STROP SK - Všeobecné obchodné podmienky v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
1.

Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len
„VOP”) upravujú právne vzťahy
medzi
spoločnosťou STROPSK, s.r.o., so sídlom
Ľubochnianska 4, 831 04 Bratislava, IČO: 50
344 234,
zapísanej
v Obchodnom
registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.
112399/B (ďalej len „Dodávateľ“) a fyzickou
alebo
právnickou
osobou
(ďalej
len
„Objednávateľ“ alebo spolu s Dodávateľom ďalej
aj „Strany“), ktoré vznikajú pri zmluvách (každá
samostatne ako „Zmluva“), v ktorých sa Dodávateľ
zaväzuje Objednávateľovi na (i) zhotovenie diela
v zmysle § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník (ďalej aj ako „Dielo“ a „Obchodný
zákonník“), (ii) dodávku hnuteľnej veci (tovaru)
určenej jednotlivo alebo čo do množstva a druhu a
prevedenie vlastníckeho práva k tejto veci v zmysle
§ 409 Obchodného zákonníka (ďalej aj ako
„Tovar“) ((i) a (ii) ďalej aj ako „Predmet zmluvy“)
a Objednávateľ sa zaväzuje Predmet zmluvy
prevziať a zaplatiť zaň Dodávateľovi cenu.
Objednávkou sa v zmysle týchto VOP rozumie
objednanie Predmetu zmluvy a to spôsobom
špecifikovaným v bode 1.2, ustanovenia (i) až (iv)
týchto VOP (ďalej len „Objednávka“).
1.2. Písomným potvrdením sa v zmysle týchto VOP
rozumie
potvrdenie
odoslané
Strane
prostredníctvom pošty, e-mailu či faxu (ďalej len
„Písomné potvrdenie“).
Pre
vylúčenie
pochybností, Zmluvu možno uzatvoriť nielen jej
podpísaním oboma Zmluvnými stranami, ale aj (i)
včasným doručením Písomného potvrdenia
Dodávateľa, z ktorého vyplýva, že v plnom
rozsahu prijíma Objednávku Objednávateľa, (ii)
dodaním Predmetu zmluvy Dodávateľom v súlade
s Objednávkou Objednávateľa, (iii) doručením
Písomného potvrdenia Objednávateľa, že prijíma
ponuku Dodávateľa (iv) ústne v prípadoch, ktoré
neznesú odklad a zmluvné strany sa na tom
dohodnú, Dodávateľ o ústnom dojednaní vyhotoví
Písomné potvrdenie. Obsah Zmluvy je možné
meniť alebo zrušiť iba na základe písomnej
dohody strán alebo na základe zákonných
dôvodov.
1.3. V zmysle § 273 Obchodného zákonníka sú tieto
VOP, bez ohľadu na to, či sú pripojené k Zmluve,
neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Objednávateľ

uverejní aktuálne znenie VOP na svojej webovej
stránke.
1.4. Odchýlne dojednania Zmluvy majú prednosť pred
ustanoveniami VOP. Pokiaľ by bolo dojednanie v
Zmluve neplatné, namiesto takéhoto dojednania sa
použijú ustanovenia VOP.
1.5. Zmluva a VOP
oprávňujú
Dodávateľa
k postúpeniu jednotlivých častí Objednávky
svojim subdodávateľom.
2.

