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KÚPNA ZMLUVA 

Č. 100/2015 

Technické služby í ja r nad Hronom 
spol. s r.o. 

Dol lo: 2 / " H - 2 0 1 5 

í . : w komu: 

uzatvorená podľa podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znneí 
neskorších predpisov (d'aiej ako „Obchodný zákonník") a v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len ako „zákon o verejnom obstarávaní") 

Cl. 1 
Zmluvné strany 

1.1. Kupujúci 
Sídlo: 
Štatutárny orgán 
Bankové spojenie 
Číslo účtu 
IČO 
IČ DPH 
Mobil 
E-mail 
Registrácia: 

(ďalej ako „kupujúci") 

TECHNICKE SLUŽBY Ziar nad Hronom, spol. s r.o. 
Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom 
Mgr. Igor Rozenberg, MBA, konateľ spoločnosti 
Tatra Ranka 

: 31 609 651 
: SK 2020479714 
: +421 0905 930 475 
: igor.rozenberg@tszh.eu 
: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, 

Oddiel Sro, Vložka č. 2034/S 

1.2. Predávajúci : Venimex Slovakia s.r.o. 
Sídlo : Klincová 37, 821 08 Bratislava , SR 
Štatutárny orgán : Jurai Maráf-nh irr«r.^teľ spoločnosti 
Číslo Ú Č t U . . . . . ^ u i u u u 

IČO : 46115498 
DIČ : 2023242122 
IČ DPH : SK 2023242122 
Tel. : +421 948 337 882 
E-mail : info@venimex.sk 
Registrácia: : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, 

Oddiel Sro, Vložka č. 78442/B 
(ďalej ako „predávajúci") 

ČI. 2 
Predmet zmluvy 

1. Táto kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania podlimitnej zákazky na 
dodávku tovarov na predmet zákazky „Modernizácia sústavy verejného osvetlenia 
doplnenie." a to podľa podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade s ponukou 
predávajúceho zo dňa 29.10.2015, predloženou na základe výzvy kupujúceho ako verejného 
obstarávateľa podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní, a v súlade s § 99 
zákona o verejnom obstarávaní. 
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2. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu tovar vymedzený v článku 2 bod 
3. tejto zmluvy v požadovanom množstve a v kvalite podľa platných noriem za podmienok, 
uvedených v tejto zmluve a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za riadne a včas dodaný tovar 
kúpnu cenu uvedenú v článku 4. tejto zmluvy za podmienok uvedených v článku 5. tejto 
zmluvy. 

3. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledovného tovaru : 

Názov časti predmetu zákazky Počet kusov Názov technológie 

Svietidielo 26W/3 000k/L05 
ulica Dukelských Hrdinov, Žiar nad 
Hronom 

4 „MEGIN M LED" 

Svietidielo 44W/3 000k/L01 
ulica Dukelských Hrdinov a A. 
Kmeťa, Žiar nad Hronom 

26 „MEGIN M LED" 

Svietidielo 44W/3 000k7L05 
ulica Dukelských Hrdinov, Žiar nad 
Hronom 

7 „MEGIN M LED" 

Svietidielo 44W/3 000k/L03 
ulica A. Kmeťa, Žiar nad Hronom 

1 „MEGIN M LED " 

Svietidielo 26W/4 000k/L03 
ulica Š. Moysesa, Žiar nad 
Hronom 

1 „MEGIN M LED " 

Svietidielo 44W/4 000k/L01 
ulica Š. Moysesa, Žiar nad 
Hronom 

9 „MEGIN M LED " 

Svietidielo 62W/4 000k/L01 
ulica P.O.Hviezdoslava 

9 „MEGIN M LED" 

Svietidielo 97W/4 000k7L01 
ulica SNP, Žiar nad Hronom 

4 „MEGIN M LED" 

Svietidielo 97W/4 000k/L03 
ulica P. Jilemnického, Žiar nad 
Hronom 

4 „MEGIN M LED" 

(ďalej ako „tovar"). 

ČI. 3 
Čas a miesto dodania tovaru 

1. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu do 30.11.2015. 
2. Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim v mieste dodania tovaru, 

špecifikovanom v článku 3. bod 3. tejto zmluvy. Predávajúci je povinný pri dodaní tovaru 
vystaviť dodací list, ktorý pri prevzatí tovaru podpíše poverený zamestnanec kupujúceho. 

3. Miesto dodania tovaru: Sklad, ul. Priemyselná 27, 965 01 Ladomerská Vieska (Ing. Pavol 
Kysela - MONTÉZA). 

4. Predávajúci je povinný tovar zabaliť tak, aby počas jeho prepravy a uskladnenia nemohla byť 
narušená kvalita a vlastnosti samotného tovaru, ako aj jeho obalu. 

5. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať dodaný tovar z dôvodu nedodržania 
množstva tovaru špecifikovaného v požiadavke. 
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6. Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho 
okamihom jeho prevzatia kupujúcim. 

ČI. 4 
Kúpna cena tovaru 

1. Kúpna cena tovaru je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a to nasledovne: 

Názov časti predmetu zákazky 
Cena 1 ks 
bez DPH 

Počet Cena spolu 
kusov bez DPH 

DPH Cena s DPH 

Svietidielo 26W/3 000k/L05 
ulica Dukelských Hrdinov, Žiar 
nad Hronom v 

145,70 € 4 582,80 € 2 0 % 699,36 € 

Svietidielo 44W/3 000k/L01 
ulica Dukelských Hrdinov a A. 
Kmeťa, Žiar nad Hronom 

145,70 € 26 3 788,20 € 20% 4545,84 € 

Svietidielo 44W/3 000k/L05 
ulica Dukelských Hrdinov, Žiar 
nad Hronom 

145,70 € 7 1 019,90 € 2 0 % 1223,88 € 

Svietidielo 44W/3 000k/L03 
ulica A. Kmeťa, Žiar nad Hronom 

145,70 € 
I ""v 

1 145,70 € 2 0 % 174,84 € 

Svietidielo 26W/4 000k/L03 
ulica Š. Moysesa, Žiar nad 
Hronom 

145,70 € 1 145,70 € 2 0 % 174,84 € 

Svietidielo 44W/4 000k/L01 
ulica Š. Moysesa, Žiar nad 
Hronom 

145,70 € 9 1 311,30 € 20 % 1573,56 € 

Svietidielo 62W/4 000k/L01 
ulica P. 0. Hviezdosla va, Žiar nad 
Hronom 

145,70 € 9 1 311,30 € 20% 1573,56 € 

Svietidielo 97W/4 OOOk/LOI 
ulica SNP, Žiar nad Hronom 

145,70 € 4 
i 

582,80 € 2 0 % 699,36 € 

Svietidielo 97W/4 000k7L03 
ulica P. Jilemnického, Žiar nad 
Hronom 

145,70 € 4 582,80 € 20% 699,36 € 

Cena celkom v Eur 9470,50 € 2 0 % 11 364,60 € 

2. Jednotková cena tovaru pokrýva všetky náklady spojené so splnením záväzkov podľa tejto 
zmluvy, vrátane dodania návodu, sprievodnej technickej dokumentácie v slovenskom, resp. 
českom jazyku, dopravy do miesta dodania tovaru, t.j. pokrýva všetky priame aj nepriame 
náklady spojené s riadnym splnením záväzkov predávajúceho podľa tejto zmluvy. 
Jednotková cena tovaru je maximálna a jej zmena je možná len na základe písomnej úpravy, 
odsúhlasenej obidvoma stranami formou dodatku k zmluve výlučne z dôvodu zmeny 
právnych predpisov. Akékoľvek dálšie navyšovanie kúpnej ceny je neprijateľné. 
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3. Kupujúci oboznamuje predávajúceho a predávajúci berie na vedomie, že tovar bude 
financovaný z dlhdobého investičného úveru z úverovej linky Európskej banky pre obnovu 
a rozvoj z Programu: MunSEFF - Finančná podpora energetickej efektívnosti samospráv na 
Slovensku. 

4. Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok. 

ČI. 5 
Platobné podmienky 

1. Predávajúci vyfakturuje riadne dodaný tovar kupujúcemu a faktúru spolu s dodacím listom a 
preberacím protokolom odovzdá kupujúcemu pri prevzatí tovaru podľa čl. 3 tejto zmluvy 
poverenému zamestnancovi kupujúceho. 

2. Predávajúci je povinný vyhotoviť každú faktúru v súlade s platnou legislatívou (najmä 
zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákonom č. 222/2004 
Z.z. o o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov) a to v troch origináloch. 
Faktúra musí obsahovať minimálne nasledovné údaje: 

a) Označenie predávajúceho a kupujúceho, peňažný ústav, číslo účtu, 

b) IČO, DIČ, IČ pre DPH predávajúceho a IČO, DIČ, IČ pre DPH kupujúceho 

c) Názvy, jednotkové množstvá, jednotkové ceny bez DPH 

d) Číslo zmluvy alebo deň jej uzatvorenia 

e) Celková faktúrovaná suma 
3. Povinnou prílohou každej faktúry musí byť dodací list a preberací protokolom (ďalej ako 

„povinné prílohy"). 
4. V prípade, že faktúra nie je vyhotovená v súlade s článkom 5 bod 2. tejto zmluvy alebo jej 

prílohou nie sú povinné prílohy, je kupujúci oprávnený faktúru predávajúemu v lehote 
splatnosti vrátiť. Lehota splatnosti začne v takomto prípade plynúť od doručenia novej 
správne vystavenej faktúry kupujúcemu. 

5. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia kupujúcemu. 

Čl. 6 
Povinnosti predávajúceho a záručný servis 

1. Predávajúci je povinný dodať kupujpcemu objednaný tovar v dohodnutom množstve, v akosti 
a vyhotovení, ktoré zodpovedá účelu použitia a spĺňa kvalitatívne parametre podľa 
príslušných platných noriem a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom 
potrebným na uchovanie a ochranu tovaru. V prípade, že sa tak nestane, má tovar vady. Za 
vady tovaru sa považuje aj dodanie iného ako objednaného tovaru. 

2. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu všetky doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie 
a užívanie tovaru v slovenskom resp. českom jazyku. 

3. Predávajúci poskytuje na tovar záruku 60 mesiacov od dátumu odovzdania tovaru na základe 
preberacieho protokolu, ak tento bol kupujúcemu odovzdaný riadne a bez závad. V prípade 
výmeny vadného tovaru za nový začína plynúť nová záručná doba. 

4. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu do 30 dní od uplatnenia reklamácie. 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že článok VII. bod 7.2 Všeobecných obchodných podmienkoch 

spoločnosti Venimex Slovakia s.r.o. pre predaj tovarov (príloha č. 2. tejto zmluvy) sa medzi 
zmluvnými stranami neaplikuje. 

6. Odchylné dojednania v tejto zmluve majú prednosť pred znením Všeobecných obchodných 
podmienkoch spoločnosti Venimex Slovakia s.r.o. pre predaj tovarov. 
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Čl. 7 
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 

1. V prípade, že predávajúci nedodrží dobu plnenia, dohodnutú v tejto zmluve, uhradí 
kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru za každý začatý deň 
z omeškania. Základom pre výpočet zmluvnej pokuty je cena s DPH. 

2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou daňového dokladu v tejto zmluve uhradí kupujúci 
predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý začatý deň 
omeškania, najviac však do výšky 10% z dlžnej sumy. 

Čl. 8 
Odstúpenie od zmluvy 

1. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, ak druhá zmluvná strana aj 
napriek písomnému upozorneniu naďalej porušuje povinnosť/povinnosti podľa tejto zmluvy, 
ak nie je uvedené v tejto zmluve iňak. 

2. V prípade, ak sa po dodaní tovaru preukáže, že tovar neplní niektoré z technických 
parametrov definovaných v cenovej ponuke, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy. 

3. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v 
ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné. Odstúpením od zmluvy sa 
zmluva ruší ku dňu doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. 

4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie od 
zmluvy sa však nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, nároku na náhradu škody 
vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán 
alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy. 

Čl. 9 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle kupujúceho. 

2. Písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresy zmluvných strán, uvedené v záhlaví 
tejto zmluvy alebo na takú inú adresu, ktorú daná zmluvná strana písomne oznámila druhej 
zmluvnej strane. Písomnosti sa považujú za doručené dňom ich prevzatia druhou zmluvnou 
stranou (príjemcom). Písomnosti sa považujú za doručené aj dňom odmietnutia prevzatia 
písomnosti alebo dňom vrátenia písomnosti odosielateľovi z dôvodu neprítomnosti adresáta 
alebo inak zmareného doručenia (napr. adresát neznámy, adresát si zásielku nevyzdvihol v 
odbernej lehote). 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní, oznámiť 
druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie záväzkov podľa 
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť druhej zmluvnej strane celú škodu, ktorá 
porušením tejto povinnosti jej vznikne. 

4. Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté 
ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné 
ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy, ktorý 
zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu. 

5. Túto zmluvu možno dopĺňať alebo meniť len formou písomných dodatkov, podpísaných 
obidvoma zmluvnými stranami. Tieto podpísané dodatky sa po podpísaní následne stávajú 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

6. Vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami 
spoločnosti Venimex Slovakia s.r.o. pre predaj tovarov, pokiaľ nie je uvedené inak, ďalej 

Strana 5 z 6 



príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona o verejnom obstarávaní a 
ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR. 

7. Akékoľvek nároky alebo spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa zmluvné 
strany pokúsia vyriešiť vzájomnou dohodou. Ak nedôjde o vzniknutom spore k dohode 
zmluvných strán, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená obrátiť sa s návrhom na 
príslušný súd. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi nimi na základe tejto 
zmluvy sa riadia slovenským právnym poriadkom. 

8. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy obdrží kupujúci a jeden 
rovnopis obdrží predávajúci. 

9. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, bola nimi schválená a na znak 
súhlasu ju vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy 
plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne bez 
omylu, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku. 

10. Neoodeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 
• príloha č. 1 - Ponuka predávajúceho zo dňa 29.10.2015. 
• príloha č. 2 - Všeobecné'obchodné podmienky spoločnosti Venimex Slovakia s.r.o. 

pre predaj tovarov 

Predávajúci: Kupujúci: 

V 

x Klincová 37, 821 08 Bratislava 
IČO: 46115498, DIČ: SK2023242122 

vt.č,: 78442/B 

Juraj Maráček J 
konateľ spoločnosti 
Venimex Slovakia s.r.o. 

