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Všeobecné obchodné podmienky
pre nákup tovaru

povinné navzájom si preukázať oprávnenie
na vykonávanie podnikateľskej činnosti
v danom predmete podnikania, a to
aktuálnym výpisom z Obchodného registra,
výpisom
zo živnostenského
registra
prípadne
výpisom
z inej
zákonom
predpísanej evidencie, nie starším ako tri
mesiace. Každá zmluvná strana je zároveň
povinná všetky zmeny, ktoré u nej nastanú
a ktoré sa zapisujú do vyššie uvedených
evidencií, bezodkladne oznámiť druhej
zmluvnej strane, inak zodpovedá za všetky
škody z toho vyplývajúce alebo náklady,
ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť
druhá zmluvná strana. Každá zmluvná
strana je zároveň povinná oznámiť druhej
zmluvnej strane svoje identifikačné číslo
pre daň z pridanej hodnoty (ďalej len „IČ
DPH“), ak jej bolo pridelené.
7. V prípade, že Predávajúci poskytuje
Kupujúcemu osobné údaje dotknutých
osôb (tak ako ich definujú platné právne
predpisy o ochrane osobných údajov),
Predávajúci vyhlasuje,
že
disponuje
primeraným právnym základom na toto
poskytnutie osobných údajov, pričom
príslušné dotknuté osoby vopred informoval
o poskytnutí ich osobných údajov
Kupujúcemu, ako aj o tom, že informácie o
spracúvaní
osobných
údajov
v
informačných systémoch Kupujúceho sú
zverejnené na webovom sídle Kupujúceho
(http://www.eustream.sk/).
Predávajúci sa zaväzuje kedykoľvek na
žiadosť Kupujúceho existenciu primeraného
právneho základu preukázať.

I. Všeobecné ustanovenia
1. Všeobecné
obchodné
podmienky
pre nákup tovaru (ďalej len “Všeobecné
obchodné podmienky") sa aplikujú na
všetky
zmluvy,
ktoré
spoločnosť
eustream, a.s., so sídlom Votrubova 11/A,
821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3480/B, IČO:
35 910 712 (ďalej len “Kupujúci“) , uzatvára
s druhou zmluvnou stranou (ďalej len
“Predávajúci“) za účelom nákupu tovaru
(ďalej len “Zmluva“).
2. Aplikácia
všeobecných
obchodných
podmienok druhej zmluvnej strany alebo
akýchkoľvek
iných
všeobecných
obchodných podmienok je týmto výslovne
vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany
písomne nedohodnú inak.
3. Zmeny týchto Všeobecných obchodných
podmienok alebo vylúčenie aplikácie
ktoréhokoľvek z ustanovení Všeobecných
obchodných podmienok sú pre zmluvné
strany záväzné iba vtedy, ak sa na nich
zmluvné strany písomne dohodli v Zmluve.
Odchylné dojednania v Zmluve majú
prednosť pred znením Všeobecných
obchodných podmienok.
4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú,
v súlade s ustanovením § 273 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len
“Obchodný
zákonník“)
neoddeliteľnou
súčasťou Zmluvy.
5. V zmysle týchto Všeobecných obchodných
podmienok
sa
Zmluva
považuje
za uzavretú:
(i) dňom podpisu písomného vyhotovenia
Zmluvy oboma zmluvnými stranami alebo
(ii) dňom doručenia písomného potvrdenia
Predávajúceho,
ktorým
Predávajúci
akceptuje podmienky navrhnuté Kupujúcim
v objednávke a v týchto Všeobecných
obchodných podmienkach.
6. Každá Zmluva musí obsahovať základné
identifikačné
údaje
zmluvných
strán
v zmysle zápisu v Obchodnom registri
alebo v živnostenskom registri, prípadne
zápisu
v inej
zákonom
predpísanej
evidencii, pričom zmluvné strany sú

II. Predmet Zmluvy
1. Predmetom
Zmluvy
je
záväzok
Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar a
previesť na neho vlastnícke právo k tovaru
a
záväzok
Kupujúceho
zaplatiť
Predávajúcemu kúpnu cenu.
2. Predávajúci je povinný dodať tovar podľa
špecifikácie dohodnutej v Zmluve.
3. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak,
Predávajúci nie je oprávnený k čiastkovému
plneniu predmetu Zmluvy.
4. Predávajúci vyhlasuje, že v čase dodania
tovaru je vlastníkom tovaru, je oprávnený
s ním nakladať, a že tovar nie je zaťažený
právami tretích osôb.
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5. Dodanie menšieho množstva tovaru alebo
iného tovaru, než bolo dohodnuté v Zmluve
sa považuje za podstatné porušenie
Zmluvy.




III. Kúpna cena, fakturačné a platobné
podmienky



1. Kúpna cena tovaru je dohodnutá v Zmluve.
Pokiaľ v Zmluve nie je písomne dohodnuté
inak, je kúpna cena tovaru pevná a sú v nej
zahrnuté všetky náklady Predávajúceho
spojené s plnením predmetu Zmluvy,
vrátane nákladov na materiál, výrobu,
pracovnú silu, nákladov na balenie tovaru,
a jeho prepravu do miesta dodania ako aj
ostatné náklady spojené s dodávkou tovaru
(ďalej len “kúpna cena“). Ak nie je v Zmluve
prípadne osobitným predpisom ustanovené
inak, súčasťou kúpnej ceny je aj daň z
pridanej hodnoty, príslušná spotrebná daň
a pri dovážanom tovare aj clo a iné platby
ustanovené osobitnými predpismi.
2. Predávajúci má nárok na zaplatenie kúpnej
ceny až po riadnom splnení predmetu
Zmluvy.
3. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu len
na základe faktúry vystavenej Predávajúcim
v listinnej forme a doručenej Kupujúcemu
na adresu jeho sídla, prílohou ktorej budú
doklady preukazujúce splnenie predmetu
Zmluvy, podpísané oboma zmluvnými
stranami.
4. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa
ich doručenia druhej zmluvnej strane.
Pokiaľ posledný deň lehoty splatnosti
pripadne na deň pracovného voľna, pokoja
alebo sviatok v Slovenskej republike, ako
deň splnenia peňažného záväzku bude
zmluvnou stranou za rovnako dohodnutých
cenových
a platobných
podmienok
akceptovaný nasledujúci prvý pracovný
deň.
5. Faktúry budú vystavené v mene euro.
Úhrada záväzkov oboch zmluvných strán
bude vykonaná v mene euro.
6. Za deň splnenia peňažného záväzku
sa považuje deň odpísania dlžnej sumy
z účtu dlžníka v prospech účtu veriteľa.
7. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti
v zmysle platných právnych predpisov, ako
aj:
 označenie, že ide o faktúru;
 poradové číslo faktúry;

























