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Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Swiss Steel Slovakia s.r.o. 
 
 1.1.2021 
 
1 Platnosť podmienok 
 
1.1 Všeobecné obchodné podmienky (VOP) sa vzťahujú na všetky objednávky, ponuky, návrhy, kúpne 

zmluvy uzatvorené so spoločnosťou Swiss Steel Slovakia s.r.o., IČO: 36241377, Slovenská republika za 
účelom dodania tovaru a služieb predávajúcim Swiss Slovakia Slovakia s.r.o. 

1.2 Odlišné alebo dodatočné podmienky individuálnej kúpnej zmluvy sú platné, ak boli dohodnuté písomne. 
 
 
2 Ponuky  
 
2.1 Skladové zoznamy a iné podklady na predaj sú pre predávajúceho nezáväzné a majú voči kupujúcemu 

informačný charakter. Zmeny sortimentu tovaru a rozmerov sú zo strany predávajúceho vyhradené. 
2.2 Dohoda o dodaní objednaného tovaru je uzatvorená/záväzná až písomným potvrdením predávajúceho.  
2.3 Medzipredaj tovaru na sklade predávajúceho je vždy vyhradený.  
2.4 Prípadné legovacie prirážky, prirážky za šrot a suroviny, účtuje predávajúci v súlade s aktuálnymi 

hodnotami predávajúceho. 
 
 
3 Množstvo, akosť, vyhotovenie a obal tovaru 
 
3.1 Množstvo, akosť a vyhotovenie tovaru stanovuje kupujúci na vlastnú zodpovednosť. Predávajúci nie je 

povinný posudzovať a nezodpovedá za vhodnosť využitia tovaru na účel stanovený/predpokladaný 
kupujúcim.  

3.2 Predávajúci dodáva tovar kupujúcemu v bežnej obchodnej akosti a vyhotovení, s bežnými vlastnosťami 
zodpovedajúcimi účelu, na ktorý sa takýto tovar spravidla používa, pri zohľadnení výrobných tolerancií, 
pokiaľ ide o vyhotovenie, rozmery, hmotnosť, pevnosť, atď. 

3.3 Vhodný obal tovaru určuje predávajúci. Náklady na balenie nie sú súčasťou kúpnej ceny, tieto účtuje 
predávajúci samostatne. Obal predávajúci spätne neodoberá, s výnimkou europaliet/rámov, ktoré sú 
predmetom výmeny alebo dobropisovania. 

 
 
4 Kúpna cena, platobné podmienky  
 
4.1 Všetky ceny sú uvedené netto, bez DPH a bez nákladov na balenie a prepravu tovaru. Cenami sa 

rozumejú ceny tovaru odoberaného zo skladu predávajúceho. 
4.2 Zmeny cenníka predávajúcim sú vyhradené. 
4.3 Úhradou sa rozumie pripísanie dlžnej sumy v plnej výške v prospech účtu predávajúceho.  
4.4 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou ceny predávajúci môže fakturovať a kupujúci je povinný 

zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne z dlžnej sumy až do zaplatenia. Týmto 
nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody ani právo predávajúceho pozastaviť dodávky 
ďalšieho dohodnutého tovaru.  

4.5 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením dohodnutej kúpnej ceny a nákladov 
v plnej výške (výhrada vlastníckeho práva). 

 
 
5 Dodacie podmienky 
 
5.1 Všetky oznamované termíny dodania sú orientačné, pre predávajúceho nezáväzné a majú voči 

kupujúcemu informačný charakter. 
5.2 Predávajúci je oprávnený poskytnúť a kupujúci je povinný prijať aj čiastočné plnenie záväzku. Ak plnenie 

záväzku nie je viazané na osobné vlastnosti predávajúceho, je kupujúci povinný prijať plnenie jeho 
záväzku ponúknuté treťou osobou.  

5.3 Miesto plnenia – miesto dodania tovaru kupujúcemu je stanovené dohodou. Prepravou sa rozumie 
dodávka kamiónom podľa plánu jázd predávajúceho na dohodnuté miesto určenia. V prípade prepravy 
tovaru na miesto dodania mimo skladu predávajúceho je kupujúci povinný zabezpečiť možnosť príjazdu.   
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5.4 Dodaním tovaru sa rozumie (I) moment vyskladnenia tovaru zo skladu predávajúceho alebo (II) 
prevzatie tovaru a podpísanie dodacieho listu kupujúcim, ak je miesto plnenia mimo skladu/prevádzky 
predávajúceho. 
 

