Všeobecné obchodné podmienky pre dodávateľov do spoločnosti SLOVMAG, a.s. Lubeník
so sídlom 049 18 Lubeník č. 236, IČO: 31 686 184, zapísanej v obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 402/S (ďalej aj len ako „SLOVMAG“
alebo ako „kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare)
I. Úvodné ustanovenia
1. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy
medzi spoločnosťou SLOVMAG, a.s. Lubeník so sídlom 049 18 Lubeník č. 236, IČO:
31 686 184, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa,
vložka č. 402/S ako kupujúcim (ďalej len „kupujúci“) a každou právnickou osobou alebo
fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá podľa týchto VOP predáva tovar alebo dodáva služby
(ďalej len „predávajúci“) kupujúcemu. (Tovar a služby ďalej spolu tiež ako „tovar“).
2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito VOP, kúpnou zmluvou
uzatvorenou medzi kupujúcim a predávajúcim a pokiaľ nie sú týmito dokumentmi upravené
inak, riadia sa všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä však
zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Použitie
ustanovení Viedenského dohovoru, ktorý bol prijatý dňa 11.apríla 1980, je pritom vylúčené.
3. Zmluvné strany, t.j. predávajúci a kupujúci si pritom môžu dohodnúť v zmluve, ktorú
uzatvorili práva a povinnosti odlišne od toho, ako je to upravené v týchto VOP. V prípade
rozporov medzi takto účastníkmi uzatvorenými dohodami, platí úprava vždy neskoršie
uzatvorenej zmluvy. Kupujúci si vyhradzuje právo na zmeny týchto VOP, pričom ich zmenu je
povinný písomne oznámiť predávajúcemu najneskôr pätnásť (15) dní pred nadobudnutím
účinnosti zmien.
4. Tieto VOP sú zverejnené na internetovej stránke http://www.slovmag.sk .
II. Základné ustanovenia
1. Podľa týchto VOP je kupujúcim obchodná spoločnosť SLOVMAG, a.s. Lubeník so sídlom 049
18 Lubeník č. 236, IČO: 31 686 184, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 402/S, Web: www.slovmag.sk.
2. Predávajúcim podľa týchto VOP je každá právnická osoba alebo fyzická osoba –podnikateľ,
ktorá predáva akékoľvek výrobky alebo služby kupujúcemu alebo uzatvorila s ním písomnú
kúpnu zmluvu.
3. Za kúpnu zmluvu sa považuje písomná listina, ktorej účastníkmi sú predávajúci a kupujúci a
ktorá svojim obsahom spĺňa podstatné náležitosti kúpnej zmluvy v zmysle platných právnych
predpisov a najmä nie však výlučne obsahuje označenie jej účastníkov, označenie predmetu
kúpy alebo označenie a opis služby, dátum dodania, kúpnu cenu, a/alebo objednávka
kupujúceho potvrdená predávajúcim, ktorými sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu
tovar určený jednotlivo alebo čo do množstva a druhu a previesť na neho vlastnícke právo k
tovaru a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu. Predmetom kúpnej zmluvy je len tovar
výslovne uvedený a určený v kúpnej zmluve a/alebo v objednávke.
4. Tovarom podľa týchto VOP sú výrobky, ktoré chce kupujúci kúpiť a predávajúci mu tieto chce
predať a previesť na kupujúceho vlastnícke právo.
5. Každá objednávka kupujúceho musí byť potvrdená predávajúcim najneskôr do piatich (5)
pracovných dní od jej obdržania. Akékoľvek výhrady, pripomienky, dodatky, obmedzenia
alebo akékoľvek iné zmeny uvedené v prijatí objednávky sa považujú vždy za novú ponuku
a vyžadujú si akceptáciu kupujúcim. Prijatie objednávky s dodatkom alebo odchýlkou
dopredu kupujúci vylučuje. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom, kedy bude
súhlas s obsahom návrhu doručený druhej zmluvnej strane.