meno
a priezvisko
alebo
názov
Predávajúceho, adresu jeho sídla, miesta
podnikania alebo prevádzkarne, bydliska
alebo adresu miesta, kde sa Predávajúci
obvykle zdržiava;
názov Kupujúceho, adresu jeho sídla,
miesta podnikania, prevádzkarne
IČO, DIČ, identifikačné číslo pre daň (IČ
DPH) oboch zmluvných strán;
miesto registrácie Predávajúceho a číslo
dokumentu, podľa ktorého k registrácii
došlo;
číslo objednávky Kupujúceho a/alebo
Zmluvy
s uvedením
ich
označenia
a dátumu
vyhotovenia
objednávky
a dátumu uzavretia Zmluvy;
dátum vyhotovenia faktúry;
dátum, keď bol tovar dodaný, alebo dátum,
keď bola platba prijatá (ak bola platba
prijatá pred dodaním tovaru), ak tento
dátum možno určiť a ak sa odlišuje od
dátumu vyhotovenia faktúry,
v prípade, že ide o trojstranný obchod,
treba na takúto skutočnosť uviesť odkaz
vo faktúre;
množstvo a druh dodaného tovaru;
termín splatnosti faktúry;
variabilný symbol;
konštantný symbol;
bankové spojenie Predávajúceho vo forme
IBAN a BIC (resp. v inej forme, ak sa v
krajine banky príjemcu nepoužíva IBAN);
spôsob platby: platobný príkaz na úhradu;
sadzba DPH alebo údaj o oslobodení
od DPH; pri oslobodení od DPH sa uvedie
odkaz na ustanovenie príslušného zákona
alebo smernice Rady 2006/112/ES z
28. novembra 2006 o spoločnom systéme
dane z pridanej hodnoty v platnom znení
alebo slovná informácia "dodanie je
oslobodené od dane",
výška DPH spolu v eurách, ktorá sa má
zaplatiť
základ DPH pre každú sadzbu dane,
jednotková cena bez DPH a zľavy
a rabaty,
ak
nie
sú
obsiahnuté
v jednotkovej cene;
odpočet uhradených záloh;
suma k úhrade;
meno, podpis a telefonické spojenie
zodpovedného
zamestnanca
vystavovateľa faktúry;
odtlačok pečiatky vystavovateľa faktúry;
slovná informácia "vyhotovenie faktúry
odberateľom", ak odberateľ, ktorý je
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príjemcom tovaru vyhotovuje faktúru podľa
platných právnych predpisov,
slovná informácia "prenesenie daňovej
povinnosti", ak osobou povinnou platiť
DPH je Kupujúci,
údaje o dodanom novom dopravnom
prostriedku podľa platných právnych
predpisov,
slovná informácia "úprava zdaňovania
prirážky - použitý tovar", "úprava
zdaňovania prirážky - umelecké diela"
alebo "úprava zdaňovania prirážky zberateľské predmety a starožitnosti", a to
v závislosti od tovaru, pri ktorom sa uplatní
osobitná úprava podľa platných právnych
predpisov,

pravidiel zatriedenia tovaru do položiek v
Spoločnom colnom sadzobníku platnom v
čase dodania.
V prípade, že faktúra nebude spĺňať vyššie
uvedené náležitosti, Kupujúci má právo
faktúru vrátiť bez zaplatenia. Oprávneným
vrátením faktúry prestáva plynúť lehota
splatnosti a táto plynie odznova odo dňa
doručenia novej (opravenej) faktúry.
8. Bankové spojenie Predávajúceho uvedené
vo faktúre musí byť zhodné s bankovým
spojením
dohodnutým
v Zmluve.
V
opačnom prípade je Kupujúci oprávnený
uhradiť fakturovanú sumu na bankové
spojenie uvedené vo faktúre. V prípade
uvedenia nesprávneho bankového spojenia
alebo rozdielneho bankového spojenia v
Zmluve
a vo
faktúre
zo
strany
Predávajúceho, Kupujúci nezodpovedá za
prípadnú škodu, ktorá môže v dôsledku
takto nesprávne adresovanej úhrady
vzniknúť; v prípade, ak z takéhoto dôvodu
škoda vznikla na ťarchu Kupujúceho,
Kupujúci má právo uplatniť si náhradu
škody u Predávajúceho, ktorý škodu
spôsobil.
9. Ku každej faktúre musí byť priložený
preberací doklad potvrdzujúci prevzatie
tovaru Kupujúcim vrátane uvedenia slovnej
informácie „stavebná činnosť sekcia F
podľa CPA“ v prípadoch, ak ide o plnenia
zaradené do tejto sekcie, a
príslušné
prepravné doklady a v prípade dovozu
tovaru z tretích krajín (t.j. z krajín, ktoré nie
sú členskými štátmi Európskej únie) aj
colné vyhlásenie na prepustenie tovaru.
V prípade
dodávky
tovaru
z krajín
Európskej únie a z tretej krajiny musí byť
k faktúre priložený príslušný prepravný
doklad. Predpokladom pre zaplatenie
konečnej faktúry je dodanie technickej
dokumentácie,
špecifikácie
a atestov
o vykonaných
skúškach
a použitých
materiáloch
a iných
listín,
ak
sú
požadované a súpis všetkých doterajších
faktúr vzťahujúcich sa k predmetu Zmluvy
podľa predmetu konečnej faktúry.
10. Bankové
poplatky Kupujúceho znáša
Kupujúci
a bankové
poplatky
Predávajúceho znáša Predávajúci. V
prípade porušenia zmluvnej podmienky,
súvisiacej s úhradou, znáša všetky bankové
poplatky tá zmluvná strana, ktorá porušenie
zavinila.