Cena a platobné podmienky

2.1. Cena
dohodnutá
alebo určená spôsobom
dohodnutým v Zmluve a týmito VOP je úplná.
Uvedené platí vždy okrem prípadu, že cena
stanovená v Zmluve bola určená odkazom na
jednotlivé položky dostupných katalógov. V tomto
prípade cena nie je konečná, ale iba približná a bude
vypočítaná na základe katalógových cien ku dňu
obstarania položiek na vykonanie Predmetu zmluvy
(ďalej len „Cena“). Dodávateľ je oprávnený
jednostranne
zvýšiť
Cenu,
ak
nie
je
Objednávateľom zaplatená do 6 mesiacov odo dňa
uzavretia Zmluvy, najviac však o 30 %. V prípade,
ak Objednávateľ nebude súhlasiť so zvýšenou
Cenou, je oprávnený zrušiť Zmluvu/Objednávku,
bez vzniku akéhokoľvek nároku Objednávateľa na
náhradu škody, či iné plnenia; právo zrušiť Zmluvu
je Objednávateľ oprávnený uplatniť v lehote 7
kalendárnych dní odo dňa oznámenia zvýšenej
Ceny zo strany Dodávateľa. Postup podľa ods. 6.3.
a 6.4. tým nie je dotknutý.
2.2. Cena je uvedená v Eurách. Ak je Objednávateľ
platiteľom DPH v Slovenskej republike, Cena je
dohodnutá bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len
„DPH“) a účtuje sa k nej DPH v zmysle
aplikovateľných právnych predpisov.
2.3. Objednávateľ zaplatí Dodávateľovi Cenu na
základe vystavenej faktúry (ďalej len „Faktúra”)
alebo spôsobom určeným v bode 2.5 týchto VOP.
2.4. Splatnosť Faktúry je 7 dní od dňa jej doručenia
Objednávateľovi.
2.5. Objednávateľ Cenu uhradí:
a) v hotovosti pri dodaní / vykonaní Predmetu
zmluvy alebo
b) bankovým prevodom na účet Objednávateľa na
základe Faktúry splatnej v zmysle bodu 2.4 týchto
VOP, alebo
c) platbou vopred bankovým prevodom alebo
v hotovosti na základe zálohovej faktúry. Pre tento
prípad platí, že Dodávateľ vykoná Predmet zmluvy
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

až
po
fyzickom
odovzdaní
hotovosti
zodpovedajúcej Cene alebo úspešnom pripísaní
Ceny na účet Dodávateľa.
V Cene nie je zahrnutý odvoz alebo pristavenie
Predmetu zmluvy na iné miesto určenia ako je
prevádzka Dodávateľa. Náklady na takýto odvoz /
pristavenie Predmetu zmluvy hradí v plnej výške
Objednávateľ, vo výške zodpovedajúcej cene
obdobných služieb poskytovaných na území
Slovenskej republiky.
K Cene sa pripočítava aj zálohový poplatok za
zapožičanie paliet. Zálohový poplatok za
zapožičanie
bude
vypočítaný
vo
výške
zodpovedajúcej 15% Ceny Predmetu zmluvy.
Objednávateľ má nárok na vrátenie zálohového
poplatku, zníženého o 15% v súvislosti s bežným
opotrebovaním v prípade, že palety Dodávateľovi
vráti v neporušenom stave, pričom je prípustné
bežné opotrebovanie.
Dodávateľ je oprávnený od Objednávateľa
požadovať zaplatenie platby potrebnej na
spracovanie Objednávky, cenovej ponuky a iných
úkonov potrebných na vykonanie Predmetu zmluvy,
ktorej výšku určí Dodávateľ (ďalej len „Záloha“).
Objednávateľ je povinný zabezpečiť bankovú
záruku v prospech Dodávateľa, ktorou bude ručiť za
svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy, ak takúto
bankovú záruku bude Dodávateľ požadovať a
stanoví jej atribúty a súvisiace podmienky. Bankovú
záruku, spĺňajúcu atribúty a súvisiace podmienky
stanovené Dodávateľom, je Objednávateľ povinný
predložiť Dodávateľovi najneskôr pri podpise
Zmluvy.
V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou
platby Faktúry, je Dodávateľ oprávnený doposiaľ
nedodaný Predmet zmluvy zadržať a vykonať /
dodať ho iba oproti platbe vopred, alebo pri
poskytnutí záruky, ktorá je pre Dodávateľa
prijateľná; ak už bol Predmet zmluvy dodaný, je
Dodávateľ oprávnený zobrať tovar späť a dodať ho
Objednávateľovi opätovne až po zaplatení celej
ceny, pričom vlastnícke právo k Predmetu zmluvy
prechádza na Objednávateľa až zaplatení celej
Ceny. Ustanovenie bodu 2.11 týchto VOP týmto nie
je dotknuté.
Ak je s výnimkou ustanovení vyššie uvedených
a vzhľadom k poskytnutým zárukám Cena za
Predmet zmluvy platená v splátkach, skutočnosť
nezaplatenia jednej stanovenej splátky má za
následok stratu výhody splátok a okamžitú splatnosť
celej Ceny. Okrem toho je Dodávateľ oprávnený
pozastaviť platenie svojich vlastných záväzkov voči