6. Vo výnimočných prípadoch je možné návrh na uzavretie zmluvy/objednávku a tiež jej
potvrdenie uskutočniť primeraným spôsobom aj elektronickými prostriedkami.
7. Predávajúci v celom rozsahu zodpovedá a ručí za to, že každý ním dodávaný tovar nie je
zaťažený žiadnymi právami v prospech tretích osôb, ktoré by akýmkoľvek spôsobom
obmedzovali alebo znemožňovali nadobudnutie vlastníckeho kupujúcim a jeho užívanie.
III. Podmienky dodávok
1. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v mieste, ktoré si zmluvné strany dohodli
v kúpnej zmluve alebo objednávke, inak v sídle kupujúceho a to riadne a včas, v lehote
dohodnutej zmluvnými stranami v kúpnej zmluve a/alebo objednávke a kupujúci je povinný
takto dodaný tovar riadne prevziať. Všetky dodacie podmienky sa riadia pravidlami
Medzinárodnej obchodnej komory INCOTERMS® 2020.
2. Predávajúci má povinnosť riadne a včas avšak najneskôr desať (10) pracovných dní vopred
informovať kupujúceho o termíne realizácie dodávky, pokiaľ nebude zmluvnými stranami
dohodnuté inak.
3. V prípade, ak nebude spôsob balenia tovaru špecifikovaný kupujúcim, predávajúci má
povinnosť tovar zabaliť a prepravovať tak, aby nedošlo nijakým spôsobom k jeho poškodeniu
a zároveň aby ho bolo možné bezpečne prepravovať, a bolo možné s týmto tovarom
manipulovať spôsobom zodpovedajúcim charakteru tovaru.
4. Predávajúci, pokiaľ nebude zmluvnými stranami dohodnuté inak, je povinný ku každej
dodávke tovaru priložiť dodací list obsahujúci najmä označenie objednávky kupujúceho alebo
kúpnej zmluvy, dátum odovzdania tovaru na prepravu, označenie a množstvo položiek
tovaru, označenie a druh obalu, spôsobu dopravy a potvrdenie prepravcu o vykonaní
kvantitatívnej kontroly pri prevzatí tovaru na prepravu, túto kontrolu je povinný zabezpečiť
predávajúci. Vyššie uvedené označenia musia byť uvedené tiež na obale tovaru, minimálne v
rozsahu: označenie predávajúceho, označenie a množstvo položiek tovaru v obale, označenie
objednávky kupujúceho alebo kúpnej zmluvy.
5. Kupujúci má právo od tejto zmluvy odstúpiť v prípade zmeny prevádzkových alebo
obchodných podmienok na strane kupujúceho po uzavretí zmluvy. Prípadné odstúpenie od
zmluvy podľa tohto bodu však nezbavuje kupujúceho povinnosti nahradiť skutočne
objektívne vzniknuté náklady predávajúceho v súvislosti s plnením zmluvy ku dňu
odstúpenia.
IV. Cena tovaru a platobné podmienky
1. Cena tovaru sa dojednáva dohodou zmluvných strán podľa dohodnutej dodacej podmienky .
2. Dohodnutá kúpna cena je konečná a k jej zmene môže dôjsť len po vzájomnej písomnej
dohode zmluvných strán.
3. Predávajúcemu vznikne právo a zároveň povinnosť vystaviť faktúru riadnym splnením
dodávky tovaru. Predávajúci je povinný zabezpečiť vystavenie a doručenie tejto faktúry
najneskôr do 15 dní od vzniku tohto práva a zároveň tejto povinnosti. Faktúra musí
obsahovať všetky náležitosti, ktoré požaduje platná legislatíva a údaje na nej musia vecne
zodpovedať rozsahu a obsahu fakturovaného tovaru.
4. V prípade vzájomne dohodnutej platby vopred vznikne predávajúcemu povinnosť vystaviť
faktúru aj po prijatí tejto platby a to do 10 dní po prijatí takejto platby na svoj bankový účet.
Táto faktúra však nie je konečná a predávajúci po splnení dodávky tovaru postupuje aj
v zmysle bodu 3.
5. V prípade osobitného súhlasu kupujúceho je možné zaslať faktúru aj elektronickými
prostriedkami na e-mail: fakturácie@slovmag.sk.
6. Faktúra vystavená v zmysle bodu 3 je splatná do šesťdesiatich (60) dní od dátumu doručenia
tejto faktúry predávajúcemu, ak sa splatnosť nedohodne inak. Ak bude faktúra vrátená

7.

8.

9.

10.

