke so špecifikáciou 
dodatočne objednaných činností a cenou za tieto činnosti. 

4. Cena za objednanú činnosť sa považuje za uhradenú pripísaním finančných prostriedkov na účet 
dodávateľa, resp. jej uhradením v pokladni dodávateľa. 

5. Dodávateľ týmto prehlasuje, že voči správcovi dane nie je daňovým dlžníkom. 
6. Dodávateľ berie na vedomie, že ak bude zverejnený v zozname osôb vedenom na portáli 

Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky z dôvodov ak : 
- opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie 
- opakovane v kalendárnom roku nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť 
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- opakovane nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne 
- opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole, 
je objednávateľ ako ručiteľ dane podľa § 69b zákona č. 222/2004 Z. z . o dani z pridanej hodnoty 
oprávnený s dodávateľom objednávateľovi doručenej faktúry zadržať príslušnú DPH, a to až do 
doby zrušenia jeho evidencie v zozname osôb vedenom na portáli Finančného riaditeľstva 
Slovenskej republiky, alebo do času úhrady príslušnej DPH správcovi dane na základe  
rozhodnutia správcu dane vydanom v  správnom konaní. Túto skutočnosť preukáže 
objednávateľovi. 
Potvrdením týchto podmienok realizácie zákazky dodávateľ s vyššie uvedeným zadržaním DPH 
z dôvodu zverejnenia v zozname súhlasí, a to bez akéhokoľvek nároku na finančnú náhradu od 
objednávateľa za prípadné úroky, penále, pokuty, ktoré mu vyrúbi správca dane v súvislosti 
s uhradením dane ručiteľom dane. 

 
Spolupôsobenie objednávateľa 
1. Objednávateľ je povinný upozorniť dodávateľa na zmeny súvisiace s realizáciou predmetu 

činnosti. 
2. Spolupôsobenie objednávateľa, v rozsahu zmluvne a zákonom vymedzených povinností 

objednávateľa je podstatnou povinnosťou, od ktorej závisí včasné splnenie záväzku dodávateľa. 
 
Zodpovednosť za vady 
1. Na zodpovednosť za vady  činnosti sa vzťahujú primerane ust. § 560 Obchodného zákonníka. 
2. Odstránenie uznaných vád vykoná dodávateľ spôsobom podľa svojej voľby, po ich písomnom 

oznámení dodávateľovi objednávateľom. Zástupca dodávateľa sa dostaví k prerokovaniu vád  do 
troch pracovných dní od doručenia ich písomného oznámenia. 

 
 
 

 

II. Tovary 
 
Úvodné ustanovenia: 
1.  Za zmluvu sa považuje aj objednávka kupujúceho potvrdená predávajúcim /ďalej len „zmluva“/. 
2. Na základe prejavenej vôle zmluvných strán v súlade s platne uzavretou zmluvou sa Zmluvné 

obchodné podmienky /ďalej len ZOP/ stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej medzi 
zmluvnými stranami. Ustanovenia ZOP sa považujú za zmluvné ujednania v rámci uzavretej zmluvy 
a považujú sa za uzavretú zmluvu medzi zmluvnými stranami. 

3.  Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sú upravené zmluvou a ZOP. Zmluvné strany sa dohodli, 
že vzťahy neupravené zmluvou a ZOP sa riadia príslušnými ustanoveniami z. č.: 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka. 

4.  Za platné a účinné konanie zmluvných strán sa považuje konanie štatutárnych zástupcov 
zmluvných strán, oprávnených zástupcov zmluvných strán, splnomocnencov zmluvných strán a 
zamestnancov zmluvných strán, ktorí boli poverení konať za zmluvnú stranu v rámci tohto 
záväzkovoprávneho vzťahu /ďalej len „oprávnená osoba“/. 

 
Vymedzenie základných pojmov 
1. Za zmluvu sa považuje akceptácia návrhu zmluvy. Za návrh zmluvy sa považuje aj Objednávka 

kupujúceho doručená predávajúcemu. Zmluva je vyhotovená v písomnej forme. Zmluva je 
uzavretá momentom súhlasu zmluvných strán s jej obsahom. Súhlas s obsahom zmluvy je daný 
podpisom oprávnenej osoby v záverečnej časti zmluvy. Za zmluvu sa taktiež považuje akceptácia 
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objednávky kupujúceho na dodávku tovaru predávajúcim a to zaslaná formou písomnej listiny,  e-
mailu. Momentom dodania objednaného tovaru sa považuje zmluva za uzavretú aj v prípade, ak 
nie je podpísaná predávajúcim. 