Objednávateľovi a to až do úplného uhradenia
nevyrovnaných záväzkov.
3.

Spôsob vykonávania predmetu zmluvy

3.1. Dodávateľ je povinný vykonať Predmet zmluvy vo
vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na svoje
náklady,
nebezpečenstvo
a
s
odbornou
starostlivosťou.
3.2. Dodávateľ môže poveriť vykonaním Predmetu
zmluvy alebo jej časti inú osobu. Pri vykonávaní
Predmetu zmluvy inou osobou má Dodávateľ
zodpovednosť, akoby Predmet zmluvy vykonával
sám. Tým nie je dotknuté právo Dodávateľa na
uplatnenie jemu spôsobenej škody voči tretej osobe.
3.3. Objednávateľ
je
oprávnený
kontrolovať
vykonávanie Predmetu zmluvy. Dodávateľ je
povinný poskytnúť Objednávateľovi akúkoľvek
súčinnosť potrebnú v súvislosti s vykonávaním
kontroly, vrátane umožnenia prístupu k Predmetu
zmluvy a podania vysvetlenia k vykonávaniu
Predmetu zmluvy.
3.4. Dodávateľ je povinný bezodkladne Objednávateľa
informovať o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré
môžu mať podstatný vplyv na plnenie Predmetu
zmluvy.
3.5. Dodávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať
Objednávku Objednávateľa a nedodať mu takúto
Objednávku a to bez udania dôvodu.
4.

Čas a Miesto odovzdania Predmetu zmluvy

4.1. Miestom odovzdania Predmetu zmluvy sa v zmysle
týchto VOP rozumie prevádzka Dodávateľa, pokiaľ
nie je v Zmluve dohodnuté inak (ďalej len „Miesto
odovzdania“).
4.2. Časom odovzdania Predmetu zmluvy sa v zmysle
týchto VOP rozumie čas odovzdania dohodnutý
v Zmluve, ak tieto VOP v bode 4.3 neustanovujú
inak. Objednávateľ je povinný informovať
Dodávateľa o presnom čase prevzatia Predmetu
zmluvy v prevádzke Dodávateľa, v opačnom
prípade Dodávateľ nezodpovedá za náklady
vniknuté Objednávateľovi s takýmto neoznámeným
pokusom o prevzatie Predmetu zmluvy (ďalej len
„Čas odovzdania“).
4.3. Dodávateľ je oprávnený predĺžiť Čas odovzdania
stanovený v Zmluve maximálne o 4 týždne odo dňa
určeného na odovzdanie Predmetu zmluvy.
Z dôvodov hodných osobitného zreteľa si
Dodávateľ vyhradzuje právo predĺžiť čas
odovzdania maximálne o 12 týždňov odo dňa
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.

