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VŠEOBECNÉ NÁKUPNÉ PODMIENKY PRE 

DODÁVATEĽOV A PREDÁVAJÚCICH  

PLATNÉ OD 14. JÚNA 2019 

 

Čl. I. Všeobecné ustanovenia 

1. Tieto Všeobecné nákupné podmienky 
ku Kúpnej zmluve (ďalej len „VNP“) detailne 

upravujú práva a povinnosti Kupujúceho 
a Predávajúceho pri dodávke/nákupe tovaru, 
materiálu alebo služby (s výnimkou dodávky 
stavebných prác (ďalej len „Tovar“) podľa 

objednávky, kúpnej zmluvy alebo inej 
obdobnej zmluvy uzatvorenej medzi 
Predávajúcim a spoločnosťou VHS-PS, 
s.r.o., IČO: 50 630 822 ako Kupujúcim. Pre 
odstránenie pochybností za kúpnu zmluvu sa 
považuje aj ústna dohoda, pokiaľ z nej je 
možné určiť podstatné náležitosti kúpnej 
zmluvy (ďalej len „Zmluva“). 

2. Použitie týchto VNP výslovne vylučuje 
platnosť podmienok a zmlúv Predávajúceho. 

3. Osobitne dohodnuté ustanovenia 
a podmienky v Zmluve, ktoré sú odlišné od 
podmienok a ustanovení týchto VNP majú 
prednosť. 

4. VNP sa voči Predávajúcemu stávajú platné a 
účinné od dátumu prijatia ponuky 
Predávajúceho Kupujúcim resp. podpisu 
Zmluvy, ktorej sú nedeliteľnou súčasťou. 

 
Čl. II. Vznik Zmluvy 

1. Predávajúci sa zaväzuje predkladať 
Kupujúcemu písomnú ponuku bez 
zbytočného odkladu po dopyte Kupujúceho. 
Ponuka sa stáva pre Predávajúceho 
záväznou a neodvolateľnou po celú dobu jej 
platnosti momentom jej doručenia 
Kupujúcemu. Ponuka je považovaná za 
akceptovanú potvrdením v celom rozsahu zo 
strany Kupujúceho vo forme objednávky, 
resp. Zmluvy. 

2. Obsahom objednávky budú najmä nasledovné 
položky: 

- označenie, že ide o objednávku a číslo 
objednávky, 

- označenie Kupujúceho a 
Predávajúceho, 

- názov a popis Tovaru, 
- množstvo/MJ, cena /MJ, cena celkom 

bez DPH, 
- termín dodania, 
- kvalitatívne požiadavky, 
- podpis Kupujúceho, 
- podpis Predávajúceho. 

3. Oprávneným zástupcom Kupujúceho 
podpísaná objednávka sa považuje za prijatú 
a záväznú momentom jej podpisu 

oprávneným zástupcom Predávajúceho. 

4. Objednávka môže byť menená výlučne s 
písomným súhlasom oboch strán a 
dodatkom k Zmluve resp. novou 
objednávkou. 

5. Ponuka Predávajúceho a tieto VNP sú 
neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

 

Čl. III. Termín, množstvo a kvalita dodania 

Tovaru 

1. Podstatnou náležitosťou Zmluvy je 
dohodnutý termín dodávky Tovaru a jeho 
nedodržanie Predávajúcim je podstatným 
porušením Zmluvy. 

2. Predávajúci je povinný informovať 
Kupujúceho minimálne 2 dni vopred o 
presnom termíne dodania Tovaru ako aj bez 
zbytočného odkladu o akejkoľvek hrozbe, že 
tovar nebude v dohodnutom termíne 
Kupujúcemu dodaný. 