V prípade, že Predávajúci je registrovaným
platiteľom DPH na území Slovenskej
republiky a uskutočňuje stavebné práce
vrátane dodania stavby alebo jej časti, ktoré
patria do sekcie F štatistickej klasifikácie
produktov podľa činností (ďalej len „CPA“),
a/alebo uskutočňuje dodanie tovaru s
inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia
alebo montáž patrí do sekcie F podľa CPA,
aplikuje režim tuzemského prenesenia
daňovej povinnosti. V takom prípade je
Predávajúci povinný uvádzať na faktúre aj
slovnú informáciu „stavebná činnosť sekcia
F podľa CPA“. Predávajúci je povinný
vystaviť zvlášť faktúru za plnenia, pri
ktorých
v zmysle platných právnych
predpisov odvádza DPH Predávajúci a
zvlášť faktúru za plnenia, pri ktorých je
osobou povinnou platiť DPH Kupujúci. Za
správnosť
zaradenia
poskytovaného
plnenia do príslušnej sekcie F podľa CPA
zodpovedná Predávajúci.
Ak je Predávajúci registrovaným platiteľom
DPH na území Slovenskej republiky a ak
predmetom dodania je:
- tovar patriaci do kapitoly 72 Spoločného
colného sadzobníka a do položiek 7301,
7308 a 7314 Spoločného colného
sadzobníka,
- dodanie mobilných telefónov, a/alebo
- dodanie integrovaných obvodov, ako sú
mikroprocesory
a
centrálne
spracovateľské jednotky, v stave pred
zabudovaním
do
výrobkov
pre
konečného spotrebiteľa,
je Predávajúci povinný uvádzať na faktúre k
jednotlivým dodávaným tovarom číselný
znak kombinovanej nomenklatúry podľa
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11.

Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna
zmluvná strana nesmie previesť svoje
práva
vyplývajúce zo Zmluvy bez
predchádzajúceho písomného súhlasu
druhej zmluvnej strany, v opačnom prípade
je takýto prevod neplatný.

pri uzavretí Zmluvy. Ak Predávajúcemu
vznikne na území Slovenskej republiky
stála prevádzkareň po uzavretí Zmluvy, je
povinný o tejto skutočnosti bezodkladne
písomne informovať Kupujúceho.
4. Ak
Predávajúci
nie
je
rezidentom
Slovenskej republiky, ale bude realizovať
predmet Zmluvy prostredníctvom svojej
organizačnej zložky umiestnenej na území
Slovenskej republiky, je povinný predložiť
Kupujúcemu pri uzavretí Zmluvy, najneskôr
do 10 dní odo dňa uzavretia Zmluvy,
úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
registra tejto organizačnej zložky, nie
staršieho ako tri mesiace.
5. Ak Predávajúci je rezidentom členského
štátu Európskej únie alebo je rezidentom
štátu tvoriaceho Európsky hospodársky
priestor a má na území Slovenskej
republiky organizačnú zložku alebo stálu
prevádzkareň, je povinný pri uzavretí
Zmluvy alebo najneskôr do 10 dní odo dňa
uzavretia Zmluvy predložiť Kupujúcemu
prehlásenie,
že
podlieha
zdaneniu
na území tohto členského štátu Európskej
únie alebo štátu tvoriaceho Európsky
hospodársky priestor z príjmov zo zdroja
na území, ako aj mimo územia tohto
členského štátu Európskej únie alebo štátu
tvoriaceho Európsky hospodársky priestor,
pričom Predávajúci nie je považovaný
na území
Slovenskej
republiky
za
daňovníka
s neobmedzenou
daňovou
povinnosťou. Predávajúci je povinný
predložiť Kupujúcemu aj potvrdenie/ úradne
overené rozhodnutie vydané príslušným
správcom dane na území Slovenskej
republiky o platení preddavkov na daň
z príjmov právnických osôb.
6. Predávajúci, ktorý nie je rezidentom
členského štátu Európskej únie alebo
rezidentom štátu tvoriaceho Európsky
hospodársky priestor, ale má na území
Slovenskej republiky organizačnú zložku
alebo stálu prevádzkareň, je povinný
predložiť Kupujúcemu úradne overené
kópie osvedčenia o registrácii za platiteľa
dane z príjmov na území Slovenskej
republiky a (právoplatného) rozhodnutia
príslušného správcu dane o tom, že platí
preddavky na daň podľa zákona o dani
z príjmov platného a účinného v Slovenskej
republike, najneskôr do 10 dní odo dňa
uzavretia Zmluvy, ak tak neurobil pri
uzavretí Zmluvy. V prípade, že Predávajúci