11.

kupujúcim dodávateľovi kvôli tomu, že neobsahuje náležitosti, ktoré vyžaduje legislatíva,
resp. kvôli tomu že údaje nezodpovedajú rozsahu a obsahu fakturovaného tovaru,
nepovažuje sa takáto faktúra za faktúru vystavenú v zmysle bodu 3.
V prípade uznania zodpovednosti za vady predávajúcim (článok V. VOP) je predávajúci
povinný bezodkladne vystaviť dobropis v zmysle platnej legislatívy. Ak je pri dodaní tovaru
predávajúcim porušená zmluva podstatným spôsobom má kupujúci právo vrátiť faktúru za
takéto plnenie.
Predávajúci má právo akékoľvek pohľadávky voči kupujúcemu, ktoré mu vznikli z právneho
vzťahu založeného kúpnou zmluvou, postúpiť tretím osobám len s predchádzajúcim
písomným súhlasom kupujúceho.
Predávajúci sa zaväzuje urobiť vyhlásenia podľa nasledujúcich viet pravdivo. Predávajúci
vyhlasuje, že u neho a v prípade, ak je predávajúci fyzickou osobou, tak ani u osoby, v ktorej
je predávajúci štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom a v
prípade, ak je predávajúci právnickou osobou, tak u osoby, ktorá je štatutárnym orgánom,
členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom predávajúceho, ani u osoby, v ktorej je jeho
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo spoločník štatutárnym orgánom,
členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom, nenastal žiaden z dôvodov na zrušenie
registrácie pre daň z pridanej hodnoty v zmysle zákona o DPH, ktorými sú, že nevykonáva
alebo prestal vykonávať podnikanie v zmysle § 3 zákona o DPH, opakovane v kalendárnom
roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty, opakovane v
kalendárnom roku nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť na dani z pridanej hodnoty,
opakovane nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese svojej
prevádzkarne alebo opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole v zmysle zákona o
DPH. Zároveň predávajúci vyhlasuje, že v prípade, že sa vyhlásenie uvedené v
predchádzajúcej vete tohto bodu stane nepravdivým, nesprávnym alebo neúplným (t. j. v
prípade, ak u ktorejkoľvek z osôb tam uvedených nastane ktorýkoľvek z dôvodov na zrušenie
registrácie pre daň z pridanej hodnoty), predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho o
takej skutočnosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o nej dozvedel.
Zmluvné strany konštatujú, že predávajúci požiadal kupujúceho, aby sa v súvislosti s
uzatváraním tejto zmluvy spoľahol na to, že jeho vyhlásenia obsiahnuté v bode 8. sú
pravdivé, úplné a správne. Kupujúci sa zaväzuje uskutočniť konanie podľa predchádzajúcej
vety, o ktoré ho predávajúci požiadal.
Predávajúci sa zaväzuje nahradiť kupujúcemu náklady a škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku
spoľahnutia sa na pravdivosť, úplnosť a správnosť vyhlásení predávajúceho obsiahnutých v
bode 8. (sľub odškodnenia), a to najmä v prípade, ak v dôsledku nepravdivosti, neúplnosti
alebo nesprávnosti predmetných vyhlásení kupujúci bude ručiť za daň podľa ust. § 69b
zákona o DPH ako osoba povinná platiť daň správcovi dane v zmysle ust. § 69 ods. 14 písm. b)
zákona o DPH.

V. Kvalita a zodpovednosť za vady
1. Tovar je povinný dodať predávajúci v požadovanom druhu, množstve a kvalite určenom
týmito VOP a kúpnou zmluvou.
2. Dodaný tovar má vady, ak nespĺňa podmienky stanovené právnymi predpismi, v prípade
porušenia povinností predávajúcim, dojednanými v kúpnej zmluve a/alebo v prípade
porušenia povinností predávajúcim, stanovenými v týchto VOP.
3. Všetky odchýlky od technických a ďalších špecifikácií tovaru sú považované za nezhodu, a
predávajúci bude o nich bezodkladne informovaný reklamáciou. Reklamáciou môže kupujúci
uplatniť akúkoľvek nezhodu, ktorá má za následok náhradu pôvodného tovaru
predávajúceho. Náhradou pôvodného tovaru sa rozumejú tiež nasledujúce spôsoby : Výmena
tovaru, triedenie, oprava, finančná náhrada, náhradná dodávka.