3. Tovar bude riadne dodaný Kupujúcemu len 
za podmienky, že dohodnutý Tovar bude 
dodaný v dohodnutom čase, dohodnutom 
množstve, kvalite a spôsobom v súlade so 
Zmluvou a na mieste dodania určenom 
Kupujúcim. Riadne dodanie Tovaru bude 
písomne potvrdené v dodacom liste 
podpísanom oprávnenými zástupcami 
zmluvných strán. Dodací list bude spolu s 
vyhlásením zhody, resp. vyhlásením o 
parametroch podstatných vlastností výrobku 
(SK vyhlásenie o parametroch) podľa 
zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných 
výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov prílohou faktúry. 

4. Predávajúci vyhlasuje pre prípad dodania 
Tovaru na miesto stavby, že poučil svojich 
zamestnancov alebo zmluvných partnerov 
(subdodávateľov) o záväzných predpisoch a 
povinnostiach v oblasti BOZP na stavenisku 
– mieste dodania, oboznámil sa s plánom 
BOZP a zaväzuje sa tento plán BOZP 
dodržiavať. 

5. Predávajúci sa zaväzuje udržiavať čistotu na 
prístupových komunikáciách a v prípade ich 
znečistenia z jeho strany je povinný 
prístupové komunikácie na vlastné náklady 
očistiť. V prípade porušenia tejto povinnosti je 
Kupujúci oprávnený na ich očistenie na 
náklady Predávajúceho aj bez 
predchádzajúcej výzvy. 

 

Čl. IV. Cena Tovaru a platobné podmienky 

1. Cena Tovaru obsiahnutá v ponuke 
Predávajúceho bola stanovená v súlade so 
zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 
Z.z., ako cena pevná, nemenná bez DPH po 
celú dobu trvania zmluvného vzťahu 
založeného Zmluvou. Takto stanovená cena 
obsahuje aj všetky náklady, najmä no nie 
výlučne dopravné náklady, skladné, atesty, 
revízne správy, návody na obsluhu, SK 
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vyhlásenia o parametroch, resp. vyhlásenie o 
zhode, karty bezpečnostných údajov, vrátane 
všetkých ďalších nákladov, ktoré súvisia s 
dodaním Tovaru. 

2. Predávajúci vyhlasuje, že cenová ponuka je 
kompletná a nemá nárok na zvýšenie  ceny  z 
dôvodu   chybného   výpočtu a pod. 

3. Daň z pridanej hodnoty bude pripočítaná a 
účtovaná k cene Tovaru v zmysle platných 
právnych predpisov.  

4. Kupujúci je oprávnený uhrádzať cenu Tovaru 
aj čiastkovými faktúrami. 

5. Faktúru bude Predávajúci oprávnený vystaviť 
na základe Kupujúcim potvrdených dodacích 
listov. Splatnosť faktúry je dohodnutá na 60 
dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu, pokiaľ 
v Zmluve nebude dohodnutá iná lehota 
splatnosti. Úhradou faktúry Kupujúci 
nepotvrdzuje dodanie Tovaru bez vád. 

6. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 
zákona č. 222/2004 Z.z., najmä: 

- označenie faktúra a jej poradové číslo, 
- názov, IČO a adresu sídla 

Kupujúceho a Predávajúceho a 
adresu, na ktorú má byť faktúra 
zaslaná, DIČ/ IČ  DPH  Kupujúceho  a 
Predávajúceho (ak ním disponuje) v 
súlade s označením podľa 
Obchodného zákonníka, 

- číslo Zmluvy a označenie Tovaru, 
číslo objednávky, 

- označenie banky a číslo účtu na ktorý 
sa má platiť, 

- deň vystavenia a odoslania faktúry a 
lehotu jej splatnosti, 

- výšku fakturovanej čiastky, 

- náležitosti pre účely dane z pridanej 
hodnoty, najmä množstvo a druh 
dodaného tovaru, dátum zdaniteľného 
plnenia, 

- pečiatku a podpis vystavovateľa, 
- v prílohe: Dodací list potvrdený 

zástupcom Kupujúceho. 
V prípade, že faktúra nebude obsahovať 
náležitosti uvedené v odrážkach tohto bodu 
VNP je Kupujúci oprávnený vrátiť ju 
Predávajúcemu na prepracovanie s tým, že 
nová lehota splatnosti začne plynúť dňom 
doručenia opravenej faktúry. 