IV. Daňové náležitosti
1. Zmluvné strany postupujú pri vysporiadaní
svojich
daňových
povinností
podľa
platných a účinných právnych predpisov
štátu, v ktorom sú rezidentmi a v súlade
s medzinárodnými
právnymi
normami.
Možnosť prevziať daňové povinnosti
za druhú zmluvnú stranu je vylúčená.
2. Ak
Predávajúci
nie
je
rezidentom
Slovenskej republiky, je povinný predložiť
Kupujúcemu úradne overené potvrdenie
daňového (finančného) úradu o daňovom
domicile (rezidencii), najneskôr do 10 dní
odo dňa uzavretia Zmluvy, ak tak neurobil
pri uzavretí Zmluvy. Pokiaľ úhrada v zmysle
Zmluvy má byť vykonaná pred uplynutím
lehoty 10 dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy,
potvrdenie
je
nevyhnutné
predložiť
k uzatvoreniu Zmluvy, najneskôr k dátumu
prvej platby.
3. Ak
Predávajúci
nie
je
rezidentom
Slovenskej republiky, je povinný predložiť
čestné prehlásenie, v ktorom vyhlási
nasledovné skutočnosti:
- či má alebo nemá na území Slovenskej
republiky stálu prevádzkareň v zmysle
právnych predpisov platných v Slovenskej
republike,
resp.
príslušnej
zmluvy
o zamedzení dvojitého zdanenia (ďalej len
„medzinárodná zmluva“),
- či činnosti ktoré sú predmetom Zmluvy
vykonáva prostredníctvom tejto stálej
prevádzkarne, resp. ak je predmetom
zmluvy dodanie softvéru alebo licencií,
v čestnom prehlásení uvedie kto je
skutočným vlastníkom softvéru/licencií,
- či mu na základe zmluvy môže vzniknúť
na území Slovenskej republiky stála
prevádzkareň alebo daňová povinnosť
zamestnancov alebo osôb pre neho
pracujúcich na území Slovenskej republiky
v zmysle právnych predpisov platných
v Slovenskej republike a medzinárodnej
zmluvy.
Toto čestné prehlásenie je Predávajúci
povinný predložiť Kupujúcemu najneskôr
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7.

8.

9.

10.

predloží vyššie uvedené doklady včas,
Kupujúci nezrazí príslušnú sumu na
zabezpečenie
dane,
prípadne
bude
postupovať podľa toho, ako bude uvedené
v rozhodnutí príslušného správcu dane.
Ak má Predávajúci, ktorý nie je rezidentom
členského štátu Európskej únie alebo je
rezidentom štátu tvoriaceho Európsky
hospodársky priestor, na území Slovenskej
republiky organizačnú zložku alebo stálu
prevádzkareň a nepredloží rozhodnutie
príslušného
správcu
dane
o platení
preddavkov na daň z príjmov podľa článku
IV.
bodu 6. týchto Všeobecných
obchodných podmienok, v takom prípade
Kupujúci zrazí z platieb príslušnú sumu na
zabezpečenie dane v súlade so zákonom
o dani z príjmu platným a účinným v
Slovenskej republike, resp. v súlade
s medzinárodnou zmluvou, ktorá má
prednosť pred týmto zákonom, a to v deň
úhrady.
V prípade Predávajúceho, ktorý nie je
rezidentom členského štátu Európskej únie
alebo rezidentom štátu tvoriaceho Európsky
hospodársky
priestor,
je
Kupujúci
oprávnený zraziť z platieb príslušnú sumu
na
zabezpečenie
dane
v súlade
so zákonom o dani z príjmov platným
a účinným v Slovenskej republike, resp.
v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorá
má prednosť pred týmto zákonom.
Ak Predávajúcemu po podpise Zmluvy
vznikne na území Slovenskej republiky
stála
prevádzkareň,
pričom
o tejto
skutočnosti
neinformuje
Kupujúceho,
Predávajúci
vyhlasuje a zároveň sa
zaväzuje
nahradiť
Kupujúcemu
zabezpečenie dane, pokuty a úroky, ktoré
môžu Kupujúcemu vzniknúť v dôsledku
nesplnenia
oznamovacej
povinnosti
Kupujúceho podľa platných právnych
predpisov
v Slovenskej
republike
a v dôsledku
nezrazenia
preddavku
na zabezpečenie
dane,
kde
takéto
nezrazenie
vyplynulo
z porušenia
oznamovacej
alebo
inej
povinnosti
Predávajúceho voči Kupujúcemu. Kupujúci
môže požadovať vyššie uvedenú náhradu
najskôr v deň doručenia platobného výmeru
alebo rozhodnutia vydaného príslušným
správcom
dane
adresovaného
Kupujúcemu.
V prípade, že Predávajúci je na území
Slovenskej
republiky
registrovaným

