OBCHODNÉ PODMIENKY
pre nákup materiálu a tovaru
platné od dňa 1.1.2005.

1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1

Tieto obchodné podmienky upravujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi
kupujúcim a predávajúcim v prípade, že kupujúcim je akciová spoločnosť Železiarne
Podbrezová a. s. so sídlom: Kolkáreň 35, Podbrezová, 976 81, IČO: 31 562 141, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica v oddieli: Sa, vložke č.: 69/S.
Odchylné dojednania od obchodných podmienok majú platnosť len vtedy, ak sú v uzatvorenej
kúpnej zmluve výslovne uvedené a sú odsúhlasené obidvomi stranami.
Právne vzťahy neupravené kúpnou zmluvou alebo týmito obchodnými podmienkami sa riadia
príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky.
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2

KÚPNA ZMLUVA

2.1

Písomný návrh na uzatvorenie zmluvy predložený kupujúcim (objednávka) je len podkladom pre
vystavenie písomného návrhu kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho.
Vykonanie akýchkoľvek zmien predávajúcim v návrhu predloženom kupujúcim nezakladá vznik
zmluvy. V takom prípade sa jedná o návrh na uzavretie kúpnej zmluvy predložený predávajúcim
kupujúcemu a zmluva je uzatvorená až dňom prijatia písomného súhlasného vyjadrenia od
kupujúceho, najneskôr však do piatich dní od dátumu odoslania návrhu. Po tejto lehote nie je
predávajúci svojím návrhom viazaný a zmluva vznikne len v prípade, že predávajúci súhlasné
vyjadrenie kupujúcemu písomne potvrdí.
Kúpna zmluva má vždy písomnú formu. Táto forma právneho úkonu sa vyžaduje aj pre zmenu
alebo zrušenie kúpnej zmluvy.
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3

DODACIE PODMIENKY

3.1

Predávajúci odovzdá kupujúcemu doklady potrebné na prevzatie a na užívanie tovaru v čase,
ktorý mu dostatočne umožní prevzatie zmluvného tovaru.
Dopravu tovaru zabezpečí predávajúci, pokiaľ sa nedohodne s kupujúcim inak.
Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak, rozhodujúcou jednotkou pre plnenie a účtovanie
sú kilogramy dodaného tovaru. Plnenie je dovolené v tolerancii ± 5% množstva dohodnutého
v kúpnej zmluve.
Obaly označené predávajúcim ako návratné a to buď v zmluve, faktúre, sprievodných
dokladoch alebo inak, účtuje predávajúci ako samostatnú položku spolu s predávaným tovarom.
Ak budú tieto obaly do 12 mesiacov odo dňa expedície tovaru s uvedením čísla dokladu, ktorým
boli účtované, vrátené do skladu predávajúceho alebo miesta ním určeného, je povinný ich
prijať a sumu, ktorá bola za ne zaplatená vrátiť v termíne do 30 dní na účet kupujúceho.
Pri omeškaní predávajúceho s dodaním tovaru sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute:
- pri omeškaní do 15 dní 0,5% z kúpnej ceny nedodaných výrobkov,
- od 16 do 30 dní 2,5% z kúpnej ceny nedodaných výrobkov,
- pri omeškaní nad 30 dní 5% z kúpnej ceny nedodaných výrobkov.
Zmluvná pokuta je splatná do 14 dní odo dňa odoslania písomnej výzvy na jej zaplatenie.
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody presahujúcej zmluvnú
pokutu.
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4

PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1

Právo účtovať vzniká dňom, kedy došlo k odovzdaniu tovaru kupujúcemu alebo prvému
dopravcovi k preprave, ak je označený ako zásielka pre kupujúceho.
Platobné podklady sú splatné v lehote uvedenej v kúpnej zmluve, ktorá začína plynúť odo dňa
ich odoslania. Predávajúci si vyhradzuje právo fakturovať i čiastkové dodávky tovaru, pokiaľ boli
dohodnuté. Ak nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak, je podkladom pre úhradu kúpnej ceny
faktúra, ktorá je zároveň daňovým dokladom. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, sú platobné
podklady vrátane opravných splatné do 30 dní odo dňa odoslania.
Námietky k platobnému podkladu je potrebné písomne oznámiť predávajúcemu v lehote jeho
splatnosti.
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4.4