TECHNICKÍ SLU2BV IM nad Hrono- <c r c 
ŕVewníľa Dubŕelu.<ä. 96i58-2iaf-rwd-Hfonon 
Mgr.lgor Rozenberg MBA 
konateľ spoločnosti 

r t 

TECHNICKÉ SLUŽBY 
Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 
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INS. VLADIMÍR VRÁNSKY - WELL. Tr. SNP 7. 974 01 Banská Bystrica, office. Skuteckého 30, B. Bystrica 

autorizovaný inžinier, elektrotechnik špecialista, 

tel.: 048 / 414 12 48,0905 445 534, e-mail: vranskywell@stonline.sk 

ŽIAR NAD HRONOM, 
MODERNIZÁCIA SÚSTAVY VEREJNÉHO OSVETLENIA 
2. časť (10/2015) 

4. VÝKAZ VÝMER 

SVIETIDLA 

P.č. Cenníková 
Popis položky Množstvo 

Mer. Jedn. cena Celk. cena 
P.č. položka 

Popis položky Množstvo 
jed. (€) 

bez DPH 
(€) 

1 pc svietidlo MM LED, 26W, s reguláciou, optika so 
stredne širokou svetelnotechnicou krivkou 
vyžarovania (L03), 4000 K 1,00 ks 145,70 145,70 

2 pc svietidlo MM LED, 26W, s reguláciou, optika so 
širokou svetelnotechnickou krivkou (L05), 3000 
K 4,00 ks 145,70 582,80 

3 pc svietidlo MM LED, 44W, s reguláciou, optika so 
základnou svetelnotechnicou krivkou (L01), 
3000 K 26,00 ks 145,70 3788,20 

4 pc svietidlo MM LED, 44W, s reguláciou, optika so 
základnou svetelnotechnicou krivkou (L01), 
4000 K 9,00 ks 145,70 1311,30 

5 pc svietidlo MM LED, 44W, s reguláciou, optika so 
stredne širokou svetelnotechnicou krivkou (L03), 
3000 K 1,00 ks 145,70 145,70 

6 pc svietidlo MM LED, 44W, s reguláciou, optika so 
základnou svetelnotechnicou krivkou (L05), 
3000 K 7,00 ks 145,70 1019,90 

7 pc svietidlo MM LED, 62W, s reguláciou, optika so 
základnou svetelnotechnicou krivkou 
vyžarovania (L01), 4000 K 9,00 ks 145,70 1311,30 

8 pc svietidlo MM LED, 97W, bez reg., optika so 
stredne širokou svetelnotechnicou krivkou 
vyžarovania (L01), 4000 K 4,00 ks 145,70 582.80 

9 pc svietidlo MM LED, 97W, bez reg., optika so 
stredne širokou svetelnotechnicou krivkou 
vyžarovania (L03), 4000 K 4,00 ks 145,70 582,80 

SPOLU bez DPH (€) 9470,50 

Venimex 
SkwktaM.o. 

Klincová 37,821 08 Bfalistava 
IČO: 46115498, DIČ: SK2023242122 

vl.C/78442/B 

10/2015 Ing. Vladimír Vránsky - WELL 
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Venimex Slovakia s.r.o. 
Klincová 37, 
821 08 Bratislava 
IČO: 46115498, 
DIČ: SK2023242122 
vl.č.: 78442/B 
www.venimex.sk 
info@vcnimcx.sk 

Všeobecné obchodné podmienky 
spoločnosti Venimex Slovakia s.r.o. pre predaj 

tovarov 

Preambula 
Spoločnosť Venimex Slovakia s.r.o., vyznáva vo všetkých svojich 
zmluvných vzťahoch cestu náležitého a zodpovedného plnenia 
všetkých svojich zmluvných povinnosti, pričom rovnaký prístup 
očakáva i od svojich zmluvných partnerov. Čestný a poctivý 
hospodársky styk a vzájomná spokojnosť z uzatvorených 
obchodov sú pre ňu najvyššou prioritou, a preto v záujme dobrých 
vzťahov a v dobrej viere ustanovuje tieto Všeobecné obchodné 
podmienky spoločnosti Venimex Slovakia s r.o. pre predaj tovarov: 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Venimex Slovakia 
s r.o. pre predaj tovarov (ďalej v texte iba .VOP") upravujú právne vzťahy 
spoločnosti Venimex Slovakia s.r.o.. so šidlom Klincová 37,821 08 
Bratislava zapisanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, 
oddiel: Sro. Vložka č. 78442/B a/alebo jej dcérskych a pridružených 
spoločnosti, distribútorov a agentov (ďalej v texte iba .Predávajúci") a jej 
zákazníkov (ďalej v texte iba .Kupujúci" a spoločne s Predávajúcim ďalej 
v texte iba ..Zmluvné strany") pri predaji tovarov na základe Rámcovej 
kúpnej zmluvy a/alebo čiastkových kúpnych zmlúv spôsobom 
popísaným v či. 2.6 VOP (čiastkové kúpne zmluvy sa ďalej v texte 
nazývajú iba .Kúpne zmluvy"). Pred týmito VOP majú prednosť jednotlivé 
ustanovenia Kúpnej zmluvy a Rámcovej kúpnej zmluvy, ak ustanovujú 
inak, a to v tomto poradi. 
Slovné spojenia začínajúce veľkými písmenami majú v týchto VOP 
význam im pripísaný, ak nie sú odlišne definované v Rámcovej kúpnej 
zmluve. 

Článok II. 
Predmet Kúpy 

2.1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať v súlade so svojim obchodným 
sortimentom špecifikovaným v ponukových listoch, v súlade 
s čiastkovými objednávkami Kupujúceho, tovar riadne označený a so 
sprievodnými dokladmi. 
2.2. Vzorfcy tovarov sú predložené len na ukázanie triedy, verkosti. či 
farby tovarov. Akékoľvek miery veľkosti, hmotnosti, alebo povrchová 
úprava tovarov sú len približné a môžu sa odlišovať. Katalógy, brožúry a 
cenníky v nich uvedené sú určené len pre všeobecné informácie a nie sú 
súčasťou Kúpnej zmluvy. 
2.3. Ak Predávajúci na základe požiadavky Kupujúceho vypracuje 
špeciálne navrtinuté schémy alebo plány, tieto musia byť pred dodaním 
prekontrolované z hľadiska presnosti a vhodnosti a finálne schválené 
Kupujúcim. Kupujúci je povinný zabezpečiť súhlasy, schválenia štátnych 
orgánov, ak takéto sú potrebné pre montáž tovarov. 
2.4. Kúpna zmluva je uzatváraná na základe objednávky Kupujúceho 
a akceptácie Predávajúceho ako je uvedené v či. 2.6 VOP. 
2.5 Kupujúci sa zaväzuje zaslať Predávajúcemu objednávku formou 
emailu, faxom, elektronickou výmenou dát alebo inou písomnou formou 
ktorej obsahom bude odkaz na Rámcovú kúpnu zmluvu (ak bola medzi 
Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená), presný názov tovaru, miesto 
dodania, požadované množstvo, dohodnutá Kúpna cena a spôsob 
dodania a dopravy. 
2.6. Na základe riadne vyplnenej objednávky Kupujúceho uskutoční 
Predávajúci jej odsúhlasenie. Odsúhlasením objednávky (akceptáciou) 
Predávajúci potvrdzuje Kupujúcemu druh, Kúpnu cenu a množstvo 