platiteľom DPH, predloží Kupujúcemu aj
úradné osvedčenie o registrácii za platiteľa
DPH s aktuálnym dátumom vydania.
V prípade, že Predávajúci je registrovaným
platiteľom DPH v inom členskom štáte
Európskej únie a predmet tejto Zmluvy
bude
vykonávať
ako
platiteľ DPH
registrovaný k DPH v inom členskom štáte
Európskej únie (príslušný členský štát
Európskej únie mu pridelil IČ DPH), je
rovnako povinný predložiť Kupujúcemu
úradne
overenú
kópiu
osvedčenia
o registrácii za platiteľa DPH v krajine, ktorá
ho za platiteľa k DPH zaregistrovala (ktorá
mu pridelila IČ DPH, pod ktorým vykonáva
predmet Zmluvy).
11. V prípade, že Predávajúci bude realizovať
predmet Zmluvy prostredníctvom svojej
organizačnej zložky umiestnenej na území
Slovenskej
republiky,
alebo
stálej
prevádzkarne definovanej pre účely DPH
v zmysle platných právnych predpisov,
pričom táto organizačná zložka alebo stála
prevádzkareň
je
platiteľom
DPH
v Slovenskej republike, Predávajúci je
povinný predložiť Kupujúcemu aj úradne
overenú kópiu osvedčenia o registrácii
za platiteľa DPH s aktuálnym dátumom
overenia a na vyžiadanie Kupujúceho aj
potrebné čestné prehlásenia k správnemu
uplatneniu odvodu/ uplatneniu práva
na odpočítanie DPH.
12. Ak z akéhokoľvek dôvodu správca dane
vráti Predávajúcemu zrazený a odvedený
preddavok na zabezpečenie dane alebo
zrážku dane prostredníctvom platiteľa dane,
t.j. prostredníctvom Kupujúceho, bude
táto suma
dane
poukázaná
na účet Predávajúceho vo výške a v mene
uvedenej v rozhodnutí príslušného správcu
dane, maximálne však do výšky zrazenej
dane v cudzej mene.
13. Zmluvné strany sa zaväzujú akceptovať
akékoľvek legislatívne zmeny v právnom
poriadku Slovenskej republiky, vrátane
zmien v daňových zákonoch, ktoré sa
dotknú Zmluvy a budú rešpektovať ich
aplikáciu počas doby ich platnosti.
Predávajúci sa zaväzuje akúkoľvek zmenu
vo svojom vzťahu k daňovým povinnostiam
voči Slovenskej republike ihneď konzultovať
s Kupujúcim a na vyžiadanie predloží
Kupujúcemu všetky podklady potrebné
pre riadne vysporiadanie svojich daňových
povinností. Ak Predávajúci
poskytne
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kupujúcemu nepravdivé vyhlásenia alebo
ho inak uvedie do omylu, zaväzuje
sa Predávajúci nahradiť kupujúcemu zrážku
dane, zabezpečenie dane, DPH, pokuty
a úroky,
ktoré
vzniknú
Kupujúcemu
v dôsledku vyššie uvedeného konania
Predávajúceho. Kupujúci môže požadovať
vyššie uvedenú náhradu najskôr v deň
doručenia platobného výmeru alebo
rozhodnutia
vydaného
príslušným
správcom
dane
adresovaného
Kupujúcemu.
14. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za
škodu, ktorá mu vznikne tým, že
Predávajúci nesprávne použije režim
prenesenia
daňovej
povinnosti
na
Kupujúceho namiesto uplatnenia dane na
výstupe a naopak. Za takúto škodu bude
považovaná okrem iného aj pokuta, úrok z
omeškania a dodatočne vyrubená DPH zo
strany príslušného správcu dane.
15. V prípade, že Predávajúci je registrovaným
platiteľom DPH na území Slovenskej
republiky a rozhodne sa pre osobitnú
úpravu uplatňovania dane na základe
prijatia platby za dodanie tovaru (ďalej len
„osobitná úprava“), je povinný o tejto
skutočnosti
písomne
informovať
Kupujúceho
najneskôr
do
konca
kalendárneho mesiaca, v ktorom začal
uplatňovať osobitnú úpravu. Rovnako v
prípade,
ak
Predávajúci
skončí
uplatňovanie osobitnej úpravy, je povinný
písomne
oznámiť
túto
skutočnosť
Kupujúcemu najneskôr do 5 dní od konca
zdaňovacieho
obdobia,
v
ktorom
uplatňovanie osobitnej úpravy skončil.
16. V prípade, ak Predávajúci je platiteľom
dane z pridanej hodnoty v Slovenskej
republike vrátane zahraničnej osoby, ktorá
má na území Slovenskej republiky stálu
prevádzkareň
registrovanú
pre
daň
z pridanej hodnoty a fakturácia za predmet
Zmluvy je vystavená pod identifikačným
číslom DPH prideleným stálej prevádzkarni
v Slovenskej republike, Predávajúci týmto
vyhlasuje, že:
(i) ku dňu podpisu Zmluvy neexistujú
dôvody, na základe ktorých by Kupujúci mal
alebo mohol byť ručiteľom za daňovú
povinnosť Predávajúceho vzniknutú z DPH,
ktorú Predávajúci Kupujúcemu vyúčtoval
alebo vyúčtuje ku kúpnej cene podľa
Zmluvy, podľa ustanovení § 69 ods. 14
v nadväznosti na § 69b zákona č. 222/2004

Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov (ďalej len “zákon
o DPH“);
(ii) v prípade, ak mu tak ukladá zákon
o DPH, podá k DPH riadne daňové
priznanie a v prípade vzniku povinnosti
zaplatiť DPH túto v dohodnutom termíne
splatnosti odvedie miestne príslušnému
správcovi dane;
(iii) v prípade, ak mu zákon o DPH ukladá
zaplatiť DPH, nemá akýkoľvek úmysel
nezaplatiť DPH vzťahujúcu sa k predmetu
plnenia podľa tejto Zmluvy, alebo úmysel
krátiť túto DPH, či prípadne vylákať daňovú
výhodu,
a
nemá
úmysel
dostať
sa do postavenia, kedy túto DPH nebude
môcť zaplatiť.
17. Kupujúci je oprávnený v prípade, že
Predávajúci
písomne
nepotvrdí
Kupujúcemu
v čase
vzniku
daňovej
povinnosti, že Kupujúcemu nevzniká
povinnosť ručenia za DPH v zmysle § 69
ods. 14 zákona o DPH v zmysle vyššie
uvedeného ustanovenia pozdržať úhradu
sumy vo výške DPH z každej príslušnej
faktúry vystavenej Predávajúcim, s čím
Predávajúci výslovne súhlasí.
V. Miesto plnenia a termín plnenia
1. Predávajúci je povinný dodať tovar
Kupujúcemu v mieste plnenia dohodnutom
v Zmluve. Ak miesto plnenia nie je
v Zmluve dohodnuté, je Predávajúci
povinný dodať tovar v mieste sídla
Kupujúceho.
2. Predávajúci je povinný dodať tovar
v dohodnutom termíne plnenia.
3. Kupujúci nie je povinný prevziať tovar pred
dohodnutým termínom plnenia.
4. Nedodržanie termínu plnenia sa považuje
za podstatné porušenie Zmluvy. V prípade
omeškania Predávajúceho s dodaním
tovaru má Kupujúci právo odstúpiť
od Zmluvy.
VI. Prechod vlastníckeho práva a

