
OBCHODNÉ PODMIENKY S.K. Industrietechnik s.r.o., Dubnica nad Váhom  

Všeobecne  

Tieto obchodné podmienky platia pre všetky – aj v budúcnosti – dodávky a služby nášho 
podniku pre všetkých objednávateľov v rámci objednávok dodacích zmlúv. Ich prípadné 
prispôsobenie konkrétnej obchodnej podmienke objednávateľa musí byť na nich vyznačené, 
ako akceptované z našej strany, ináč nie je platné, a to ani v prípade, ak sme takú obchodnú 
podmienku výslovne neodporovali.  

Každá dodacia podmienka je platná a pre nás záväzná v znení týchto obchodných podmienok. 
Ak však v dodacej zmluve je odlišné dojednanie od týchto obchodných podmienok, je platné 
a záväzné dojednanie v dodacej zmluve. Každá dodatočná zmena týchto obchodných 
podmienok, ako aj dodacej zmluvy, musí byť nami potvrdená.  

Výkresy, zobrazenia, údaje o váhe, ako aj ostatné podklady, ktoré sú dostačujúce k ponuke, ak 
nebola výnimočne potvrdená ich záväznosť, sú len približne smerodajné. Konštrukčné zmeny 
zostávajú vyhradené. Na kalkulácie nákladov, na výkresy, diapozitívy a ostatné podklady si 
vyhradzujeme vlastnícke a autorské práva, a nesmú byť bez nášho schválenia sprístupnené 
nezúčastneným stranám.  

Pre výklad dodacej klauzuly platí dodacia podmienka FCA Dubnica nad Váhom podľa 
Incoterms 2000, určená medzinárodnou obchodnou komorou v jej najnovšej podobe. 
(vývozca zodpovedá za tovar po naloženie na dopravný prostriedok a zodpovedá za splnenie 
všetkých colných súvislostí súvisiacich s vývozom v rozsahu, v akom dostal dispozície od 
objednávateľa) 

Ceny a platobné podmienky  

Ceny sa rozumejú netto od závodu, nezabalené, bez DPH. Realizované splátky ceny 
objednávateľom nie sú titulom ani pre čiastočné plnenie. Zmenky a šeky platia ako platba až s 
vyplatením. Trovy banky idú na náklady objednávateľa – nákupcu.  

Pokiaľ nebolo výslovne dohodnuté ináč, platba sa vykonáva nasledovne: 14 dní po dátume 
vystavenia faktúry netto, nezáväzne od príjmu predmetu dodávky. Pri oneskorenej platbe 
musí objednávateľ od splatnosti faktúry zaplatiť na úrokoch z omeškania vo výške 18 % p.a. z 
dlžnej sumy za dobu meškania. Uplatnenie ďalšej škody z oneskorenia zostáva nedotknuté.  

Vyúčtovanie so vzájomnou pohľadávkou objednávateľa voči nám je len potiaľ prípustné, ak 
je pohľadávka objednávateľa nami uznaná ako existujúca a splatná alebo právoplatne určená 
(ak bol vydaný právny titul).  

Ak sú v cieľovej krajine dodania požadované dovozné licencie alebo ostatné povolenia, 
musíme pri uzatváraní zákazky obdržať od objednávateľa ich číslo, dátum schválenia a dobu 
platnosti, ináč nezodpovedáme, a to ani len čiastočne za obchodné problémy a nepriaznivé 
dôsledky.  

 

 



Dodacia lehota  

Dodacia lehota začína dňom potvrdenia zákazky, avšak nie pred protokolárnym vyjasnením 
všetkých technických a obchodných podrobností, ako aj predložením eventuálne 
požadovaných povolení. Dodacia doba je dodržaná, keď sme objednávateľovi v rozpätí 
dodacej lehoty oznámili pripravenosť na odoslanie, alebo odovzdanie predmetu objednávky. 
Prípadné, od objednávateľa požadované dodatočné zmeny v rozpätí dodacej lehoty na dodanie 
plnenia budú znamenať prerušenie a predĺženie dodacej lehoty.  

Čiastkové dodávky sú prípustné a objednávateľ nemá právo ich odmietnuť.  

Nepredvídané udalosti nás oprávňujú posunúť dodaciu lehotu dodávky o dobu trvania 
prekážky a primeraný čas rozbehu. Ako nepredvídané udalosti platia také okolnosti, ktoré pri 
okolnostiach prípadu ani s vynaložením obvyklého úsilia nemôžeme odvrátiť, napr. vojna, 
menové – obchodnopolitické alebo ostatné výsostné opatrenia, vnútorné nepokoje, prírodné 
nešťastia, oheň, štrajk, výluka, nezavinené nedodanie materiálu, dopravné a závodné závady a 
ostatné prípady vyššej moci, ktoré ohrozujú splnenie dodacej zmluvy, podstatne ho sťažujú 
alebo znemožňujú. V týchto prípadoch sme oprávnení bez poskytnutia náhrady škody 
bezodkladne odstúpiť od zmluvy. Objednávateľ môže od nás žiadať stanovisko, či 
odstupujeme definitívne, alebo v rozpätí lehoty primeranej nepredvídanej udalosti dodáme 
tovar. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť, ak toto stanovisko nedáme bezodkladne. 
Čiastkové dodávky a služby nemôže objednávateľ odmietnuť.  