tovaru, ktoré sa zaväzuje Kupujúcemu dodať, a akceptáciu 
Kupujúcemu doručí. Doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu 
je uzavretá medzi Zmluvnými stranami Kúpna zmluva. Akceptácia 
objednávky bude Kupujúcemu zaslaná formou emailu, prípadne inou 
písomnou formou.. Toto ustanovenie nie je pre Predávajúceho záväzné 
v prípade, ak výrobca prestane dodávať daný tovar alebo uvedie na trh 
nové verzie tovaru. Kupujúci je oprávnený potvrdenú objednávku zmeniť 
alebo zrušiť do uplynutia 24 hodín od potvrdenia objednávky 
Predávajúcim. 
2.7 Kupujúci - štatutárni zástupcovia sa zaväzujú nakupovať tovar 
svojim menom a zaplatiť za dodaný tovar dohodnutú cenu v dohodnutej 
lehote. Pokiaľ Kupujúci poverí pre nákup materiálu splnomocnenca, je 
jeho povinnosťou predložiť toto písomné splnomocnenie 
Predávajúcemu. Bez tohto splnomocnenia tovar nebude vydaný. 
2 8 Pokiaľ nie je Predávajúcim určené inak. výrobky budú dodané Ex 
Works (v mieste Predávajúceho, Incoterms 2010), v časoch dohodnutých 
zmluvnými stranami. Termín dodania tovaru Predávajúci urči e-mailom. 
Predávajúci si vyhradzuje právo uskutočniť čiastočné dodávky a dodávky 
uskutočniť prostredníctvom svojich dcérskych spoločnosti, pridružených 
spoločností, pobočiek, alebo iných spoločností patriacich do tej istej 
skupiny spoločnosti, distribútorov a agentov. 
2.9 V prípade zrušenia objednávky (alebo jej niektorej časti) Kupujúcim 
po uplynutí 24 hodín od jej potvrdenia Predávajúcim, zaplatí Kupujúci 
zmluvnú fx>kutu najmenej vo výške 30% z potvrdenej sumy objednávky 
vrátane DPH v závislosti od štádia vybavenia objednávky a následnej 
možnej predajnosti tovaru tretej osobe. 
2.10 Kupujúci môže na základe písomného oznámenia Predávajúcemu 
kedykoľvek zmeniť alebo znižiť dohodnuté množstvo v 
potvrdenej objednávke. V prípade zmeny potvrdenej objednávky alebo 
zníženia množstva tovarov z potvrdenej objednávky alebo jej časti je 
Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu všetky náklady, ktoré mu 
v súvislosti s plnením objednávky vznikli ku dňu doručenia oznámenia 
o zmene alebo znížení potvrdenej objednávky. 
2.11 V prípade zrušenia objednávky špeciálne upraveného tovaru 
Kupujúcim, po uplynutí 24 hodín od jej potvrdenia Predávajúcim, zaplatí 
Kupujúci náklady a škody v maximálnej výške hodnoty zrušenej 
objednávky, vzniknuté Predávajúcemu v súvislosti so zrušením 
objednávky takto špeciálne upraveného tovaru. Za špeciálne upravený 
tovar sa pre účely týchto VOP rozumie tovar, ktorý je svojimi 
vlastnosťami, vyhotovením a použitím odlišných materiálov a súčiastok 
odlišný od základných (katalógových) produktov Predávajúceho. 

Článok III 
Kúpna cena. fakturačné a platobné podmienky 

3.1. Kúpna cena zahrňuje jednotkovú cenu, ktorá je dohodnutá v Kúpnej 
zmluve. 
3.2 Akákoľvek daň z pridanej hodnoty, dá. zrážkové dane alebo iné 
verejné alebo bankové poplatky zaplatené alebo splatné Predávajúcim 
môžu by( aj následne pripočítané k cene tovaru a Kupujúci sa ich 
zaväzuje uhradiť. 
3.3 Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania celej dlžnej 
čiastky na účet Predávajúceho. Akékoľvek bankové poplatky a náklady 
súvisiace s bankovým prevodom, vrátane strát z kurzových rozdielov, ak 
bola Kúpna cena uhradená v inej ako dohodnutej mene a nárok na 
úhradu strát z kurzových rozdielov meny, v ktorej Predávajúci je povinný 
účtovať, vo vzťahu k mene, v ktorej Kúpna cena mala byť a bola 
zaplatená, idú plne na ťarchu Kupujúceho. Prípadné kurzové straty v 
dôsledku zmeny výmenných kurzov a v dôsledku kurzového rozdielu 
meny, v ktorej je Predávajúci povinný účtovať, vo vzťahu k mene, v ktorej 
Kúpna cena mala byť a bola zaplatená, idú plne na ťarchu Kupujúceho; 
prípadný kurzový zisk v dôsledku zmeny výmenných kurzov a v dôsledku 
kurzového rozdielu meny, v ktorej je Predávajúci povinný účtovať, vo 
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vzťahu k mene. v ktorej Kúpna cena mala byť a bola zaplatená, je 
výnosom Predávajúceho. Ustanovenie tohto íl. 3.3 sa vzťahuje na 
akékoľvek ďalšie platby, ktoré majú byt' platené Predávajúcemu. 
3 4 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Kúpnu cenu platbou vopred, ak si 
Zmluvné strany nedohodli v Rámcovej kúpnej zmluve inú lehotu 
splatnosti faktúry. V tomto prípade Predávajúci zašle Kupujúcemu 
zálohovú faktúru, ktorá nieje faktúrou pre účely DPH. Po dodaní tovaru 
vystaví Predávajúci Kupujúcemu vyúčtovaciu faktúru, ktorá bude spĺňať 
všetky náležitosti v zmysle zákona o DPH. 
3.5 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných 
právnych predpisov a súčasne nasledovné: 

• označenie, že ide o faktúru; 
• poradové číslo faktúry: 
• meno a adresu sídla, miesta podnikania alebo prevádzkarne 

Kupujúceho; 
• IČO a identifikačné číslo pre daň (IČ DPH) oboch zmluvných 

strán; 
• číslo objednávky alebo zmluvy s uvedením ich označenia 
• dátum vyhotovenia faktúry; 
• m n o ž s t v o a d ruh d o d a n é h o tovaru ; 

• termín splatnosti faktúry: 
• vahabilný symbol, 
• konštantný symbol; 
• výška plnenia bez dane. s daňou, sadzba dane a výška dane 

celkom v euro: 
• sumu k úhrade; 
• odtlačok pečiatky vystavovateľa faktúry. 