7. Pre prípad, ak bude:  
(i) Predávajúci zverejnený v zozname 

platiteľov DPH, u ktorých nastali 
dôvody na zrušenie registrácie 
vedenom Finančným riaditeľstvom 
Slovenskej republiky podľa § 69 
ods. 14 písm. b) zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty alebo  

(ii) ak bude dôvodná obava, že 
Predávajúci DPH uvedenú vo 
faktúre alebo jej časť nezaplatí 
alebo sa stane neschopným ju 
zaplatiť,  

sa zmluvné strany dohodli, že Kupujúci je 
oprávnený zadržať z fakturovanej ceny 
Tovaru (bez DPH) za účelom zabezpečenia 
svojho regresného nároku voči 

Predávajúcemu sumu zodpovedajúcu výške 
DPH uvedenej v každej faktúre vystavenej 
Predávajúcim. V prípade ak bude 
Kupujúcemu v zmysle ust. § 69b zákona č. 
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty ako 
ručiteľovi uložená rozhodnutím daňového 
úradu povinnosť uhradiť nezaplatenú DPH, 
tak je oprávnený na jej úhradu použiť 
zadržanú sumu podľa predchádzajúcej vety, 
v opačnom prípade je ju povinný uvoľniť 
najneskôr do 5 pracovných dní od 
predloženia potvrdenia zo strany 
Predávajúceho vystaveného príslušným 
daňovým úradom, o tom, že Predávajúci 
nemá žiadne nedoplatky na DPH, a zároveň 
Predávajúci nebude zverejnený v zozname 
platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na 
zrušenie registrácie vedenom Finančným 
riaditeľstvom Slovenskej republiky podľa § 
69 ods. 14 písm. b) zákona č. 222/ 2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty. 

 
Čl. V. Sankcie 

1. Nedodaním Tovaru v súlade so Zmluvou a 
ponukou v požadovanom termíne, 
požadovanej kvalite, požadovanom množstve 
a požadovaným spôsobom sa dostáva 
Predávajúci do omeškania. 

2. V prípade omeškania Predávajúceho je tento 
povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 
0,05% z ceny Tovaru za každý aj začatý deň 
omeškania. 

3. V prípade porušenia povinnosti uvedenej 
v bode 4. Článku III. týchto VNP (BOZP) zo 
strany Predávajúceho, jeho zamestnancov 
a/alebo subdodávateľov, je Predávajúci 
povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 
300,-€ za každý jednotlivý prípad porušenia, 
aj opakovane. 

4. Ak dôjde k neúplnosti, nepresnosti, alebo 
nesúladu Tovaru a s ním dodanej 
dokumentácie v zmysle bodu 1. Článku VI. 
týchto VNP zodpovedá Predávajúci za škodu, 
ktorá tým vznikne Kupujúcemu a/alebo tretím 
osobám, vrátane prípadných následkov za 
nemožnosť kolaudácie a užívania diela, v 
ktorom je Tovar zabudovaný. 

5. Predávajúci zodpovedá aj za škody vzniknuté 
Kupujúcemu v dôsledku jeho omeškania 
(najmä pôjde o škody vzniknuté v dôsledku 
omeškania Kupujúceho s vykonaním diela 
alebo jeho časti a s tým súvisiace sankcie, 
ktoré boli voči Kupujúcemu uplatnené podľa 
osobitných zmlúv s tretími osobami). 

6. Neodstránením riadne oznámených vád 
vzniknutých v dôsledku vadnosti Tovaru (t.j. 
aj vád ktoré vznikli na diele) v Kupujúcim 
poskytnutej primeranej lehote, môže Kupujúci 
od Predávajúceho požadovať zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 300,- € za každú 
vadu a každý aj začatý deň omeškania až do 
ich odstránenia, pokiaľ sa strany nedohodnú 
inak. 