2. Za predmet kúpy - tovar sa považuje hnuteľná vec, ktorú predávajúci dodá kupujúcemu v zmysle 
uzavretej kúpnej zmluvy . 

3. Za miesto plnenia sa považuje priestor určený zmluvou, kde má predávajúci dodať tovar. 
 
Predmet zmluvy o dodávkach tovaru 
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo 

k dodávanému tovaru a kupujúci je povinný prevziať tento tovar a za dodaný tovar zaplatiť kúpnu 
cenu v súlade s kúpnou zmluvou. Povinnosti uvedené v tomto znení sa považujú za zmluvné 
povinnosti. 

2. Tovar dodávaný predávajúcim pre kupujúceho podľa tejto zmluvy je materiál v sortimente 
predávajúceho /ďalej len „tovar“/ . 

3. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar podľa zmluvy. Zmluva obsahuje najmä: 
- dátum objednania tovaru a dátum dodania tovaru 
- názov a druh tovaru druhovo určený 
- jednotkovú cenu bez DPH a s DPH 
- množstvo, počet ks 
- záručnú dobu 
- podpis kupujúceho 

4. Miestom plnenia je miesto určené v zmluve. Ak zmluva neobsahuje miesto plnenia, miestom 
plnenia je sklad predávajúceho (predajné miesto). 

 
Dodacie podmienky 
1. Podľa zmluvy dodá predávajúci kupujúcemu tovar v lehote určenej v zmluve.  
2. Predávajúci dodá tovar na miesto plnenia podľa zmluvy.  
3. Pri dodaní tovaru predloží predávajúci spolu s tovarom dodací list. Po prevzatí tovaru kupujúci 

potvrdí dodací list. 
4.  Prevzatím tovaru a potvrdením dodacieho listu sa tovar považuje za dodaný .  
5. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záručnú lehotu 24 mesiacov (ak zmluva nehovorí inak), 

ktorá začína plynúť odo dňa jeho dodania a prevzatia. Predávajúci týmto prehlasuje , že dodaný 
tovar spĺňa všetky normy a podmienky platné v krajine pôvodu. 

6. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar riadne zabalený a označený takým spôsobom, aby bola 
zabezpečená jeho ochrana pri nevyhnutnej manipulácii a možnosť uloženia na sklade resp. v 
priestoroch kupujúceho. Tovar je balený tak, aby nedošlo k strate kvalitatívnych a kvantitatívnych 
vlastností pri dodržaní podmienok skladovania. V prípade nevyhovujúcich podmienok skladovania 
predávajúci nezodpovedá za kvalitu a kvantitu tovaru. 

7. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny. Nebezpečenstvo 
škody na tovare prechádza na kupujúceho, momentom jeho odovzdania a prevzatia. 

8.  V prípade ak dôjde z dôvodov na strane predávajúceho k omeškaniu s lehotou dodania tovaru 
podľa zmluvy, má právo kupujúci odmietnuť prevziať tovar, alebo požadovať primeranú zľavu z 
kúpnej ceny. 

 
Cena tovaru, platobné podmienky 
1.  Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene tovaru na základe dohody zmluvných strán uzavretej v 

zmluve a to ako cena jednotková bez DPH . 
2. Kúpna cena sa skladá z ceny tovaru a ceny dopravy tovaru, ak je tovar dopravovaný predávajúcim. 
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3. Kúpnou cenou sú zmluvné strany viazané po celú dobu platnosti zmluvy s výnimkou obojstranne 
dohodnutej zmeny ceny . 