3.6 V prípade, ak z Rámcovej kúpnej zmluvy vyplýva, že Kúpna cena za 
tovar nebude uhradená Kupujúcim platbami vopred, ale v určitej vopred 
dohodnutej lehote splatnosti, táto lehota začne plynúť dňom vystavenia 
faktúry. 
3.7 V prípade, ak z označenia platby uskutočnenej Kupujúcim 
jednoznačne nevyplýva, ktorú faktúru touto platbou uhrádza, bude platba 
považovaná za úhradu najskôr splatnej penalizačnej faktúry a následne 
najskôr splatnej dlžnej čiastky. 
3.8 Predávajúci a Kupujúci sú oprávnení jednostranne zmeniť čísla 
bankového spojenia a banku, o čom v dostatočnom predstihu upozornia 
druhú Zmluvnú stranu, a zároveň druhú Zmluvnú stranu požiadajú o 
úhradu na nové číslo bankového účtu. Uvedené zmeny nebudú mat vplyv 
na splatnosť faktúry. 
3.9 Ak bude Kupujúci v omeškaní so zaplatením Kúpnej ceny alebo j e j 
časti je Predávajúci oprávnený fakturovať z dlžnej sumy za každý aj 
začatý deň omeškania úrok z omeškania vo výške 0.1%. Kupujúci je 
povinný zaplatiť úrok z omeškania do 14 kalendárnych dni odo dňa 
vystavenia faktúry, ktorou mu Predávajúci vyúčtuje úrok z omeškania. 
Tým nie je dotknuté právo Predávajúceho na náhradu škody a právo 
odstúpiť od Kúpnej zmluvy. 
3.10 V prípade, ak sa Kupujúci dostane do omeškania so splnením si 
akýchkoľvek finančných záväzkov voči Predávajúcemu je tento 
oprávnený: 

a) okamžite zadržať doposiaľ nesplnené dodávky tovaru, a to až do 
dňa zaplatenia celej dlžnej sumy Predávajúcemu, alebo poskytnutia 
takého zabezpečenia v prospech Predávajúceho, ktoré bude z jeho 
strany označené za prijateľné a dostatočné bez toho, aby zastavenie 
dodávok tovaru znamenalo porušenie Kúpnej zmluvy Predávajúcim, 
alebo zánik práva Predávajúceho 

b) okamžite odstúpiť od tejto Kúpnej zmluvy bez toho, aby takéto 
zastavenie dodávok tovaru zakladalo akýkoľvek nárok Kupujúceho na 
náhradu škody (skutočnej škody, alebo ušlého zisku) 

c) dodať ďalší tovar len ak mu Kupujúci vopred zaplatí Kúpnu cenu 
každej ďalšej objednanej dodávky tovaru (zmena platobných podmienok 
vyplývajúcich z Článku 4.3 týchto VOP). 

Článok IV. 
Zabezpečenie 

4.1 Kupujúci berie na vedomie, že bez akejkoľvek samotnej straty 
obchodnej dôvery je pre Predávajúceho mimoriadne dôležité, aby bola 
zabezpečená platobná schopnosť každého z jeho odberateľov a táto 
nebola ohrozená počas celej doby platnosti .Kúpnej zmluvy medzi 
Zmluvnými stranami. Z toho dôvodu Predávajúci pravidelne vyhodnocuje 
kredibilitu a výšku záväzkov Kupujúceho, ako aj jeho finančnú stabilitu, 
aby minimalizoval riziko nárastu výšky svojich pohľadávok voči 
Kupujúcemu po lehote splatnosti. 
4.2 Z dôvodov uvedených v bode 4.1 Kupujúci súhlasí s právom 
Predávajúceho stanoviť Kupujúcemu podľa svojich interných pravidiel 
ohodnocovania zákazníkov prislúchajúci kreditný limit (ďalej len 
.Kreditný limit"). 
4.3 Výška Kreditného limitu, ak bol dojednaný, je upravená v Kúpnej 
zmluve. 
4.4 Predávajúci bude písomne informovať Kupujúceho o každej zmene 
vo výške Kreditného limitu, ktorý mu bol pridelený. 
4.5 Predávajúci je oprávnený požadovať od Kupujúceho kedykoľvek 
počas platnosti Kúpnej zmluvy, a to aj pred tým, ako dôjde k jej uzavretiu, 
zabezpečenie záväzkov Kupujúceho (zaplatenie Kúpnej ceny a jej 
príslušenstva) vyplývajúcich z dodávok tovaru podľa Kúpnej zmluvy. O 
forme, prijateľnosti a výške hodnoty zabezpečenia, ktoré navrhne 
Kupujúci za účelom zabezpečenia svojich záväzkov z obchodných 
vzťahov voči Predávajúcemu rozhoduje Predávajúci, pričom 
preferovanou formou zabezpečenia je najmä banková záruka, akreditív, 
alebo depozit finančných prostriedkov v prospech a na účet 
Predávajúceho, záložné právo na nehnuteľnosť, pripadne iná bezpečná 
a bonitná forma zabezpečenia určená na základe dohody Zmluvných 
strán. 
4.6 Kupujúci je povinný v dostatočnom predstihu pred dobou dojednanou 
na dodanie tovaru odovzdať Predávajúcemu doklady preukazujúce, že 
zaplatenie Kúpnej ceny alebo jej príslušenstva bolo zabezpečené 
spôsobom a vo výške dohodnutej medzi Zmluvnými stranami v zmysle 
bodu 4.3 vyššie. Ak si Kupujúci nesplní túto povinnosť, môže Predávajúci 
do doručenia ním požadovaných dokladov preukazujúcich splnenie si 
tejto povinnosti Kupujúcim zadržať doposiaľ nesplnené dodávky tovaru 
objednané Kupujúcim podľa uzavretej Kúpnej zmluvy bez toho, aby 
takéto konanie Predávajúceho znamenalo porušenie Kúpnej zmluvy zo 
strany Predávajúceho alebo zánik práva Predávajúceho okamžite 
odstúpiť od tejto Kúpnej zmluvy, a bez toho, aby takéto zastavenie 
dodávok tovaru zakladalo akýkoľvek nárok Kupujúceho na náhradu 
škody (skutočnej škody a ušlého zisku) voči Predávajúcemu. V prípade, 
ž e bol i doklady podfa tohto odseku p o ž a d o v a n é pred uzavre t ím Kúpne j 
zmluvy, Kupujúci je povinný tieto doklady poskytnúť Predávajúcemu v 
dostatočnom časovom predstihu pred dohodnutým termínom prvej 
dodávky, inak je Predávajúci oprávnený odmietnuť uzavretie Kúpnej 
zmluvy a tým aj zadržať prvú dodávku tovaru až do obdržania týchto 
dokladov Predávajúcim. Do tohto času je Kupujúci povinný nahradiť 
všetku škodu a náklady, ktoré Predávajúcemu vznikli nedodaním 
dodávky v riadnom čase. 
4.7 Ak Kupujúci nezabezpečí zaplatenie Kúpnej ceny spôsobom a vo 
výške požadovanej Predávajúcim ani v dodatočnej primeranej lehote 
určenej Predávajúcim, môže Predávajúci od Kúpnej zmluvy okamžite 
odstúpiť v súlade s článkom 3.10 týchto VOP. Predávajúci nie je povinný 
poskytnúť Kupujúcemu dodatočnú primeranú lehotu na poskytnutie 
dohodnutého zabezpečenia. 
4.8 V prípade, ak Predávajúci bude od Kupujúceho v súlade s vyššie 
uvedenými ustanoveniami požadovať zabezpečenie svojich pohľadávok 
voči Kupujúcemu z uzavretej Kúpnej zmluvy, alebo pred uzavretím 
Kúpnej zmluvy a Kupujúci mu požadované zabezpečenie nebude vedieť 
poskytnúť, ďalšie plnenie Kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho, alebo 
uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho bude možné len za 
predpokladu, že všetky platby za tovar budú uhradené pred dodaním 
tovaru Kupujúcemu (platba vopred). 
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Článok V. 
Dodacie podmienky 