7. Uplatnením zmluvnej pokuty Kupujúcim nie je 
dotknutá povinnosť Predávajúceho na 
náhradu škody v celom rozsahu a to aj v časti 
prevyšujúcej dohodnutú výšku zmluvnej 
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pokuty. 
8. V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou 

splatnej faktúry, je Kupujúci povinný zaplatiť 
úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej 
sumy. 

9. Kupujúci je oprávnený započítať pohľadávku 
Predávajúceho, a to aj v prípade, že táto 
pohľadávka ešte nie je splatná, so svojimi 
pohľadávkami voči Predávajúcemu , ktoré mu 
vzniknú zo škôd spôsobených Predávajúcim 
alebo sankcií voči Predávajúcemu, alebo z 
iných záväzkov Predávajúceho voči 
Kupujúcemu a Predávajúci k tomu týmto dáva 
Kupujúcemu svoj súhlas. V prípade 
jednostranného započítania splatnej a 
nesplatnej pohľadávky zaniknú (stretnú sa) 
pohľadávky okamihom, kedy bude prejav vôle 
smerujúci k započítaniu doručený druhej 
zmluvnej strane. 

10. Predávajúci nie je oprávnený postúpiť 
akékoľvek pohľadávky zo Zmluvy voči tretím 
osobám bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu Kupujúceho. 

 
 
Čl. VI. Zodpovednosť za vady – záruka 

1. Predávajúci zodpovedá, že Kupujúcemu 
dodaný Tovar je prvotriedny z hľadiska 
návrhu, konštrukcie, realizácie, materiálov, 
zloženia a kvality, je v súlade s výkresmi, 
inými údajmi a normami a technickými 
špecifikáciami, ktoré uviedol Kupujúci, je 
vhodný na zamýšľané využitie, bezpečné a 
je v súlade so všetkými platnými normami  
(vrátane  STN,  STN  EN )  a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a zaväzuje 
sa predložiť Kupujúcemu doklady potrebné k 
riadnemu užívaniu diela, v ktorom je Tovar 
zabudovaný, a to najmä: certifikáty použitých 
materiálov, atesty, doklady o vykonaných 
skúškach, revízne správy, návody na 
používanie,  záručné  listy,  SK  vyhlásenia  
o parametroch, resp. vyhlásenia o zhode, 
doklady požadované orgánmi štátnej správy 
a samosprávy, koncesionárom, nezávislým 
dozorom, verejným obstarávateľom, a 
akékoľvek iné, tu výslovne neuvedené 
doklady potrebné k riadnemu odovzdaniu a 
kolaudácii diela, v ktorom je Tovar 
zabudovaný.  

2. Prevzatie Tovaru je podmienené úspešným 
vykonaním všetkých skúšok predpísaných 
príslušnými právnymi predpismi, ktoré 
uskutoční Predávajúci na vlastné náklady a 
nebezpečenstvo. Pokiaľ sa dodatočne zistí 
potreba ďalších dokladov, zaväzuje sa ich 
Predávajúci dodať na základe výzvy 
Kupujúceho a to bez zbytočného odkladu. 
Tovar dodaný bez dokladov uvedených v 
tomto bode sa považuje za Tovar s vadami. 

3. Predávajúci zodpovedá za všetky náklady a 
škody, ktoré vzniknú Kupujúcemu v dôsledku 
nesplnenia záväzkov Predávajúceho, ako aj 
za všetky škody, ktoré Kupujúcemu spôsobí 
Predávajúci, jeho zamestnanci ako i jeho 
subdodávatelia. Predávajúci zodpovedá 
Kupujúcemu za všetky vady na Tovare, ktorý 

dodal alebo má dodať Kupujúcemu. 
Predávajúci nahradí Kupujúcemu všetku 
následnú škodu, ktorá bude voči 
Kupujúcemu v tejto súvislosti uplatnená 
tretími stranami. 