určeného na odovzdanie Predmetu zmluvy
v Zmluve. Odovzdanie Predmetu zmluvy v takto
predĺženom časovom termíne sa chápe ako
odovzdanie v riadnom termíne a Objednávateľovi
nezakladá žiadne nároky na zmluvnú pokutu, úroky
z omeškania či náhradu škody spojenú s omeškaním
Dodávateľa.
V prípade, že si Objednávateľ neprevezme Predmet
zmluvy do 7 dní od oznámenia o vykonaní Predmetu
zmluvy, je Dodávateľ oprávnený vystaviť
Objednávateľovi Faktúru, pričom neprevzatie
Predmetu zmluvy nebude mať vplyv na plynutie
lehoty jej splatnosti.
V prípade že Predmet zmluvy Dodávateľ dokončí
ešte v priebehu dňa uzatvorenia Zmluvy, je odberná
lehota na dokončený Predmet zmluvy 2 pracovné
dni. V prípade, že si Objednávateľ neprevezme
Predmet zmluvy do 2 dní od oznámenia o dokončení
Predmetu zmluvy, je Dodávateľ oprávnený vystaviť
Objednávateľovi Faktúru, pričom neprevzatie
Predmetu zmluvy nebude mať vplyv na plynutie
lehoty jej splatnosti.
Odovzdanie Predmetu zmluvy je podmienené
podpísaním
preberaco
–
odovzdávajúceho
protokolu obidvoma Stranami (ďalej len
„Preberací protokol“) V prípade, že Objednávateľ
bezdôvodne odmietne podpísať Preberací protokol,
tento sa považuje za podpísaný momentom jeho
podpísania Dodávateľom a platí, že Objednávateľ
nezistil žiadne vady na Predmete zmluvy.
Preberací protokol musí obsahovať minimálne: (i)
Popis odovzdávaného Predmetu zmluvy, prípadne
výsledky hodnotenia kvality Predmetu zmluvy a (ii)
popis vád Predmetu zmluvy, na ktoré Dodávateľ
upozornil Objednávateľa, alebo ktoré si všimol
Objednávateľ pri preberaní, a prípadne aj návrhy
Strán na spôsob odstránenia týchto vád.
Predmet zmluvy sa považuje za prebratý podpisom
Preberacieho protokolu oboma Stranami. Prevzatie
Predmetu zmluvy nezbavuje Objednávateľa
povinnosti prezrieť alebo zariadiť prehliadku
Predmetu zmluvy.
Nadobudnutie vlastníckeho práva
nebezpečenstva škody

a prechod

5.1. Objednávateľ nadobudne vlastníctvo k Premetu
zmluvy alebo jeho časti dňom jeho prevzatia na
Mieste odovzdania a v Čase odovzdania, ktoré sú
dohodnuté v Zmluve alebo ustanovené týmito VOP
a podpísaním Preberacieho protokolu.

5.2. V prípade neprevzatia Predmetu zmluvy v lehotách
určených v bodoch 4.4 a 4.5 týchto VOP má
Dodávateľ právo účtovať Objednávateľovi aj
náklady spojené s úschovou Predmetu objednávky
a to v obvyklej výške. Nebezpečenstvo na Predmete
zmluvy a náklady s ním spojené v tomto prípade
znáša Objednávateľ.
5.3. Za škody na
Predmete zmluvy zodpovedá
Dodávateľ len v prípade, že ich písomne prevzal do
úschovy.
5.4. Zjavné vady je Objednávateľ povinný uplatniť
u Dodávateľa v momente prevzatia Predmetu
zmluvy a to v Preberacom protokole. V ostatných
prípadoch musia byť vady Dodávateľovi oznámené
písomne a to bezodkladne po ich zistení a musia byť
presne špecifikované.
6.