6        Prechod nebezpečenstva škody 
 
6.1 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho (I) momentom vyskladnenia tovaru zo 

skladu predávajúceho alebo (II) momentom prevzatia tovaru a podpísania dodacieho listu kupujúcim, 
ak je miesto plnenia mimo skladu/prevádzky predávajúceho alebo (III) momentom, keď sa kupujúcemu 
umožnilo nakladať s tovarom a kupujúci, ktorý mal povinnosť prevziať tovar, z dôvodov, ktoré neboli na 
strane predávajúceho, tento neprevzal. 

6.2 Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na kupujúceho, nemá vplyv na jeho 
povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu, ibaže ku škode na tovare došlo v dôsledku porušenia 
povinnosti predávajúceho. 

 
 
7 Zodpovednosť za vady 
 
7.1 Kupujúci je povinný prezrieť tovar pred spracovaním, okamžite po prechode nebezpečenstva škody na 

tovare. Kupujúci je povinný oznámiť zjavné vady predávajúcemu písomne najneskôr v lehote do 8 dní 
od prevzatia tovaru. Oznámenie vád po uplynutí uvedenej lehoty bude akceptované len v prípade vád 
skrytých.  

7.2 V prípade uplatnenia nároku kupujúceho z vád veci je kupujúci oprávnený, za predpokladu, že nedošlo 

ani k čiastočnému použitiu/spracovaniu tovaru, požadovať (I) odstránenie vád dodaním náhradného 
tovaru alebo (II) odstúpiť od zmluvy. Ustanovenia § 436 odsek 1 a 4 a § 437 Obchodného zákonníka 
SR sa neaplikujú. 

7.3 Ak predávajúci uzná vady dodaného tovaru, vyhradzuje si právo dodať kupujúcemu tovar náhradný 
a/alebo vadný tovar bez náhradného plnenia prevziať späť a vrátiť kupujúcemu cenu tovaru. 

 
 
8 Rozhodné právo a riešenie sporov 
 
8.1 Rozhodným právom pre právny vzťah predávajúceho a kupujúceho je právny poriadok Slovenskej 

republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v individuálnej kúpnej zmluve a VOP 
a Predajných a dodacích podmienkach sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
Slovenskej republiky.  

8.2 Rozhodcovská doložka. V prípade, ak vyriešenie akéhokoľvek sporu, alebo nároku súvisiaceho 
s dodaním tovaru a služieb nie je možné zmierom, predložia predávajúci a kupujúci spor alebo nárok 
na výhradné a konečné rozhodnutie Rozhodcovskému súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej 
komory v Bratislave v súlade s jeho internými pravidlami a predpismi. Rozhodcovské konanie sa bude 
konať v Bratislave, v slovenskom jazyku. Konanie bude pred tribunálom 3 rozhodcov, z ktorých 
predávajúci zvolí jedného, kupujúci jedného a dvaja takto zvolení rozhodcovia si zvolia predsedu 
rozhodcovského tribunálu. Rozhodnutie rozhodcovského súdu bude konečné a záväzné pre 
predávajúceho aj kupujúceho. 

8.3 Právo uplatňovať nároky súdnou cestou na vecne a miestne príslušnom súde Slovenskej republiky nie 
je dotknuté. V prípade, ak je účastníkom právne vzťahu na strane kupujúceho fyzická alebo právnická 
osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predávajúci a kupujúci dohodli vecnú a miestnu 
príslušnosť Okresného súdu Bratislava I. 

 
 
9 Záverečné ustanovenia 
 
9.1 Kupujúci nie je oprávnený previesť individuálnu kúpnu zmluvu, žiadne práva, pohľadávky, povinnosti a 

záväzky podľa zmluvy a týchto VOP (a to ani v časti) na žiadnu tretiu osobu bez predchádzajúceho 
výslovného písomného súhlasu predávajúceho. Tretia osoba znamená akúkoľvek inú osobu okrem 
predávajúceho. 
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