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VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY OFZ, A.S. PRE DODANIE TOVARU 

 

1. Úvodné ustanovenia a predmet Zmluvy 

1.1. Tieto Podmienky upravujú vzájomné práva a záväzky Kupujúceho a Predávajúceho výslovne 

neupravené Zmluvou. Podmienky sa uzatvorením príslušnej Zmluvy stávajú súčasťou Zmluvy. 

Predávajúci podpisom Zmluvy potvrdzuje, že bol s Podmienkami oboznámený a súhlasí s ich 

obsahom. 

1.2.  Objednávka sa stáva Zmluvou a Zmluva je uzatvorená v prípade, ak Kupujúci doručí 

Predávajúcemu akceptáciu návrhu na uzatvorenie zmluvy – podpísanú Objednávku  do 10 dní 

po dni jej zaslania Kupujúcemu. 

1.3. Na základe Zmluvy sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar a previesť na neho 

vlastnícke právo k Tovaru a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu. 

 

2. Definície pojmov 

2.1. Pre účely Zmluvy a Podmienok sa použijú nižšie uvedené definície s nasledovným významom. 

2.2. „Tovar“ je hnuteľná vec - tovar bližšie špecifikovaný v Zmluve. 

2.3. ”Kúpna cena“ je kúpna cena Tovaru uvedená v Zmluve, cena je uvedená bez DPH. 

2.4. „Znalec“ – je osoba určená Kupujúcim vykonávajúci analýzu a posudzujúca kvalitu, kvantitu 

a pod. Tovaru alebo Tovaru obdobných surovín. 

2.5. „INCOTERMS“ – sú INCOTERMS 2010. 

2.6. „Dodacia parita“ – je dodacia parita uvedená v INCOTERMS. 

2.7. „Dokumenty“ – sú všetky dokumenty uvedené v Zmluve. 

 

3. Množstva Tovaru a dodanie Tovaru 

3.1. Odchýlka od množstva Tovaru, ktoré je Predávajúci povinný dodávať na základe Zmluvy je 

uvedená v Zmluve, inak maximálne 5%. Pokiaľ balenie Tovaru nie je špecifikované v Zmluve, 

balenie bude obvyklé pre daný Tovar. 

3.2. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu Tovar v súlade s INCOTERMS, dodacia parita je 

uvedená v Zmluve. Pokiaľ dodacia parita nie je uvedená v Zmluve platí dodacia parita: DDP 

Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok. Spolu s Tovarom odovzdá Predávajúci Kupujúcemu aj 

Dokumenty. V prípade, ak v zmysle platných právnych predpisov bude potrebné dodať aj iné 

doklady ako Dokumenty, je Predávajúci povinný doručiť Kupujúcemu aj takéto iné doklady. 

3.3. Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby v súvislosti s dodaním Tovaru osoby dodávajúce Tovar 

(bez ohľadu na to, či sú jeho zamestnanci, poverené osoby a pod) v rámci areálu Kupujúceho 

spĺňali a plnili všetky bezpečnostné predpisy vyplývajúce z platnej právnej úpravy ako aj 

predpisy ohľadom bezpečnosti práce Kupujúceho. 

3.4. Dodávaná akosť (kvalita) Tovaru: 1. trieda. 

 

4. Cena a platobné podmienky 

4.1. Kúpna cena je splatná 60 dní po doručení každého Tovaru a po doručení faktúry Kupujúcemu. 
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4.2. Vystavená faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené príslušnými platnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, v prípade, ak ich nespĺňa, Kupujúci nie je povinný uhradiť 

Kúpnu cenu. DPH (daň z pridanej hodnoty) bude účtovaná v súlade s príslušnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, platnými ku dňu vystavenia príslušnej faktúry. 

4.3. V prípade, že ide o faktúru za Tovar dodávaný Kupujúcemu (s výnimkou surovín pre výrobu 

ferozliatin) alebo na iné miesto ako do sídla Kupujúceho za účelom použitia pre Kupujúceho, je k 

faktúre potrebné priložiť dodací list, ktorý bude minimálne obsahovať tieto údaje: 

- Deň kedy bol Tovar dodaný, 

- jednoznačný popis Tovaru, 

- Množstvo dodaného Tovaru, 

- Podpis pracovníka Kupujúceho, ktorý Tovar prebral a skontroloval jeho množstvo a kvalitu. 

V prípade, že tieto informácie obsahuje aj dokument, ktorý je nazvaný inak ako dodací list, je 

možné použiť aj ten. 