4. Predávajúci je povinný do 15 dní od prijatia reklamácie, pokiaľ nebude zmluvnými stranami
dohodnuté inak, odoslať kupujúcemu informáciu o spôsobe vybavenia reklamácie. Zo
spôsobu vybavovania reklamácie musí byť zrejmá snaha predávajúceho čo najrýchlejšie
a najefektívnejšie zjednať nápravu.
5. Dodané množstvo je možné reklamovať do pätnástich (15) dní od prevzatia tovaru
kupujúcim. Vady, a z nich vyplývajúce nároky ako aj zo záruky je kupujúci povinný uplatniť u
predávajúceho písomne, a to bez zbytočného odkladu po ich zistení. Predávajúci je povinný
bez zbytočného odkladu na svoje náklady dodať kupujúcemu tovar bez vád a/alebo chýbajúci
tovar, a/alebo tovar opraviť. Lehota, v ktorej bude reklamovaný tovar posudzovaný nesmie
prekročiť desať (10) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v ktorej je predávajúci povinný
predložiť písomné stanovisko o oprávnenosti reklamácie kupujúcemu. Po márnom uplynutí
tejto lehoty má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a odoslať tovar predávajúcemu, a
to na jeho náklady.
6. Spolu s dodaným tovarom je predávajúci povinný dodať kupujúcemu aj všetky dokumenty,
vzťahujúce sa k tomuto tovaru.
7. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar, ani jeho súčasti neporušujú priemyselné a obdobné
práva tretích osôb. Predávajúci je povinný písomne informovať kupujúceho o využití
vlastných priemyselných práv na tovar avšak ani vlastné ani licenčné priemyselné práva
nesmú vylúčiť či inak obmedziť ďalšie použitie či predaj kupujúcim.
8. Všetky vzťahy, súvisiace so zodpovednosťou za vady, ktoré nie sú upravené týmito VOP sa
riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
VI. Vyššia moc
1. Zmluvné strany nezodpovedajú za omeškanie s plnením svojich záväzkov pokiaľ je toto
omeškanie spôsobené okolnosťami mimo sféry vplyvu tej zmluvnej strany, ktorá je v
omeškaní, a to najmä požiar, búrka, povodeň, zemetrasenie, výbuch, havária, vojna,
teroristický čin, sabotáž, epidémia, karanténe obmedzenia, embarga, prírodné katastrofy,
oheň, silné mrazy, výskyt nákazlivých chorôb, vojnový stav, občianske nepokoje, mobilizácia,
blokáda, generálny štrajk, resp. úradné alebo štátne opatrenia, ktoré účastníci nemôžu
odstrániť, ani ovplyvniť a podobne. Zmluvná strana, ktorá sa na tieto okolnosti odvoláva je
povinná bez zbytočného odkladu písomne upovedomiť druhú zmluvnú stranu o vzniku týchto
okolností a pokiaľ tieto okolnosti trvajú bez prerušenia viac ako tri (3) mesiace, je druhá
zmluvná strana oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy.
VII.Sankcie
1. Ak sa kupujúci dostane do omeškania s úhradou kúpnej ceny, má právo predávajúci
požadovať od kupujúceho zaplatenie úroku z omeškania vo výške ako to stanovujú platné
právne predpisy.
2. Ak sa dostane do omeškania s dodaním tovaru predávajúci, kupujúci je oprávnený
požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania z
celkovej kúpnej ceny dojednanej v kúpnej zmluve.
3. V prípade omeškania predávajúceho s plnením predmetu zmluvy o viac ako 30 dní má
kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu, uvedeného
v tomto bode, má kupujúci právo požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 10%
z ceny tovaru.
4. Dojednania o úroku z omeškania a zmluvnej pokute nemajú vplyv na prípadnú povinnosť
náhrady spôsobenej škody kupujúcemu, ktorá je samostatným nárokom.
5. Aj v prípade odstúpenia od zmluvy dojednania ohľadne zmluvnej pokuty ostávajú v platnosti.
VIII. Dôvernosť informácii