5.1 Predávajúci je povinný Kupujúcemu dodať tovar podľa dohodnutej 
dodacej podmienky (Incoterms 2010) a odovzdať doklady, ktoré sa na 
tovar vzťahujú. 
5.2 Ak nie je dohodnuté inak, Predávajúci dodá Kupujúcemu tovar po 
splneni povinnosti Kupujúceho, v mieste sídla Predávajúceho - podľa 
dodacej podmienky Ex Works 
5.3 V prípade, že došlo k dohode o mieste dodania určenom Kupujúcim, 
je dodávka splnená odovzdaním tovaru prvému prepravcovi, kde tovar je 
zreteľne označený ako dodávka pre Kupujúceho. To všetko na náklady 
Kupujúceho, ak nie je dohodnuté inak. V tomto prípade je Kupujúci 
povinný zaistiť vstup a príjazd na miesto určenia, ako aj vymedziť miesto, 
na ktorom je možné tovar uložiť, pričom sa musí jednať o miesto, kde je 
vyloženie zásielky možné a reálne a kde zdravie a bezpečnosť 
zamestnancov Predávajúceho (prípadne dopravcu) a príjemcu nebude 
ohrozená, a kde vyloženiu tovaru nebudú brániť obmedzenia dané 
pravidlami o cestnej premávke, pravidlami pre prácu s hydraulickým 
nakladacím zariadením, alebo nevhodné terénne podmienky. Kupujúci je 
povinný zabezpečiť, aby príjemca poskytol Predávajúcemu (prip. 
dopravcovi) potrebnú súčinnosť k vyloženiu zásielky v danom mieste. 
V prípade, že Kupujúci nezaisti miesto v súlade s týmito podmienkami, 
nie je Predávajúci (príp. dopravca) povinný tovar vyložiť na tomto mieste. 
5.4 Kupujúci alebo nim splnomocnená osoba je povinný prevziať tovar, 
ktorý je zjavne označený ako dodávka pre Kupujúceho a je dodaný v 
súlade s akceptovanou objednávkou a je povinný pri prevzatí 
skontrolovať tovar a svojim podpisom potvrdiť prevzatie tovaru na 
dodacom liste, ktorý obsahuje poradové číslo dodacieho listu, označenie 
Kupujúceho, druh a množstvo dodaného tovaru, termín a miesto 
dodania. Zmluvné strany sa dohodli, že potvrdenie dodania tovaru je 
n e v y h n u t n o u ná lež i tosťou sp lnen ia vše tkých pov innos t i Kupu júceho . 

5 5 Neodobratím tovaru sa podľa Kúpnej zmluvy rozumie stav. ke<í 
Kupujúci v dobe trvania Kúpnej zmluvy neodoberie tovar v dohodnutom 
množstve podľa Kúpnej zmluvy aj napriek tomu, že Predávajúci pripravil 
tovar na dodanie v dohodnutom mieste dodania. Zmluvné strany sa 
dohodli, že Kupujúci je povinný prevziať tovar v zmysle akceptovanej 
objednávky v lehote do troch dní odo dňa lehoty dodania dohodnutej 
v akceptovanej objednávke. Predávajúci po tejto lehote bude skladovať 
objednaný tovar po dobu 60 dni, a to na náklady Kupujúceho, ktoré sa 
Kupujúci zaväzuje uhradiť Predávajúcemu v sume 7,-euro/m2/deň, ak 
nie je písomne dohodnuté inak. V prípade, ak Kupujúci neodoberie tovar 
ani v takto dodatočne dohodnutej dobe, Predávajúci je oprávnený predať 
tovar tretej osobe s tým, že Kupujúcemu z tohto predaja tretej osobe 
nevyplývajú žiadne práva či nároky. 
5.6 Zmluvné strany sa dohodli, že skutočné dodané množstvo tovaru je 
množstvo uvedené na dodacom liste. 
5.7 Predávajúci ku každej dodávke tovaru priloží dodací list. Tento 
dodací list sú Zmluvné strany povinné pri odovzdaní a prevzatí tovaru 
obojstranne potvrdiť ( v prípade .Priamych dodávok' dodací list môže 
potvrdiť namiesto Predávajúceho výrobca). Predávajúci je oprávnený 
odmietnuť odovzdať tovar v prípade, že mu Kupujúci nevydá potvrdený 
originál dodacieho listu osobou oprávnenou k prevzatiu tovaru podľa 
Kúpnej zmluvy, alebo potvrdenej objednávky, prípadne kópiu dodacieho 
listu s onginálom podpisu osoby takto oprávnenej za Kupujúceho. 
5.8 Kupujúci sa zaväzuje pri odbere tovaru formou priamej dodávky 
ihneď po prevzatí tovaru odovzdať Predávajúcemu potvrdenú kópiu 
dodacieho listu (pečiatkou a podpisom) popr. jeho originál. V prípade 
nesplnenia podmienky, je Predávajúci oprávnený okamžite zastaviť 
zostávajúcu dodávku tovaru. Ak nie je k dispozícii dodací list potvrdený 
Kupujúcim, alebo v stanovenej lehote Kupujúci nesplnil svoju povinnosť 
vyplývajúcu z tohto článku, vystavená faktúra je riadnym dokladom, ktorý 
ho nahradzuje. Prevzatím tovaru sa potom rozumie deň uskutočnenia 
zdaniteľného plnenia uvedeného na faktúre. 
5.9. Okamžikom prevzatia tovaru Kupujúcim Kupujúci preberá 
zodpovednosť za množstvo a druh odoberaného tovaru na dodacom liste 
a riziko poškodenia. 

Článok VI. 
Výhrada vlastníctva 

6.1. Predávajúci si vyhradzuje právo vlastníctva k predávanému tovaru 
až do úplného zaplatenia Kúpnej ceny dohodnutej v Kúpnej zmluve 
a po splnení všetkých nárokov Predávajúceho, ktoré vyplývajú 
Predávajúcemu voči Kupujúcemu z Kúpnej zmluvy a/alebo VOP 
a ktoré si Predávajúci uplatnil voči Kupujúcemu. Zmluvné strany sa 
výslovne dohodli, že na účely tohto ustanovenia o výhrade 
vlastníctva sa Kúpnou cenou rozumie Kúpna cena vrátane jej 
príslušenstva. 

6 2. Pri nedodržaní platobných podmienok Kupujúcim, pri podaní návrhu 
na konkurz na majetok Kupujúceho, pri podaní návrhu na 
reštrukturalizáciu Kupujúceho, pri likvidácii spoločnosti Kupujúceho 
zaniká právo Kupujúceho predať akýkoľvek Predávajúcim dodaný 
tovar spadajúci pod výhradu vlastníctva. Predávajúci je oprávnený 
za tejto situácie prevziať tovar do svojej dispozície. Toto má účinky 
odstúpenia od Kúpnej zmluvy. Náklady na skladovanie, dopravu 
a iné náklady vzniknuté v dôsledku spätného prevedenia idú k tiaži 
Kupujúceho. 

Článok VII. 
Zodpovednosť za vady a 

reklamačný poriadok 

7.1 Tovar je predávaný v súlade s príslušnými technickými normami 
a Predávajúci upozorňuje na skutočnosť, že tovar musí byť 
skladovaný a používaný podľa doporučených technologických 
postupov výrobcu. 