4.  Kúpnu cenu tovaru predávajúci vyúčtuje faktúrou, daňovým dokladom. Splatnosť faktúry je 14 - 
denná. 

5.  Právo fakturovať kúpnu cenu predávajúcim vzniká dňom splnenia dodávky tovaru. 
 
Prehlásenie predávajúceho 
1. Dodávateľ týmto prehlasuje, že voči správcovi dane nie je daňovým dlžníkom.  
2. Dodávateľ berie na vedomie, že ak bude zverejnený v zozname osôb vedenom na portáli 

Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky z dôvodov ak : 
- opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie 
- opakovane v kalendárnom roku nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť 
- opakovane nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne 
- opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole, 
je objednávateľ ako ručiteľ dane podľa § 69b zákona č. 222/2004 Z. z . o dani z pridanej hodnoty 
oprávnený z dodávateľom objednávateľovi doručenej faktúry zadržať príslušnú DPH, a to až do 
doby zrušenia jeho evidencie v zozname osôb vedenom na portáli Finančného riaditeľstva 
Slovenskej republiky, alebo do času úhrady príslušnej DPH správcovi dane na základe  rozhodnutia 
správcu dane vydanom v  správnom konaní. Túto skutočnosť preukáže objednávateľovi. 
Potvrdením týchto podmienok realizácie zákazky dodávateľ s vyššie uvedeným zadržaním DPH 
z dôvodu zverejnenia v zozname súhlasí, a to bez akéhokoľvek nároku na finančnú náhradu od 
objednávateľa za prípadné úroky, penále, pokuty, ktoré mu vyrúbi správca dane v súvislosti 
s uhradením dane ručiteľom dane. 

 
Povinnosti zmluvných strán 
1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúci je povinný prevziať 

objednaný tovar podľa zmluvy o dodávke tovaru a zaplatiť kúpnu cenu .  
2.  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny adresy ich sídla, resp. miesta podnikania 

uvedených v zmluve, sú povinní túto zmenu písomne oznámiť do 3 dní. V prípade ak zmluvná 
strana zmenu adresy jeho sídla, resp. miesta podnikania neoznámi v súlade s ustanovením 
predchádzajúcej vety tohto bodu ZOP, bude sa doručovanie správ, oznámení, výziev alebo iných 
písomností vykonávať na adresu uvedenú v zmluve so zachovaním všetkých právnych účinkov 
takéhoto doručovania 

3. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na 
užívanie tovaru, ako aj ďalšie doklady ustanovené v zmluve. 

 
Reklamačné podmienky 
1. O každej reklamácii je kupujúci povinný bezodkladne informovať predávajúceho, vadný tovar ďalej 

nepoužívať a uschovať ho pre reklamačné konanie. 
Pri reklamácii musí byť v reklamačnom liste písomne uvedené prečo je ten ktorý konkrétne 
označený tovar predmetom reklamácie. 

2. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu u predávajúceho v záručnej dobe. 
3. Miesto reklamačného konania je prevádzka predávajúceho. 
4. V prípade oprávnenej reklamácie je dodávateľ povinný bezodkladne odberateľovi vymeniť 

poškodené kusy za nové, alebo mu za reklamovaný tovar vrátiť kúpnu cenu. 
 
Zodpovednosť za vady 
1. Na zodpovednosť za vady  dodaného tovaru sa vzťahujú  ust. § 420 a nasl. Obchodného zákonníka. 
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2. Odstránenie uznaných vád vykoná predávajúci spôsobom podľa  voľby kupujúceho. Zástupca 
predávajúceho sa dostaví ku kupujúcemu  k prerokovaniu  vád  do troch pracovných dní od 
doručenia ich písomného oznámenia. 

 
Sankcie 
1. V prípade, ak dôjde k porušeniu povinnosti predávajúceho podľa zmluvy má kupujúci právo 

vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 5 % z hodnoty tovaru podľa zmluvy a faktúry. Zmluvná pokuta 
je splatná na základe jej vyúčtovania a jeho doručenia predávajúcemu. 

2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou pohľadávok podľa uzavretej zmluvy, môže si 
predávajúci u kupujúceho uplatniť  úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej čiastky za každý deň 
omeškania a dodávateľ má právo zadržať všetky ďalšie i potvrdené dodávky tovaru. 

 
 
 
 
 
 
 

Prehlásenie dodávateľa/predávajúceho: 
Dodávateľ týmto prehlasuje, že s vyššie uvedenými podmienkami realizácie zákazky a dodávky 
tovarov v plnom rozsahu súhlasí. 
 
 
 
 
Dňa: ..............................................      
 
 
 
 
 
Za dodávateľa/predávajúceho: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.......................................................................... 
(meno, priezvisko, pečiatka, podpis) 

 