nebezpečenstva škody
1. Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody
na tovare prechádza z Predávajúceho
na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru
Kupujúcim.
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povinný
bez
zbytočného
odkladu
Kupujúceho informovať o výsledku skúšok.
7. Náklady spojené s vykonaním skúšok
tovaru znáša Predávajúci.
8. Náklady spojené s účasťou Kupujúceho
alebo ním poverenej osoby na vykonaní
skúšok znáša Kupujúci. Ak sa skúšky
nevykonajú
v
dohodnutom
termíne
zavinením
Predávajúceho
alebo
ak
výsledok skúšky preukáže, že tovar
nespĺňa požiadavky na kvalitu alebo
nespĺňa Zmluvou stanovené podmienky, je
Predávajúci povinný nahradiť Kupujúcemu
všetky náklady, ktoré Kupujúcemu v tejto
súvislosti vzniknú.
9. Vykonanie skúšok za účasti Kupujúceho
nezbavuje Predávajúceho zodpovednosti
za vady zistené po dodaní tovaru.

VII. Prevzatie tovaru a vykonanie
skúšok tovaru
1. O prevzatí tovaru Kupujúcim zmluvné
strany
vyhotovia
písomný preberací
protokol (ďalej len "preberací protokol").
Preberací protokol podpísaný zástupcami
oboch zmluvných strán sa považuje
za doklad o splnení predmetu Zmluvy.
2. Predávajúci
je
povinný,
najneskôr
pri prevzatí tovaru Kupujúcim, odovzdať
Kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na
prevzatie a na riadne užívanie tovaru,
technickú dokumentáciu k tovaru ako aj
ďalšie doklady stanovené v Zmluve.
3. Ak tak stanovujú právne predpisy alebo je
to dohodnuté v Zmluve, je Predávajúci
povinný, najneskôr pri prevzatí tovaru
Kupujúcim,
predložiť
Kupujúcemu
osvedčenie
o preukázaní
zhody
technických
vlastností
výrobku
s príslušnými technickými predpismi alebo
iný doklad preukazujúci súlad vlastností
tovaru
s
požiadavkami
všeobecne
záväzných alebo technických predpisov
(technická
dokumentácia,
karty
bezpečnostných údajov, a pod.). Súčasťou
technickej dokumentácie k tovaru je návod
na
bezpečné
používanie
a údržbu
a podmienky
vykonávania
kontrol
a prehliadok tovaru. Ak je tovar pracovným
prostriedkom, technická dokumentácia
musí obsahovať požiadavky na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
4. Predávajúci je povinný tovar pred jeho
dodaním Kupujúcemu podrobiť skúškam
alebo technickej kontrole (ďalej len
"skúšky") za účelom zistenia či tovar spĺňa
požiadavky na kvalitu a či spĺňa zmluvou
stanovené podmienky. Predávajúci je
povinný
výsledok
skúšok
predložiť
Kupujúcemu najneskôr pri prevzatí tovaru
Kupujúcim.
5. Pokiaľ sa zmluvné strany dohodli, že
Kupujúci
má
právo
byť
prítomný
pri vykonávaní
skúšok
tovaru,
je
Predávajúci povinný oznámiť Kupujúcemu
miesto a dátum konania skúšok tovaru, a to
najneskôr 14 dní pred plánovaným
dátumom konania skúšok.
6. Ak sa Kupujúci alebo ním poverená osoba
nedostaví v určenom čase na vykonanie
skúšok môže Predávajúci vykonať skúšky
aj bez účasti Kupujúceho, pričom je však

VIII. Zodpovednosť za vady tovaru a
záruka za akosť
1. Predávajúci je povinný dodať tovar
v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré
určuje Zmluva. V opačnom prípade má
tovar vady a Predávajúci zodpovedá za
vady tovaru v zmysle ustanovení týchto
Všeobecných obchodných podmienok a §
422
a
nasledujúcich
Obchodného
zákonníka.
2. Predávajúci poskytuje záruku za to, že
počas trvania záručnej doby bude dodaný
tovar spôsobilý na použitie na dohodnutý
alebo obvyklý účel a že si zachová
dohodnuté
alebo
obvyklé
vlastnosti
a technické parametre.
3. Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný
tovar nevykazuje žiadne právne vady, a že
zo strany tretej osoby nebudú uplatňované
nároky z titulu porušenia alebo ohrozenia
autorských práv, práv na ochrannú známku
alebo iných obdobných práv. Za právne
vady tovaru Predávajúci zodpovedá zmysle
ustanovení § 433 a nasledujúcich
Obchodného zákonníka.
4. Pokiaľ v zmluve nie je písomne dohodnuté
inak, záručná doba je 24 mesiacov a začína
plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.
5. V prípade, ak má dodaný tovar vady, je
Kupujúci oprávnený:
a) požadovať odstránenie vád dodaním
náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie
chýbajúceho
tovaru
a
požadovať
odstránenie právnych vád, alebo
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b) požadovať odstránenie vád opravou
tovaru, ak sú vady opraviteľné, alebo
c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej
ceny, alebo
d) odstúpiť od zmluvy.
Právo voľby medzi vyššie uvedenými
nárokmi patrí Kupujúcemu.
6. Ak sa na tovare v záručnej dobe vyskytnú
vady, je Kupujúci oprávnený tieto vady
reklamovať. Ak Kupujúci v reklamácii
požaduje odstránenie vád, Predávajúci je
povinný tieto vady odstrániť, pričom všetky
náklady, ktoré vzniknú v súvislosti
s odstránením vád, znáša Predávajúci.
Predávajúci je povinný vynaložiť všetko
úsilie na to, aby reklamované vady odstránil
v najkratšej možnej lehote od doručenia
reklamácie. Ak sa Kupujúci a Predávajúci
písomne nedohodnú inak, Predávajúci je
povinný odstrániť reklamované vady
najneskôr do 3 dní odo dňa doručenia
reklamácie. V prípade, že Predávajúci
neodstráni
vady
v uvedenej
lehote
a v naliehavých prípadoch aj vtedy, keď nie
je možné čakať na odstránenie vád priamo
Predávajúcim, má Kupujúci právo odstrániť
tieto vady sám alebo poveriť ich
odstránením tretiu stranu, pričom Kupujúci
má voči Predávajúcemu nárok na náhradu
nákladov s tým spojených. Odstránenie vád
samotným Kupujúcim alebo treťou osobou
v takomto prípade nespôsobí zánik záruky
na tovar.
7. Nárokmi z vád tovaru, nie je dotknutý nárok
na náhradu škody alebo na zmluvnú
pokutu.