Ak nastane omeškanie dodávky z iných dôvodov, než z nepredvídateľných udalostí, musí nám 
objednávateľ určiť písomne primeranú dodatočnú lehotu plnenia. Keď v rozmedzí tejto 
dodatočnej lehoty nebude predmet dodávky z našej strany pripravený k odoslaniu, alebo k 
prevzatiu, tak je objednávateľ oprávnený, po skončení tejto doby odstúpiť od plnenia tých 
dodávok, ktoré do ukončenia dodatočnej lehoty neboli odoslané, alebo prevzaté, alebo 
zahlásené ako pripravené na odoslanie. Len ak o už otvorené čiastočné služby objednávateľ 
nemá záujem, je oprávnený k odstúpeniu od celej zmluvy. Pokiaľ vznikne objednávateľovi 
kvôli nami zavinenému oneskoreniu škoda, tak uhradíme preukázateľne vzniknutú škodu, 
najviac však do výšky 5 % z ceny dodávky. Právo objednávateľa na odstúpenie podľa 
predchádzajúcich ustanovení zostáva nedotknuté.  

Objednávateľ je povinný v rozpätí dodacej lehoty dodávku prevziať (ak je dojednané 
odovzdanie), alebo prijať (ak je dojednané odoslanie k dohodnutému termínu).  

Ak neodoberie, alebo neprijme objednávateľ predmet dodávky k dohodnutému termínu, 
upozorní ho dodávateľ a vyzve ho na odobratie v dodatočnej lehote. Pokiaľ objednávateľ v 
30-dňovej lehote od zaslania výzvy dodávku neodoberie, má dodávateľ právo vyúčtovať 
odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 80 % z ceny (cena je dojednaná záväzne v zmluve, 
alebo v potvrdenej objednávke ako “predajná cena”) neodobratej dodávky (alebo jej 
neodobratej časti), ako aj právo odstúpiť od zmluvy. Dodávateľ má potom právo voľne 
disponovať s predmetom neodobratej dodávky, vrátane jej predaja inému záujemcovi.  

Expedícia a prechod nebezpečenstva, dodacie podmienky  

Termín expedície (dojednaný termín) hotovej dodávky sa dojednáva na 1 (jeden) kalendárny 
týždeň (Po až Pi), ktorým je spravidla posledný kalendárny týždeň dodacej lehoty.  



Preprava predmetu dodávky je na ťarchu a nebezpečenstvo objednávateľa. Odovzdaním 
tovaru na špedíciu alebo vodičovi, najneskôr však s opustením nášho skladu, alebo podniku 
prechádza nebezpečie poškodenia, alebo zničenia dodávky na objednávateľa, aj pri dodávke 
voľného miesta určenia. Ak sa oneskorí odoslanie, alebo prevzatie kvôli nekonaniu 
(nečinnosti) objednávateľa, tak prechádza toto nebezpečenstvo už s oznámením pripravenosti 
na odoslanie na objednávateľa.  

Tovar z našej strany ohlásený ako pripravený na odoslanie musí byť neodkladne odvolaný, 
ináč sme oprávnení podľa našej voľby ho buď odoslať, alebo skladovať na náklady a 
nebezpečenstvo objednávateľa a ihneď ho fakturovať.  

Poistenie tovaru bude uzavreté len na výslovné želanie objednávateľa a na jeho náklady.  

Pre dodanie platí dodacia podmienka FCA Dubnica nad Váhom podľa Incoterms 2000 
(vývozca zodpovedá za tovar po naloženie na dopravný prostriedok a zodpovedá za splnenie 
všetkých colných súvislostí súvisiacich s vývozom v rozsahu, v akom dostal dispozície od 
objednávateľa)  

Vlastnícke výhrady  

Predmet dodávky zostáva do splnenia všetkých našich nárokov, bez ohľadu na právny dôvod, 
vo vlastníctve dodávateľa. Pri bežných účtoch platí výhradné vlastníctvo ku dňu pripísania 
nášho nároku na náš účet.  