 

5. Zodpovednosť za vady Tovaru 

5.1. Kupujúci je povinný písomne oznámiť Predávajúcemu najneskôr do 10 dní po zistení vady 

Tovaru, že dodaný Tovar má vady (ďalej len „Reklamácia“). Predávajúci je povinný sa vyjadriť 

k Reklamácii písomne do 3 dní odo dňa doručenia Reklamácie.  

5.2. V prípade, ak dodaný Tovar nespĺňa podmienky stanovené v Zmluve týkajúce sa množstva 

alebo akosti (kvality) alebo obalu alebo má právne vady alebo má iné vady, je Kupujúci 

oprávnený vykonať ktorýkoľvek z nasledovných úkonov alebo ich kombináciu: 

5.2.1.  požadovať odstránenie vád dodaním náhradného Tovaru za vadný Tovar, a to do 7 dní 

odo dňa oznámenia Kupujúceho, a/alebo 

5.2.2.  požadovať zľavu z Kúpnej ceny, a/alebo 

5.2.3.  odstúpiť od Zmluvy, a/alebo 

5.2.4. neuhradiť Kúpnu cenu resp. pomernú časť Kúpnej ceny za Tovar, ktorý je predmetom 

Reklamácie a to až do vyriešenia Reklamácie, 

a to v závislosti od rozhodnutia Kupujúceho. 

5.3. V prípade, ak Predávajúci Reklamáciu neuzná, obráti sa Kupujúci na Znalca so žiadosťou 

o vykonanie analýzy reklamovaného Tovaru. Ak Znalec: 

5.3.1. potvrdí oprávnenosť Reklamácie je Predávajúci povinný postupovať v zmysle pokynov 

Kupujúceho (bod 5.2. Podmienok) a nahradiť náklady na Znalca, 

5.3.2. potvrdí neoprávnenosť Reklamácie je Kupujúci povinný odobrať reklamovaný Tovar 

a nahradiť náklady na Znalca. 

5.4. Tovar má právne vady, ak na Tovare viazne akákoľvek ťarcha a/alebo právo tretej osoby a/alebo 

záložné právo a/alebo Predávajúci nemá právo disponovať s Tovarom a/alebo dodávať Tovar 

a/alebo nie je výlučným vlastníkom Tovaru. 

 

6. Prípad neplnenia 

6.1. Prípadom neplnenia sa rozumie ktorákoľvek z nasledovných skutočností: 
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- Predávajúci porušil alebo nedodržal ktorýkoľvek záväzok obsiahnutý v Zmluve alebo 

v Podmienkach alebo v inej zmluve uzatvorenej s Kupujúcim, 

- Predávajúci nedodá Tovar alebo jeho časť riadne a včas alebo Tovar má právne vady alebo 

akékoľvek iné vady, 

- bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Predávajúceho na súd,  

- poverenie správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku vo vzťahu k majetku 

Predávajúceho v zmysle príslušných právnych predpisov, 

- doručenie návrhu na zápis vstupu Predávajúceho do likvidácie na súd, alebo je Predávajúci 

v kríze (§67a Obchodného zákonníka), 

- vznik exekučného titulu, napr. výkazu nedoplatkov, v súvislosti s neplnením zákonom 

zavedených platieb predávajúcim (napr. platenie daní, ciel, odvodov), 

- začatie exekučného konania alebo daňového exekučného konania alebo výkonu rozhodnutia 

voči Predávajúcemu ako povinnému,  

- Predávajúci nadobudol dôvodné podozrenie, že konanie Kupujúceho odporuje všeobecne 

záväzným právnym predpisom (vrátane nelegálneho zamestnávania) alebo ich obchádza 

alebo sa prieči dobrým mravom, 

- vyskytne sa prípad vyššej moci (napr. štrajk, prírodné katastrofy, vojna a pod.). 

6.2. Ak nastane Prípad neplnenia, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Odstúpením od 

zmluvy nie je dotknutý nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty. 

6.3. Ak sa Predávajúci dostane do omeškania s dodaním Tovaru, je Predávajúci povinný zaplatiť 

Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % denne z hodnoty Tovaru ktorý mal byť dodaný, a 

to za každý aj začatý kalendárny deň omeškania.  

6.4. Predávajúci je povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20% Kúpnej ceny 

v prípade, ak Tovar nebude dodaný Kupujúcemu riadne ani po uplynutí 30 dní odo dňa 

uvedeného v Zmluve. 