Zmluvné sankcie a náhrada škody

6.1. V prípade, že Objednávateľ neuhradí riadne a včas
Cenu alebo jej časť za Predmet zmluvy, prípadne
iný záväzok voči Dodávateľovi vzniknutý v
súvislosti so Zmluvou, má Dodávateľ nárok na úrok
z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý
(aj začatý) deň omeškania, s čím Objednávateľ
výslovne súhlasí.
6.2. Objednávateľ je povinný nahradiť Dodávateľovi
všetku škodu a náklady v zmysle § 373
Obchodného zákonníka, ktoré Dodávateľovi vznikli
v dôsledku Objednávateľovho porušenia zmluvy.
6.3. Objednávateľ je oprávnený zrušiť Objednávku/
Zmluvu do 24 hodín od jej Písomného potvrdenia
Dodávateľom. V Prípade takéhoto zrušenia
Zmluvy/ Objednávky je Objednávateľ povinný
Dodávateľovi zaplatiť odstupné vo výške Zálohy;
v prípade ak Záloha nebola určená, tak vo výške 20
% z Ceny Predmetu zmluvy.
6.4. V prípade, že Objednávateľ zruší Zmluvu/
Objednávku po 24 hodinách od jej Písomného
potvrdenia Dodávateľom, a ide o zákazkovú
výrobu, alebo výrobu mimo rámec štandardného
výrobného programu, je Objednávateľ povinný
zaplatiť Dodávateľovi odstupné vo výške 100%
Ceny Predmetu zmluvy a recyklačné náklady vo
výške 19,80 Eura za každú tonu Predmetu zmluvy.
6.5. V prípade, že Objednávateľ zruší Zmluvu/
Objednávku po 24 hodinách od jej uzatvorenia,
a ide o výrobu v rámci štandardného výrobného
programu Dodávateľa, je Objednávateľ povinný
zaplatiť Dodávateľovi odstupné vo výške 30% Ceny
Predmetu zmluvy.
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6.6. V prípade porušenia povinností Objednávateľa
uhradiť Cenu riadne a včas, je Objednávateľ
povinný Dodávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo
výške 30% z celkovej výšky dohodnutej Ceny za
Predmet zmluvy.
6.7. Uhradením zmluvnej pokuty alebo odstupného
podľa týchto VOP nie je dotknutý nárok Dodávateľa
na náhradu škodu. Zmluvná pokuta a odstupné sú
splatné do 7 dní odo dňa doručenia výzvy na
zaplatenie Objednávateľovi.
6.8. Dodávateľ je oprávnený zadržať Predmet zmluvy
k zaisteniu svojej splatnej pohľadávky voči
Objednávateľovi. Zádržné právo môže Dodávateľ
voči Objednávateľovi uplatniť aj k splatným
pohľadávkam vzniknutým zo skoršie uzatvorených
Zmlúv, a iných pokiaľ majú súvislosť s Predmetom
Zmluvy.
6.9. V prípade
uplatnenia
zádržného
práva
Dodávateľom, tento bez zbytočného odkladu
písomne vyrozumie Objednávateľa o dôvodoch
takéhoto uplatnenia práva.
6.10. Zádržné právo zaniká zánikom pohľadávky
Dodávateľa, alebo dohodou medzi Stranami.
6.11. Akékoľvek nároky Objednávateľa na náhradu
škody, je Objednávateľ povinný voči Dodávateľovi
uplatniť a preukázať najneskôr do 3 mesiacov od
vzniku škody, inak takéto nároky zanikajú.
7.

Záverečné ustanovenia

7.1. Zmluvné strany výslovne vylučujú aplikáciu
akýchkoľvek
obchodných
podmienok
Objednávateľa na všetky právne vzťahy vzniknuté
medzi nimi, a to aj v prípade, že na ne Objednávateľ
odkazuje, a aj keď boli Dodávateľovi známe.
7.2. Na právne vzťahy výslovne neupravené týmito VOP
alebo Zmluvou sa použijú príslušné ustanovenia
slovenských
právnych
predpisov,
najmä
ustanovenia Obchodného zákonníka.
7.3. Všetky
spory
sa Strany pokúsia riešiť
mimosúdnou cestou za účelom zachovania dobrých
obchodných vzťahov. V prípade, ak k tomu nedôjde
sa Strany dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi
vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na
základe týchto VOP alebo uzatvorenej Zmluvy
alebo súvisiacich s týmito VOP alebo Zmluvou,
vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik, ako aj
spory, ktoré vzniknú z iných právnych vzťahov
vzniknutých pred podpisom zmluvy (vrátane sporov
o mimozmluvných nárokoch), budú riešené
v rozhodcovskom konaní pred Rozhodcovským
súdom Slovenskej advokátskej komory, ktorý