4.5

Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet predávajúceho, pokiaľ je
uhrádzaná prostredníctvom banky. Ak kupujúci prijme dodávku väčšieho množstva tovaru, než
je určené v kúpnej zmluve, je povinný zaplatiť cenu za skutočne dodané množstvo pri
jednotkovej cene dohodnutej v kúpnej zmluve.
Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z kúpnej ceny za
každý deň omeškania s úhradou kúpnej ceny v prípade, že ju predávajúci predpíše.
Omeškaním s úhradou kúpnej ceny sa rozumie jej neuhradenie v dobe splatnosti uvedenej
v príslušnom daňovom doklade, ktorý je podkladom pre jej vyúčtovanie. Predávajúci môže
vymáhať škodu presahujúcu zmluvnú pokutu, ktorá mu vznikne neuhradením kúpnej ceny
v dobe splatnosti. Podkladom pre uhradenie zmluvnej pokuty je jej vyúčtovanie. Ak kupujúci
neuplatní námietky voči správnosti vyúčtovania zmluvnej pokuty v dobe splatnosti, platí, že
účastníci zmluvy sa dohodli, že táto zmluvná pokuta je vyúčtovaná a vymáhaná predávajúcim
oprávnene a v správnej výške.

5

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

5.1
5.2
5.3

Kupujúci je povinný prezrieť tovar pri osobnom odbere.
Predávajúci poskytuje záruku za akosť tovaru počas 12 mesiacov do dňa dodania tovaru.
Práva z vád zanikajú, ak vady nie sú oznámené včas, najneskôr do 12 mesiacov odo dňa
dodania tovaru. Dodanie tovaru s vadami je podstatným porušením zmluvy a kupujúci môže:
- požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie
chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,
- ak sú vady opraviteľné, požadovať ich odstránenie opravou,
- požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
- odstúpiť od zmluvy.
Ak je oznámenie vád (reklamácia) uskutočnené e-mailom, telefonicky, faxom, musí nasledovať
písomné oznámenie zaslané poštou. Doručené oznámenie o vadách musí obsahovať:
označenie kúpnej zmluvy, popis vád a ich prejavov, počet vadných kusov.
Kupujúci musí umožniť predávajúcemu na základe jeho požiadavky fyzické overenie
oprávnenosti reklamácie. Reklamovaný tovar musí byť skladovaný oddelene až do vybavenia
reklamácie. Disponovanie s týmto tovarom znemožňujúce alebo sťažujúce preverenie
reklamácie bez predchádzajúceho súhlasu predávajúceho je neprípustné.
Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu nahradiť skutočnú škodu a ušlý zisk spôsobené tým, že
predmet kúpnej zmluvy – obal, nemá akosť uvedenú v „Prehlásení o splnení podmienok
uvedenia obalu na trh“, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
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6

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1

Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od tejto kúpnej zmluvy odstúpiť a to pred začatím
plnenia písomnou formou. V tomto prípade je dňom, kedy druhej strane toto odstúpenie
oznámila, vzniká povinnosť uhradiť odstupné, ktorého výška je odvodená z dohodnutej ceny
tovaru a predstavuje, ak sa nedohodne inak 25 % z dohodnutej kúpnej ceny. Týmto
ustanovením nie je dotknutá možnosť zmluvných strán na náhradu škody.
Tieto obchodné podmienky sú platné do uzavretia dohody o nových podmienkach.
Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, čo zmluvné strany
potvrdili podpisom na kúpnej zmluve.
Podpisom kúpnej zmluvy, predávajúci súčasne vyhlasuje, že tieto obchodné podmienky ŽP a. s.
zo dňa 1.1.2005, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke
http://www.zelpo.sk/zelpo/homezp.nsf/page/obchodne_podmienky
a ktorými sa tento zmluvný vzťah spravuje, sú mu známe.

6.2
6.3
6.4

strana: 2