3.

4.

5.

6.

7.
IX. Riziká vyplývajúce z tovaru a ochrana
životného prostredia
1. Ak sú súčasťou tovaru látky, ktoré majú
jednu alebo viac nebezpečných vlastností,
je
Predávajúci
povinný
v príslušnej
dokumentácii
charakterizovať
riziká
vyplývajúce z ich používania, identifikovať
nebezpečenstvá
a určiť
opatrenia
na bezpečnú manipuláciu, skladovanie
a prepravu týchto látok najmä z hľadiska
ochrany zdravia a životného prostredia.
2. Predávajúci
je
povinný
poskytnúť
Kupujúcemu
príslušné
informácie
o ohrozeniach vyplývajúcich z používania
tovaru
v určených
prevádzkových
a užívateľských
podmienkach,
vrátane

8.

informácie o spôsobe ochrany pred týmito
ohrozeniami
a vykonať
opatrenia
vyplývajúce
z osobitných
predpisov
na zabezpečenie
bezpečnosti, ochrany
zdravia, ako aj z hľadiska ochrany
pred požiarmi.
Ak je predmetom Zmluvy dodávka tovaru,
ktorý obsahuje chemické látky alebo
prípravky, je Predávajúci povinný poskytnúť
kartu bezpečnostných údajov v súlade s
nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení
autorizácii a obmedzovaní chemických
látok (REACH) a o zriadení Európskej
chemickej agentúry v znení zmien a
doplnení.
Predávajúci je oprávnený dodať len
chemické látky alebo prípravky, ktoré sú
zaregistrované
v
zmysle
nariadenia
Európskeho
parlamentu
a
Rady
č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení
autorizácii a obmedzovaní chemických
látok (REACH) a o zriadení Európskej
chemickej agentúry v znení zmien a
doplnení.
Predávajúci je povinný všetky nebezpečné
látky a zmesi zabaliť a označiť v súlade s
nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č.1272/2008 o klasifikácii, označovaní
a balení látok a zmesí v znení zmien
a doplnení.
Predávajúci je povinný zabezpečiť prepravu
a balenie tovaru v súlade s podmienkami
Európskej dohody o cestnej preprave
nebezpečných vecí (ADR) v znení zmien
a doplnení.
V súlade so znením zákona č. 79/2015
Z.z. o odpadoch je Predávajúci povinný
zabezpečiť aby obaly, do ktorých je balený
dodávaný
tovar
spĺňali
základné
požiadavky na ich zloženie a vlastnosti a
aby umožňovali ich opakované použitie
alebo
zhodnocovanie
vrátane
energetického
využitia,
recyklácie
a
organickej recyklácie a spĺňali požiadavky
ustanovené harmonizovanými normami.
Predávajúci je povinný obal označiť údajom
o materiálovom zložení v súlade s
Rozhodnutím Komisie č. 97/129/ES, ktoré
ustanovuje
identifikačný
systém
pre
obalový materiál v zmysle smernice
Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o
obaloch a odpadoch z obalov. Označenie
obalu musí byť viditeľné a ľahko čitateľné,
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pričom musí byť primerane trvalé a stále aj
po otvorení obalu.

2. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje
Predávajúceho povinnosti dodať tovar
alebo doklady podľa Zmluvy.
3. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý
nárok na náhradu škody spôsobenej
porušením zmluvných povinností.
4. V prípade omeškania dlžníka so splnením
peňažného záväzku má veriteľ právo
fakturovať dlžníkovi úrok z omeškania
vo výške 0,02% z dlžnej čiastky za každý
deň omeškania.

X. Audit
1. V prípade, že Predávajúci deklaruje, že má
implementovaný
systém
manažérstva
kvality, environmentu alebo bezpečnosti
(certifikovaný alebo necertifikovaný), je
povinný na základe žiadosti Kupujúceho
umožniť
povereným
zamestnancom
Kupujúceho vykonať na pracoviskách
Predávajúceho
audit
zameraný na
overenie dodržiavania tohto systému.
2. Na
účely
preverenia
ekonomickej
výkonnosti počas plnenia Zmluvy je
Predávajúci povinný na základe žiadosti
Kupujúceho
kedykoľvek
predložiť
Kupujúcemu účtovné výkazy (účtovnú
závierku, výkaz o majetku a záväzkoch,
výkaz o príjmoch a výdavkoch). Kupujúci sa
zaväzuje, že s účtovnými dokladmi bude
nakladať ako s dôvernými informáciami
a bez výslovného súhlasu Predávajúceho
nesprístupni tieto doklady tretím stranám.
3. V prípade
zistenia
nedostatkov
predávajúceho
v oblasti
kvality,
environmentu a bezpečnosti pri práci je
Kupujúci
oprávnený
poskytnúť
Predávajúcemu
primeranú
lehotu
na odstránenie
zistených
nedostatkov
s možnosťou kontroly formou následného
auditu.
4. Za
podstatné
porušenie
Zmluvy
sa považuje,
ak
Predávajúci
ani
v dodatočnej primeranej lehote nevykoná
náležité opatrenia, smerujúce k zlepšeniu
kvality a odstráneniu nedostatkov.