4. Predávajúci zodpovedá za to, že počas 
záručnej doby bude mať dodaný Tovar 
dohodnuté vlastnosti a bude v súlade s 
príslušnými normami vrátane STN. 

5. Záručná doba na Tovar je, ak sa zmluvné 
strany nedohodnú inak, minimálne 60 
mesiacov (5 rokov) a začína plynúť odo dňa 
odovzdania a prevzatia Tovaru Kupujúcim. 

6. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má 
Tovar v čase jeho odovzdania Kupujúcemu 
ako aj za vady, ktoré sa prejavia v záručnej 
dobe po odovzdaní diela, v ktorom je Tovar 
zabudovaný,. Vady Tovaru oznámi Kupujúci 
Predávajúcemu písomne s tým, že uvedie 
ako sa vady prejavujú, pripojí prípadné 
dôkazné prostriedky, určí požadovaný druh 
nároku a primeranú lehotu na odstránenie 
vád. Doba od reklamovania vady až do 
vykonania opravy sa do záručnej doby 
nezapočítava. Predávajúci sa zaväzuje 
reklamované vady v záručnej dobe odstrániť 
bezodplatne a to v termíne určenom 
Predávajúcim. O vybavení reklamácie – 
odstránení vady bude vyhotovený záznam. 

7. V prípade neodstránenia uplatnených vád v 
Kupujúcim určenej lehote, je Kupujúci 
oprávnený zabezpečiť odstránenie týchto vád 
Tovaru na náklady Predávajúceho. Týmto 
postupom Kupujúceho nie sú dotknuté 
ustanovenia Zmluvy a/alebo týchto VNP, 
týkajúce sa záručnej doby a zodpovednosti 
Predávajúceho za vady. 

 

Čl. VII. Vyhlásenia 

1. Predávajúci vyhlasuje, že u neho nenastali 
dôvody pre zrušenie registrácie DPH zo 
strany daňového úradu. 

2. Zaplatenie ceny za Tovar nebude 
zabezpečené žiadnymi zárukami ani inými 
prostriedkami. 

3. Prechod vlastníckeho práva a 
nebezpečenstva škody na Tovare sa viaže 
na okamih prevzatia Tovaru Kupujúcim 
spôsobom podľa týchto VNP. 

4. Kupujúci ku dňu uzavretia Zmluvy vyhlasuje 
a potvrdzuje, že: 

a) spĺňa, prípadne najneskôr v čase plnenia 
Zmluvy bude spĺňať podmienky účasti 
(osobné postavenie) v zmysle príslušného 
ustanovenia  zákona   č.   343/2015   Z.   z.  
o verejnom        obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení (ďalej len „Zákon o verejnom 
obstarávaní“) a v prípade požiadavky 

Predávajúceho vie tieto skutočnosti 
preukázať predložením originálov, príp. 
úradne overených kópií listín, resp. je 
zapísaný v Zozname hospodárskych 
subjektov vedenom Úradom pre verejné 
obstarávanie (ďalej len „ÚVO“), pričom 
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jeho údaje zapísané v tomto Zozname 
hospodárskych subjektov budú počas celej 
doby trvania Zmluvy aktuálne, úplné a 
pravdivé, 

b) v čase  uzavretia  Zmluvy  bol,  aktuálne  je  
a počas celej doby trvania Zmluvy bude 
zapísaný v Registri partnerov verejného 
sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z.    
o registri   partnerov   verejného    sektora,   
v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Zákon o registri partnerov“), pričom jeho 

údaje zapísané v Registri partnerov 
verejného sektora sú aktuálne, úplné a 
pravdivé, 

c) pri realizácii Zmluvy si bude riadne plniť 
povinnosť oznamovať všetky zmeny na 
ÚVO a/alebo Okresnému súdu Žilina 
a zároveň aj Kupujúcemu, a v prípade 
porušenia ktorejkoľvek z uvedených 
povinností si je plne vedomý všetkých  
právnych  následkov a sankcií podľa 
Zmluvy, ako aj sankcií podľa zákona 
(najmä Zákona o verejnom obstarávaní, 
Zákona o registri verejných partnerov, príp. 
inej príslušnej legislatívy). 