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na dodaný tovar i na veci vzniknuté 
prepracovaním alebo spracovaním až do splnenia všetkých v súčasnosti alebo budúcnosti 
prislúchajúcich nárokov voči kupujúcemu. Po vystavení faktúry do jej zaplatenia platí 
výhrada vlastníckeho práva pre zabezpečenie pohľadávky predávajúceho.  

Ak sa objednávateľ dostane do omeškania so svojimi záväzkami voči predávajúcemu, môže si 
predávajúci bez obmedzenia ostatných práv vziať vyhradený tovar späť a za účelom 
uspokojenia splatných pohľadávok voči kupujúcemu ich inak zhodnotiť. V tomto prípade sa 
záväzok kupujúceho znižuje len o výnos z tohoto iného zhodnotenia, po odpočítaní všetkých 
nákladov spojených s týmto iným zhodnotením. Pokiaľ uzná predávajúci iné zhodnotenie za 
nutné, zabezpečí kupujúci predávajúcemu alebo povereným osobám okamžite prístup k 
vyhradenému tovaru.  

Prípadným prepracovaním alebo spracovaním, ktoré vykoná kupujúci alebo výrobca, 
nevzniknú predávajúcemu žiadne náklady. Pokiaľ dôjde k spracovaniu spojením alebo 
zmiešaním s iným tovarom, nadobúda predávajúci s kupujúcim spoluvlastníctvo k novej veci 
v pomere kúpnej ceny, dojednanej medzi kupujúcim a predávajúcim, k príslušnej kúpnej cene 
tovaru. Kupujúci bude potom tovar, ktorý je vo výlučnom vlastníctve predávajúceho alebo aj 
v spoluvlastníctve predávajúceho s kupujúcim, za predávajúceho ako uschovávateľ opatrovať 
s obchodnou starostlivosťou.  

Záruka  

Objednávateľ je povinný predmet dodávky pri preberaní, najneskoršie pri príchode, 
neodkladne prehliadnuť s požadovanou starostlivosťou, a zistené vady a nedostatky musí v 



rozmedzí konečnej lehoty 2 (dvoch) týždňov faxom/mailom, alebo písomne reklamovať 
(zrejmé vady a nedorobky).  

Dodávateľ poskytuje na iné vady a nedostatky predmetu dodávky, zistené počas užívania 
(skryté vady a nedostatky), záručnú dobu v rozmedzí 12 mesiacov od odovzdania dodávky 
objednávateľovi. Objednávateľ je povinný v rámci tejto záručnej doby zistené vady 
a nedostatky bezodkladne u dodávateľa písomne, alebo faxom/mailom reklamovať, ináč 
stráca nárok na plnenie.  

Pri oprávnenej reklamácii vád a nedostatkov je záruka podľa našej voľby buď opravou 
predmetu dodávky, alebo náhradou defektného dielu.  

Ak si objednávateľ želá v rámci zlepšenia vyslanie servisných technikov, i keď to objektívne 
nie je potrebné, prechádzajú týmto vzniknuté náklady na neho.  

Záručná povinnosť dodávateľa sa týka len nami vyrobených dodávok. Pre nami nevyrobené 
diely, napr. meracie prístroje, spojky, sacie a tlakové hadice, ohraničuje sa záruka na 
odstúpenie garančných nárokov voči nášmu dodávateľovi.  

Záručná povinnosť dodávateľa sa ruší, ak predmet dodávky bude z cudzej strany 
demontovaný, alebo je zmenený vmontovaním dielov cudzieho pôvodu a škoda je v úzkej 
spojitosti s touto zmenou. Záručná povinnosť sa taktiež ruší, ak objednávateľ nedodržuje naše 
predpisy – návod na obsluhu a údržbu. Záruka bude ďalej vylúčená, ak zistíme prekročenie 
prípustného maximálneho počtu otáčok alebo tlakov.  

Záverečné ustanovenia  

Tieto obchodné podmienky platia ako neoddeliteľná súčasť každej dodacej zmluvy na 
dodávky S.K. Industrietechnik s.r.o. Jednotlivé ustanovenia obchodných podmienok môžu 
byť v konkrétnom prípade v dodacej zmluve nahradené, alebo ináč upravené priamo 
v dodacej zmluve. Potom platí to dojednanie, ktoré je v dodacej zmluve, prípadne v 
bezvýhradne potvrdenej objednávke, ktorá nahrádza dodaciu zmluvu.  

Objednávateľ nemá právo svoje nároky (pohľadávky) zo zmluvy s dodávateľom postúpiť inej 
osobe ani právnickej ani fyzickej.  

Tieto obchodné podmienky a všetky právne vzťahy medzi dodávateľom a objednávateľom sa 
riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

V prípade sporu v obchodných veciach s tuzemskou stranou je daná príslušnosť súdu podľa 
Občianskeho súdneho poriadku.  

V Dubnici nad Váhom máj 2008  

  

 