XII. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť
1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť
sa považuje prekážka, ktorá nastala
nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej
v splnení jej povinnosti, ak nemožno
rozumne predpokladať, že by povinná
strana túto prekážku alebo jej následky
odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by
v čase vzniku záväzku túto prekážku
predvídala.
2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá
vznikla až v čase, keď povinná strana bola
v omeškaní s plnením svojej povinnosti,
alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
3. Ani jedna zo zmluvných strán nenesie
zodpovednosť za nesplnenie svojich
povinností, vyplývajúcich zo Zmluvy, ak sa
dokáže, že:
 nesplnenie
nastalo
následkom
mimoriadnych
nepredvídateľných
a neodvrátiteľných udalostí,
 prekážky ani ich následky nebolo možné
v čase uzatvárania Zmluvy predvídať,
 prekážkam ani ich následkom sa nedalo
zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať.
4. Medzi nepredvídateľné a neodvrátiteľné
prekážky nepatria tie, ktoré boli spôsobené
neudelením úradných povolení, licencií
alebo podobných oprávnení povinnej
strane.
5. Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju
povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na
všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju
povinnosť zo záväzkového vzťahu, je
povinná oznámiť druhej zmluvnej strane
povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude
brániť v plnení povinnosti, a o jej
dôsledkoch. Správa sa musí podať bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná
strana o prekážke dozvedela alebo
pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť.

XI. Zmluvné sankcie
1. Ak je Predávajúci v omeškaní s dodaním
tovaru podľa Zmluvy (Predávajúci nedodá
tovar v dohodnutom termíne plnenia)
Kupujúci je oprávnený uplatniť voči
Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške
0,2% z kúpnej ceny tovaru, a to za každý
aj začatý deň omeškania. To platí aj v
prípade nedodania alebo oneskoreného
dodania dokladov, ktoré sú potrebné na
prevzatie alebo na užívanie tovaru, alebo
iných dokladov, ktoré je Predávajúci
povinný predložiť Kupujúcemu podľa
Zmluvy.
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6.

7.

8.

9.

Nesplnenie
oznamovacej
povinnosti
zaväzuje povinnú stranu nahradiť škodu,
ktorej sa mohlo včasným oznámením
predísť.
Účinky
okolností
vylučujúcich
zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu,
dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto
účinky spojené.
Okolnosti
vylučujúce
zodpovednosť
oslobodzujú povinnú stranu od povinnosti
uhradiť škodu, zmluvnú pokutu a iné
zmluvne dohodnuté sankcie.
O dobu trvania okolností vylučujúcich
zodpovednosť sa predlžuje čas plnenia tak,
aby bol pre oprávnenú stranu prijateľný.
Počas tejto doby sa odopiera oprávnenej
strane právo, ak existovalo, na odstúpenie
od Zmluvy.
Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť
trvajú dlhšie ako 6 mesiacov, ktorákoľvek
zo strán je oprávnená jednostranne
od Zmluvy odstúpiť.

5.

6.

7.

8.
XIII. Záverečné ustanovenia
1. Všetky doterajšie dohody zmluvných strán,
ústne aj písomné, týkajúce sa predmetu
plnenia Zmluvy a jej ďalších podmienok sú
plne nahradené Zmluvou, ktorá predstavuje
úplnú dohodu zmluvných strán o právach
a povinnostiach v zmysle Zmluvy.
2. V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie
Zmluvy
stane
v akomkoľvek
ohľade
neplatným,
nezákonným
alebo
nevymáhateľným, nebude tým žiadnym
spôsobom dotknutá, alebo porušená
platnosť, zákonnosť alebo vymáhateľnosť
ostatných ustanovení Zmluvy.
3. Zmluva ako aj práva a povinnosti z nej
vyplývajúce, vrátane posudzovania jej
platnosti ako aj následkov jej prípadnej
neplatnosti, sa riadia a budú vykladané
na základe
a v súlade
s
právnym
poriadkom Slovenskej republiky. Zmluvné
strany týmto zároveň vylučujú aplikáciu
akýchkoľvek a všetkých kolíznych noriem
upravených v právnych predpisoch a
v dvojstranných
a/alebo
viacstranných
medzinárodných
zmluvách
a/alebo
dohodách, ktoré sú súčasťou právneho
poriadku Slovenskej republiky.
4. Zmluvné strany sa ďalej výslovne dohodli,
že na úpravu práv a povinností
vyplývajúcich zo Zmluvy sa nevzťahuje

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej
kúpe tovaru.
Práva a povinnosti výslovne neupravené
Zmluvou a/alebo Všeobecnými obchodnými
podmienkami sa riadia ustanoveniami
Obchodného
zákonníka
a ďalšími
všeobecne záväznými právnymi predpismi
Slovenskej republiky.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory
vyplývajúce zo Zmluvy alebo v súvislosti
s ňou budú riešené vzájomnou dohodou.
V prípade, že nedôjde k dohode, budú
spory s konečnou platnosťou rozhodnuté
príslušným súdom v Slovenskej republike,
miestne
a vecne
príslušným
podľa
procesných
predpisov
platných
v Slovenskej republike.
V prípade, že Predávajúci má sídlo
v zahraničí a zmluvné strany sa nedohodli
v Zmluve na inom komunikačnom jazyku,
komunikačným jazykom pre účely plnenia
Zmluvy je anglický jazyk.
Predávajúci svojím podpisom potvrdzuje,
že Všeobecné obchodné podmienky
prevzal, oboznámil sa s nimi, porozumel ich
obsahu, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich
dodržiavať.

..........................................................
Predávajúci
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