7.2 Reklamačný poriadok Predávajúceho, v ktorom sú uvedené 
podmienky a spôsob reklamácie (prípadne poskytnutá záručná 
doba na tovar) je zverejnený na webovej stránke Predávajúceho 
(www.venimex.sk) 

7.3 V prípade vady tovaru, ktorá bola Kupujúcim riadne písomne 
reklamovaná a Predávajúcim uznaná za oprávnenú, môže 
Kupujúci: požadovať odstránenie vady výmenou tovaru za tovar 
bez vady alebo dodaním chýbajúceho množstva tovaru, alebo 
požadovať primeranú zľavu z Kúpnej ceny. alebo odstúpiť od 
zmluvy s obmedzením §441 Obchodného zákonníka. Vofba medzi 
nárokmi prislúcha Kupujúcemu iba vtedy, ak voľbu oznámi včas 
Predávajúcemu v reklamačnom protokole. V prípade náhradnej 
dodávky a výmeny vadného tovaru za Tovar bez vady je Kupujúci 
povinný vrátiť reklamovaný tovar Predávajúcemu výhradne v stave 
a v množstve v akom ho prevzal. Uplatnenie zľavy z Kúpnej ceny 
nesmie Kupujúci uskutočniť nezaplatením dodávky tovaru, alebo 
jej časti. V prípade, že Kupujúci požaduje preverenie akosti tovaru 
s vadami nezávislým znalcom, hradí náklady s tým spojené 
Kupujúci nie je oprávnený odstrániť vady tovaru svojpomocne 
alebo prostredníctvom tretej osoby; v takomto prípade Kupujúci 
stráca záruku na tovar. 

7.4 Kupujúci výslovne akceptuje, že uplatnenie reklamácie nemá 
odkladný účinok na zaplatenie ceny tovaru v plnej hodnote 
a v stanovenej lehote splatnosti. 
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Článok VIII. 
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť 

8.1 Nepovažuje sa za porušenie Kúpnej zmluvy, ak Predávajúci nemôže 
plniť svoje zmluvná povinnosti z dôvodu ^prekážky, ktorá nastala 
nezávisle od jeho vôle a bráni v jej splnení, ak nemožno rozumne 
predpokladať, že by Predávajúci túto prekážku alebo jej následky odvrátil 
alebo prekonal, a že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal 
(najmä, ale nie výlučne sa touto prekážkou rozumie vojna, štrajk, 
zemetrasenie, záplava, požiare, teroristický útok, prerušenie dodávok 
energii, živelná pohroma, priemyselné alebo pracovné spory, pouličné 
nepokoje, požiare, embargá, nedostatok pracovnej sily, materiálu, 
energie, alebo dopravných prostriedkov, ktoré ovplyvnili Predávajúceho, 
alebo ktoréhokoľvek subdodávateľa, ako aj okolnosti zapríčinené z 
dôvodu zákonov, smerníc, nariadení alebo vyhlášky akejkoľvek vlády, či 
oprávneného orgánu atď ). Pokiaľ sa Zmluvné strany písomne 
nedohodnú inak, zmluvne dohodnuté termíny sa predlžujú o dobu trvania 
okolnosti vylučujúcich zodpovednosť (vis major). 

8.2 Predávajúci v žiadnom prípade nebude niesť zodpovednosť za 
žiadne špeciálne, vedľajšie, nepriame alebo následné škody, ako je 
strata na zisku, strata zmiuvy, škoda na majetku, škoda na použiti. nákup 
náhrady, alebo zodpovednosti tretím stranám. 
8 3 Predávajúci bude zodpovedný za úraz, alebo škodu na majetku 
(zodpovednosť za výrobky), len ak je dokázané, že taký úraz alebo škoda 
boli zapríčinené hrubou nedbalosťou Predávajúceho. 
8.4 Žiadna súdna žaloba nesmie byť voči Predávajúcemu podaná 
neskôr než jeden rok po vyskytnutí pričiny a v žiadnom prípade nie 
neskôr než tri roky po dodávke výrobkov. 

Článok IX. 
Mlčanlivosť 

9 1. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých 
skutočnostiach, o ktorých sa pri vzájomnej spolupráci dozvie, a ktorých 
prezradenie tretím osobám by bolo spôsobilé privodiť Predávajúcemu 
materiálnu alebo nemateriálnu ujmu. taktiež je povinný chrániť všetky 
informácie ktoré napĺňajú definičné znaky pojmu obchodné tajomstvo v 
zmysle § 17 Obchodného zákonníka v platnom znení chrániť, 
nezneužívať a nespristupniť ich tretím osobám, v opačnom prípade 
zodpovedá za škodu, ktorá dôsledkom porušenia tohto záväzku 
Predávajúcemu vznikne. 
9.2 Pod pojmom dôverné informácie sa rozumejú predovšetkým 
akékoľvek poskytnuté hmotne zaznamenané (slovné alebo vizuálne) 
informácie a/alebo ústne oznámené a hmotne zaznamenateľné 
a vnímateľné fakty, informácie, dáta, postupy, know-how, poznatky, 
projektové informácie, business plány, plány rozvoja a iné plány, procesy 
a operácie, práva pnemyselného vlastníctva, príležitosti na trhu, 
obchodné záležitosti, informácie o klientele a tovaroch, interné údaje 
a pod., ich kópie, všetky nosiče záznamov obsahujúce alebo 
zverejňujúce takéto informácie, zhrnutia týchto informácií, sumáre alebo 
výňatky z nich. vrátane obchodného tajomstva v zmysle Obchodného 
zákonníka, poskytnuté Kupujúcemu priamo alebo nepriamo a/alebo inak 
nadobudnuté Kupujúcim vrátane zistenia pozorovaním). 
9.3 Pod pojmom dôverná informácia sa rozumie predovšetkým 
informácia, ktorú nemožno v záujme Predávajúceho oznamovať iným 
osobám (určitým alebo aj neurčitým) a ktorej prezradenie tretím osobám 
by mohlo Predávajúcemu spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy, ako 
aj informácia, o ktorej je možné sa racionálne domnievať v zmysle vyššie 
uvedeného na základe jej povahy alebo okolností jej poskytnutia, že patri 
medzi dôverné informácie a okrem toho aj informácia, ktorá bola 
Predávajúcim písomne označená alebo ústne označená ako dôverná 
(alebo opatrená iným obdobným jednoznačným označením), vrátane 
informácie, ktorá je alebo je možné ju považovať za obchodné tajomstvo 
účastníka dohody bez ohľadu na spôsob, akým sa záujemca o nej 
dozvedel. 
9.4 Pod pojmom zachovávať mlčanlivosť sa rozumie predovšetkým 

zachovávať dôverné informácie v prísnej tajnosti, nezverejňovať, 

neoznamovať, nespristupniť tretím osobám, ani neumožňovať 
vykonanie takejto činnosti tretími osobám pre iné osoby a 
starostlivo ochraňovať dôverné informácie pred takýmito 
činnosťami alebo odcudzením. Pod pojmom zachovávať 
mlčanlivosť sa rozumie aj nevyužívať dôverné informácie na 
získanie výhod pre seba alebo iného, alebo vo vlastný prospech 
alebo v prospech niekoho iného. 

9.5. Príslušné záväzky strán týkajúce sa zachovávania mlčanlivosti, sa 
nevzťahujú na informácie, ktoré 
a) boli v dobe zverejnenia verejne známe, alebo sa stali 

všeobecne známymi na verejnosti iným spôsobom, než 
v dôsledku porušenia. 

b) boli známe (doložené vlastnými záznamami alebo inými 
kvalifikovanými dôkazmi) pred ich poskytnutím 

c) bolí zverejnené z dôvodu splnenia povinnosti vyplývajúcej zo 
zákona alebo inétio všeobecne záväzného právneho 
predpisu alebo rozhodnutia štátneho orgánu. 