vyrieši predmetné spory s konečnou platnosťou a v
súlade s aktuálnou verziou rokovacieho poriadku
tohto súdu. Počet rozhodcov 1. Rozhodcovská
doložka sa riadi právom Slovenskej republiky.
Zmluvné strany si splnia akékoľvek a všetky
povinnosti im uložené v rozhodcovskom rozsudku
v lehote/lehotách tam uvedených.
7.4. Tieto VOP sú určené na úpravu právnych vzťahov
vzniknutých primárne medzi podnikateľmi a sú v
zmysle § 273 Obchodného zákonníka záväzné.
Platné VOP sú zverejnené na verejnej a bezplatne
prístupnej webovej stránke STROPSK, a každý má
možnosť sa s nimi kedykoľvek oboznámiť.
Objednávateľ prehlasuje, že pred uzatvorením
zmluvy podľa týchto VOP mal možnosť sa s
podmienkami dostatočne oboznámiť a obsah týchto
podmienok ovplyvniť vylúčením aplikácie
nejakého článku či odseku osobitným dojednaním
najmä v potvrdenej Objednávke.
7.5. Zmluvná strana spracúva osobné údaje (najmä
meno a priezvisko, pracovné zaradenie, e-mailová
adresa, telefonický kontakt) zamestnancov,
štatutárov či iných kontaktných osôb druhej
zmluvnej strany, a to za účelom riadneho plnenia
tejto zmluvy, ako aj uplatňovania práv a plnenia
povinností, ktoré súvisia so záväzkovým vzťahom
medzi Dodávateľom a Objednávateľom. Právnym
základom pre predmetné spracúvanie osobných
údajov je oprávnený záujem Zmluvných strán na
uzatvorení a plnení Zmluvy, kde dochádza k
spracovaniu osobných údajov osôb, ktoré nie sú
zmluvnou stranou, ale sú kontaktnými osobami
niektorej zmluvnej strany (napr. štatutárny orgán,
poverený zamestnanec). Bližšie informácie o
spracúvaní osobných údajov Dodávateľom sú
zverejnené na jeho webovom sídle www.strop.sk.
Objednávateľ sa zaväzuje, že informačnú povinnosť
podľa tohto článku zmluvy sprístupní dotknutým
osobám.
7.6. .
7.7. Každá Zmluva sa riadi Obchodným zákonníkom.
Zmluva, ktorej Predmetom zmluvy je Tovar, sa riadi
ustanoveniami § 409 a nasl. Obchodného
zákonníka. Zmluva, ktorej Predmetom zmluvy je
Dielo, sa riadi ustanoveniami § 536 a nasl.
Obchodného zákonníka.
7.8. Dodávateľ je oprávnený VOP kedykoľvek zmeniť.
Zmenené VOP sa stávajú súčasťou Zmluvy
a stávajú sa účinnými po uplynutí 14tich dní od
zverejnenia
ich zmeny na webovej stránke
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www.strop.sk. Platí, že Objednávateľ so zmenou
VOP súhlasí, ak do 15 dní od nadobudnutia ich
účinnosti Dodávateľovi neoznámi, že s nimi
nesúhlasí. Pre vylúčenie pochybností, zmenou VOP
nie je dotknutá platnosť a účinnosť Zmluvy
uzatvorenej pred zmenou VOP.
7.9. Zmluvné strany prehlasujú, že sú si vedomé
všetkých následkov vyplývajúcich z týchto VOP a
Zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím
obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by
im bránili.
7.10. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 01.09.2019.