1. Informácie, o ktorých sa zmluvné strany dozvedia pri plnení práv a povinností v rámci
zmluvného vzťahu predávajúceho a kupujúceho, a/alebo ktoré sú označené alebo
považované ako dôverné, a/alebo sú na základe iných okolností rozpoznateľné ako dôverné
a/alebo bude obchodné tajomstvo sprístupnené kupujúcemu (ďalej len “dôverné
informácie“), každá zmluvná strana bude:
 zachovávať mlčanlivosť,
 dôverné informácie sprístupňovať tretím osobám len po predchádzajúcom písomnom
súhlase druhej zmluvnej strany.
2. Dôvernými informáciami pritom nie sú:
 informácie všeobecne známe,
 informácie, ktoré boli jednej zo zmluvných strán známe pred vznikom zmluvného vzťahu
alebo jej boli poskytnuté treťou stranou ako informácie, ktoré nie sú dôverné, pričom táto
tretia strana neporušila vlastnú povinnosť mlčanlivosti,
 informácie sprístupnené na základe zákonnej povinnosti, nariadenia súdu alebo iného
oprávneného orgánu.
IX. Rozhodné právo a riešenie sporov
1. Právne vzťahy zmluvných strán, vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa riadia platnými právnymi
predpismi Slovenskej republiky.
2. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že na riešenie všetkých sporov, vzniknutých z právnych
vzťahov vyplývajúcich z objednávok a/alebo zmluvy alebo súvisiacich so zmluvou, vrátane
všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia,
nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik zmluvy, bude príslušný súd
príslušný podľa zák.č. 160/2015 Z.z. (Civilný sporový poriadok) v platnom znení.
3. Zmluvné strany sú povinné k riešeniu prípadných sporov pristúpiť predovšetkým vzájomnou
dohodou a k tomu sú povinné vyvinúť maximálne možné úsilie.
X. Ochrana osobných údajov
1. Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať zásady vyplývajúce z NARIADENIA EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním
osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zák.č. 18/2018
Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len
„Zákon“). Predávajúci sa v zmysle uvedeného zákona zaväzuje že:
 poskytuje dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení
tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky Zákona a Nariadenia pre
zabezpečenie ochrany práv dotknutej osoby.
 v prípade styku s osobnými údajmi spracúvanými v prostredí kupujúceho, je povinnosťou
zhotoviteľa zachovávať mlčanlivosť a to aj po ukončení platnosti zmluvy,
 záväzok štatutárneho zástupcu predávajúceho alebo ním určeného kompetenta, poučiť
zamestnancov vykonávajúcich subdodávky a povinnostiach ochrany osobných údajov,
citlivých a chránených údajov kupujúceho a záväzku mlčanlivosti o údajoch, s ktorými by
počas výkonu prác pre kupujúceho prišli do styku, ako aj o bezpečnostných opatreniach
a požiadavkách kupujúceho. Predávajúci zabezpečí, aby sa osoby oprávnené spracúvať
osobné údaje zaviazali, že zachovajú dôvernosť informácií, alebo aby boli viazané vhodnou
povinnosťou zachovávať dôvernosť informácií vyplývajúcou zo Zákona.
XI. Záverečné ustanovenia

1. Každú písomnú zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len vo forme jej dodatkov v písomnej
podobe.
2. Predávajúci prehlasuje, že nie je v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní
v zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, nie je platobne neschopný
a že každú zmenu adresných, platobných a daňových údajov bez meškania oznámi
kupujúcemu.
3. Predávajúci prehlasuje a ubezpečuje kupujúceho, že dodržiava a neporušuje zákaz nelegálnej
práce a nelegálneho zamestnávania v zmysle zák.č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní a tieto podmienky sa zaväzuje dodržiavať a bude dodržiavať aj
počas plnenia predmetu zmluvy.
4. Akýkoľvek zmluvný dokument medzi predávajúcim a kupujúcim a písomnosti súvisiace
s právnymi vzťahmi nimi založenými doručujú zmluvné strany osobne oproti podpisu druhej
zmluvnej strany alebo poštou, či kuriérom na adresu na doručovanie písomností, alebo na
adresu sídla zmluvnej strany, ak nie je v zmluve uvedená osobitná adresa na doručovanie
písomností. Písomnosti sa považujú za doručené aj vtedy, ak adresát neprevezme poštou
doručovanú písomnosť na uvedenú adresu v úložnej lehote na pošte, alebo sa písomnosť
vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná nie z dôvodu na strane odosielateľa, pričom sa za deň
doručenia písomnosti považuje deň spätného doručenia písomnosti odosielateľovi. V prípade
písomností doručovaných podľa čl. II., bod 6. sa zásielka považuje za doručenú v prípade, ak
adresát bez zbytočného odkladu potvrdí jej prevzatie.
5. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
6. V prípade, ak v zmluve sú dohodnuté práva a povinnosti zmluvných strán odlišne od
podmienok, definovaných v týchto VOP, tieto odlišné zmluvné dojednania majú prednosť
pred VOP. Ak by nastal rozpor medzi týmito VOP a zmluvným vzťahom platí, že zmluvný
vzťah je nadriadený týmto VOP.
7. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom a anglickom jazyku. V
prípade nezrovnalostí medzi jazykovými verziami, má prednosť slovenská verzia.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné k 01.10.2021.