9.6. K použitiu dôverných informácií Kupujúcim je vždy potrebný 
predchádzajúci písomný súhlas Predávajúceho. 

9 7. V prípade porušenia záväzku alebo záväzkov uvedených v tomto 
článku VOP, Kupujúcim, jeho zamestnancom, pracovníkom alebo 
partnerom je Kupujúci povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 
33.000,- eur (slovom: tridsaťtritisíc eur) za každé jednotlivé 
porušenie záväzku podľa tejto dohody. Zmluvná pokuta je splatná 
v lehote pätnástich (15) kalendárnych dní od doručenia oznámenia 
o uplatnení zmluvnej pokuty. Kupujúci záväzne vyhlasuje, že výška 
zmluvnej pokuty a podmienky jej ukladania uvedené v tejto tomto 
článku VOP sú vzhľadom na charakter, hodnotu a význam údajov 
primerané, pričom s výškou zmluvnej pokuty a s podmienkami 
zaplatenia súhlasí. 

Článok X. 
Komunikácia 

10.1. Ak nie je v zmluve dohodnuté inak. akékoľvek oznámenie alebo 
iná korešpondencia súvisiaca s Kúpnou zmluvou musí byť doručená 
príslušnej zmluvnej strane v písomnej forme, a to poštou, kuriérskou 
službou, faxom, e-mailom alebo doničená osobne na korešpondenčné 
adresy zmluvných strán uvedené v príslušnej Rámcovej kúpnej zmluve, 
alebo na iné adresy, ktoré si zmluvné strany navzáiom oznámia podľa 
tohto článku VOP. 
10.2. Akékoľvek oznámenie alebo iná korešpondencia sa budú pre účely 
príslušnej Kúpnej zmluvy považovať za doručené: 
a) v deň doručenia zásielky, ak bola zásielka doručená osobne alebo 
kuriérskou službou, alebo 
b) na piaty pracovný deň nasledujúci po dni odovzdania zásielky na jej 
doručenie pošte, alebo 
c) pri doručovaní prostredníctvom faxu momentom, vytlačenia faxovej 
správy o ich úspešnom odoslaní, alebo 
d) pri doručovaní prostredníctvom e-mailu momentom prijatia správy o 
jeho doručení. 
10.3. V prípade zmeny obchodného mena. adresy, sídla, banky, čísla 
účtu v banke, pripadne ostatných skutočností týkajúcich sa zmluvnej 
strany, ktoré súvisia s príslušnou Kúpnou zmluvou, je každá zo 
zmluvných strán povinná oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného 
odkladu druhej zmluvnej strane, v opačnom prípade sa má za to. že 
podľa pôvodných údajov bolo plnené správne. 

Článok XI. 
Osobné údaje 

11.1. Kupujúci týmto dáva Predávajúcemu výslovný súhlas, že 
Predávajúci je oprávnený spracovávať osobné údaje fyzických osôb, 
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ktoré Kupujúci poskytol Predávajúcemu, a to na úiely splnenia záväzkov 
z Kúpnej zmluvy, a to v rozsahu a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. 
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, pripadne 
zákonom, ktorým bude tento zákon v budúcnosti nahradený. Predávajúci 
je oprávnený poveriť spracovaním osobných údajov tretiu osobu, a to aj 
tretiu osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, za 
predpokladu že táto zaručuje primeranú úroveň ochrany. Ak budú takéto 
osobné údaje kedykoľvek pre účely plnenia povinnosti Predávajúceho 
podľa zmluvy poskytnuté alebo sprístupnené Predávajúcemu, je 
Predávajúci oprávnený od Kupujúceho požadovať spolu s týmito údajmi 
aj predloženie dokladu o súhlase udelenom zo strany príslušných 
dotknutých osôb na spracúvanie osobných údajov Predávajúcim 
(vrátane ich poskytnutia alebo sprístupnenia Kupujúcemu), alebo 
preukázanie podmienok umožňujúcich spracúvanie týchto osobných 
údajov (vrátane ich poskytnutia alebo sprístupnenia Kupujúcemu) aj bez 
súhlasu príslušných dotknutých osôb. Zodpovednosť Kupujúceho za 
akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov voči príslušným 
dotknutým osobám nie je dotknutá. 

Článok XII. 
Záverečné ustanovenia 

12.1. Vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán sa riadia príslušnou 
Kúpnou zmluvou, Rámcovou kúpnou zmluvou, ustanoveniami VOP. 
Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka, pripadne ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi, a to 
v tomto poradí. 
12.2 Predávajúci je oprávnený VOP. v nadväznosti na vývoj právneho a 
podnikateľského prostredia, a s ohľadom na svoju obchodnú politiku, 
kedykoľvek meniť alebo dopiňať. Predávajúci urči zverejnením aktuálne 
znenie VOP. Zverejnením sa pre účely zmluvy rozumie sprístupnenie 
dokumentu alebo informácie na internetovej stránke Predávajúceho 
alebo inou, podľa úvahy Predávajúceho vhodnou formou, čím dokument 
alebo informácia nadobúda účinky, ak nie je v príslušnom dokumente 
určené inak. Kupujúci je oprávnený vyjadriť svoj nesúhlas so zmenou 
VOP písomným oznámením doručeným Predávajúcemu do 15 dní od 
kedy boli VOP určené zverejnením. Ak sa tak nestane, zmeny a doplnky 
nadobúdajú účinnosť v deň v nich uvedený. Ak Kupujúci v lehote do 15 
dni od zverejnenia VOP vyjadrí svoj nesúhlas so zmenou VOP a nedôjde 
k dohode, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od príslušnej Rámcovej 
kúpnej zmluvy. Odstúpením nie sú dotknuté práva a povinnosti 
Zmluvných strán z už uzatvorených Kúpnych zmlúv. 

12.3. Ak je ktorékoľvek ustanovenie VOP a/alebo príslušnej Kúpnej 
zmluvy neplatné alebo nevynútiteľné. alebo sa niekedy v budúcnosti 
takým stane, takáto neplatnosť alebo nevynútiteľnosť nebude mať vplyv 
na platnosť alebo vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a/alebo 
Rámcovej kúpnej zmluvy a/alebo príslušnej Kúpnej zmluvy. Zmluvné 
strany sa zaväzujú vykonať všetko, čo je. alebo bude nevyhnutné na 
dosiahnutie rovnakého cieľa, ktorý Zmluvné strany zamýšľali takýmto 
neplatným alebo nevynútiteľným ustanovením. 
12.4. Kupujúci sa zaväzuje počas zmluvného vzťahu založeného 
Kúpnou zmluvou, ako aj po skončení zmluvného vzťahu neuskutočniť 
a zabezpečiť, aby zamestnanci a spolupracujúce osoby Kupujúceho 
neuskutočnili nič, čo by mohlo poškodiť dobré meno Predávajúceho, 
najmä akékoľvek protiprávne konanie, nemorálne či nevhodné 
vystupovanie voči verejnosti či médiám. 
12.5 VOP nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2015. Všetky zmluvné vzťahy 
uzatvorené medzi Kupujúcim a Predávajúcim odo dňa účinnosti VOP sa 
riadia primerane VOP. pokiaľ nie je uvedené inak. 

V Bratislave, dňa 01.01.2015 
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