 

Čl. VIII. Ukončenie zmluvy 

1. Kupujúci má právo okamžite, bez 
poskytnutia dodatočnej  lehoty,   písomne 
odstúpiť   od   Zmluvy v prípade,  ak:  

a) je Predávajúci v omeškaní s plnením jeho 
záväzkov (nesplnil vôbec, nesplnil riadne 
a včas v požadovanom množstve a 
kvalite) o viac ako 3 dni; alebo 

b) bude   Predávajúci   zverejnený v 
príslušnom zozname osôb vedenom 
Finančným riaditeľstvom podľa § 69 ods. 
14 písm.  b)  zákona  č.  222/  2004  Z.  z.   
o dani z pridanej hodnoty; alebo 

c) mu bola podľa § 69b zákona č. 222/2004 
Z. z. o dani z pridanej hodnoty ako 
ručiteľovi uložená rozhodnutím daňového 
úradu povinnosť uhradiť nezaplatenú DPH 
alebo jej časť za Predávajúceho alebo ak 
daňový úrad vydá rozhodnutie o tom, že 
použije na úhradu Predávajúcim 
nezaplatenej DPH alebo jej časti 
nadmerný odpočet Kupujúceho alebo jeho 
časť; alebo 

d) Predávajúci poruší povinnosti podľa čl. VI. 
bod 6.9 písm. a), b) a/alebo c) týchto VNP 
alebo ak sa vyhlásenia podľa čl. VI bod 
6.9. písm. a), b) a/alebo c) týchto VNP 
ukážu nepravdivé. 

8. V prípade, ak je Kupujúci v omeškaní so 
zaplatením kúpnej ceny o viac ako 30 dní je 
Predávajúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy. 

 
Čl. IX. Záverečné ustanovenia 

1. Všetky spory, ktoré vznikli alebo vzniknú 
z právnych vzťahov vzniknutých na základe 
týchto VNP a/alebo Zmluvy alebo v ich 
súvislosti, vrátane sporov o platnosť, výklad 
a zánik tejto Zmluvy budú riešené 

príslušnými všeobecnými súdmi Slovenskej 
republiky podľa platných právnych predpisov 
SR. 

2. Ak sa niektoré ustanovenia VNP/Zmluvy 
stanú celkom, alebo sčasti neplatné a/alebo 
neúčinné alebo neskôr stratia platnosť 
a/alebo účinnosť, nie je tým dotknutá 
platnosť a/alebo účinnosť ostatných 
ustanovení VNP/Zmluvy. Namiesto týchto 
ustanovení sa použije úprava, ktorá sa čo 
najviac približuje zmyslu a účelu 
Zmluvy/VNP. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že  predmetom 
obchodného tajomstva sú všetky obchodné, 
technické alebo výrobné informácie, s 
ktorými budú zmluvné strany oboznámené 
počas trvania zmluvného vzťahu sú a to aj 
po ukončení zmluvného vzťahu. Zmluvné 
strany môžu využívať predmet obchodného 
tajomstva    výlučne     na     účel     
dojednaný v objednávke / VNP a nebudú ich 
sprístupňovať tretej osobe. 

4. Zmluvné strany sú si povinné hlásiť zmeny 
v ich údajoch bez zbytočného odkladu. 

5. Ak nie je možné doručiť písomnosť 
dotknutej zmluvnej strane na adresu  jej  
sídla  uvedenú v objednávke, v obchodnom 
registri alebo inom registri, v ktorom je 
zapísaná, písomnosť sa považuje po troch 
dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky za 
doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je 
oprávnený konať za dotknutú zmluvnú 
stranu, sa o tom nedozvie. 

 

 