6.5. Ak Predávajúci poruší bezpečnostné predpisy vyplývajúce z platnej právnej úpravy alebo 

predpisy ohľadom bezpečnosti práce Kupujúceho, je Predávajúci povinný uhradiť Kupujúcemu 

zmluvnú pokutu vo výške uvedenej v sadzobníku Kupujúceho týkajúceho sa bezpečnosti práce 

Kupujúceho. 

 

7. Vzájomná komunikácia Zmluvných strán 

7.1. Zmluvné strany sa dohodli (s výnimkou uvedenou v bode 7.2.), že akékoľvek oznámenie, 

požiadavka, súhlas alebo akákoľvek iná komunikácia Zmluvných strán vyplývajúca zo Zmluvy 

(ďalej len „Oznam“) musí byť uskutočnený v písomnej forme a musí byť zmluvnej strane, ktorej 

je určený, osobne doručený alebo doručený doporučeným listom prostredníctvom pošty alebo 

doručený prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby (najmä DHL, IN TIME, UPS). Adresy 

pre doručovanie sú uvedené v záhlaví Zmluvy.   

7.2. Operatívne záležitosti, ktoré nezakladajú práva alebo povinnosti v zmysle Zmluvy  týkajúce sa 

Zmluvy môžu byť riešené aj emailom alebo telefonicky, e-mailové adresy sú uvedené v záhlaví 

Zmluvy.  
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7.3. Zmluvné strany sa dohodli, že (i) oznam doručovaný osobne sa bude považovať za doručený 

momentom prevzatia takéhoto Oznamu zmluvnou stranou, ktorej je určený, (ii) Oznam 

doručovaný doporučeným listom prostredníctvom pošty sa bude považovať za doručený 

uplynutím lehoty 3 pracovných dní odo dňa odoslania takéhoto doporučeného listu na príslušnú 

adresu pre doručovanie uvedenú v Objednávke (Zmluve), a to bez ohľadu na úspešnosť 

doručenia, pričom odoslanie sa preukáže predložením podacieho lístku, (iii)  Oznam 

doručovaný prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby (najmä DHL, IN TIME, UPS) sa 

budú považovať za doručený momentom prevzatia takéhoto Oznamu Zmluvnou stranou, ktorej 

je určený, v prípade neúspešnosti doručenia prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby 

(najmä DHL, IN TIME, UPS) sa bude Oznam považovať za doručený uplynutím lehoty 3 

pracovných dní odo dňa vykonania prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o 

doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby (najmä DHL, IN TIME, UPS). 

  

8. Záverečné ustanovenia 

8.1. Meniť alebo dopĺňať obsah Zmluvy je možné len formou písomných dodatkov k Zmluve, ktoré 

budú platné, ak budú riadne podpísané oboma Zmluvnými stranami. 

8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci nie je oprávnený previesť v celom alebo z časti 

žiadne práva (vrátane pohľadávok) a/alebo povinnosti pre neho vyplývajúce zo Zmluvy na 

akúkoľvek tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho. Akýkoľvek takýto 

prevod práv a/alebo povinností odporujúce ustanoveniu tohto bodu Zmluvy je neplatný.  

8.3. Predávajúci sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach Kupujúceho a 

zákazníkov/klientov Kupujúceho, a to predovšetkým právnej, sporovej, obchodnej, výrobnej 

alebo technickej povahy, o ktorých sa v súvislosti s realizáciou Zmluvy dozvie, a ktoré majú 

interný alebo dôverný charakter alebo majú byť podľa vôle Kupujúceho alebo 

zákazníkov/klientov Kupujúceho utajené alebo je vzhľadom na pomery Kupujúceho alebo 

zákazníkov/klientov Kupujúceho dôvodné sa domnievať o ich dôvernom charaktere. Povinnosť 

zachovávať mlčanlivosť má Predávajúci po dobu trvania Zmluvy ako aj po ukončení platnosti 

Zmluvy akýmkoľvek spôsobom a z akéhokoľvek dôvodu. 

8.4. Zmluva predstavuje jediný a úplný dohovor zmluvných strán ohľadne predmetu Zmluvy, pričom 

ako taká v celom rozsahu nahrádza všetky prípadné predchádzajúce ústne i písomné dohovory 

Zmluvných strán ohľadne predmetu Zmluvy a otázok dotýkajúcich sa predmetu Zmluvy. 

 

Platné od: 15. november 2019 

 


