Všeobecné obchodné podmienky SCHMOLZ+ BICKENBACH Slovakia s. r. o.
I.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
II.

Rozsah
Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú predaj hutného
materiálu a prípadných ďalších služieb medzi spoločnosťou SCHMOLZ+ BICKENBACH
Slovakia s. r. o., 913 11 Trenčianske Stankovce č. 3054, zapísanou v Obchodnom
registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 13005/R a kupujúcim, a sú
neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy (ďalej len KZ)
Odchýlky od týchto VOP majú platnosť len vtedy, pokiaľ sú výslovne dojednané
a obojstranne odsúhlasené v KZ.
VOP sú pre zmluvné strany záväzné odo dňa, kedy boli strany oboznámené s ich
obsahom a počínajúc týmto dňom sa týmito VOP riadia všetky vzťahy z kúpnych zmlúv,
ktoré budú obsahovať písomný odkaz na tieto VOP.
Právne vzťahy neupravené KZ alebo týmito VOP sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka
Tieto VOP sú všeobecne platné a sú zverejnené na našich internetových stránkach
(www.schmolz-bickenbach.sk)
Všetky informácie, technické údaje a ostatné podklady poskytnuté predávajúcim
kupujúcemu v súvislosti s jednaním o uzavretí kúpnej zmluvy sú obchodným tajomstvom
predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje, že bez predošlého súhlasu predávajúceho
nepoužije tieto informácie pre svoju potrebu v rozpore s účelom zmluvy ani ich
nepripustí tretím osobám.
V prípade, že kupujúci nesplní niektorý zo svojich záväzkov vyplývajúcich z uzavretia
zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim, môže predávajúci buď trvať na jeho splnení
alebo môže od zmluvy odstúpiť. V oboch prípadoch má predávajúci nárok na náhradu
škody, ktorá mu vznikla nesplnením záväzku zo strany kupujúceho.
Uzavretá KZ nemôže byť kupujúcim zrušená ani pozastavená, pokiaľ sa takto
nedohodne písomne s predávajúcim.

Vznik kúpnej zmluvy
1. písomným odsúhlasením písomnej objednávky kupujúceho /list, fax, e-mail/
predávajúcim; alebo
2. písomným odsúhlasením písomnej KZ vypracovanej predávajúcim na základe
objednávky kupujúceho; alebo
3. pokiaľ sa jedná o dodávku zo skladu, pripúšťa sa aj telefonická dohoda predávajúceho
s kupujúcim. Za uzavretie KZ sa považuje prevzatie tovaru a potvrdenie dodacieho listu
kupujúcim.

III. Forma a náležitosti KZ
1. KZ má písomnú formu, pokiaľ sa jedná o dodávky z výroby (viď odst.II, bod 1a 2). Pre
dodávky zo skladu je okrem písomnej formy prípustná forma ústna (viď odst. II, bod 3).
2. Podstatné náležitosti KZ, bez ktorých nie je KZ uzatvorená, sú: predmet dodávky, cena
dodávky, termín dodávky, platobná podmienka.
3. V predmete dodávky je nutné špecifikovať názov, rozmer, akosť materiálu, množstvo
a prípadne ďalšie požiadavky podľa špecifikácie kupujúceho.
IV. Dodacie podmienky
1. Kupujúci predloží dopyt s presnou špecifikáciou materiálu a množstva, príp.
požadovaného dodacieho termínu.
2. Predávajúci dopyt posúdi a vystaví ponuku (s prípadnými odchýlkami od požiadavky
kupujúceho)
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3. Kupujúci uskutoční písomne alebo telefonicky po predchádzajúcej dohode
s predávajúcim objednávku, ktorú predávajúci na požiadavku potvrdí do 10
kalendárnych dní.
4. V prípade potreby kupujúceho a možností predávajúceho je možné realizovať dodávku
na základe objednávky kupujúceho v skrátenom cykle (bez dopytu), príp. telefonickou
objednávkou (u dodávok zo skladu).
5. Dodávka pre kupujúceho bude zreteľne označená názvom kupujúceho, značkou
materiálu, rozmerom a množstvom.
6. Ak bude kupujúci v omeškaní s platením faktúr, má predávajúci po uplynutí splatnosti
a po predchádzajúcom upozornení právo zadržať ďalšie dodávky.
V.

Zodpovednosť za chyby
1. Zjavné chyby tovaru, ako i kvantitatívne chyby, ktoré bolo možné zistiť pri riadnej
kontrole pri prevzatí predmetu dodávky, musí kupujúci oznámiť predávajúcemu bez
zbytočného odkladu, najneskôr do 10-tich dní od dodania/prevzatia. Ostatné chyby
predmetu dodávky, ktoré nemohli byť pri riadnej kontrole po jeho doručení zistené, musí
kupujúci oznámiť ihneď po ich zistení, najneskôr však do 6-tich mesiacov od prevzatia
predmetu dodávky. Pokiaľ kupujúci neoznámi zistené chyby v uvedenej lehote a
dohodnutým spôsobom, jeho nároky z chýb tovaru zanikajú.
2. Akákoľvek reklamácia chýb tovaru musí byť oznámená písomne a musí obsahovať
identifikačné údaje reklamovanej dodávky /číslo potvrdenia objednávky, dátum dodania,
číslo kúpnej zmluvy, číslo faktúry atď./, popis zistených chýb, s doložením dôkazov o
chybe. Kupujúci je povinný umožniť predávajúcemu prístup k reklamovanému tovaru za
účelom preverenia oprávnenosti reklamácie. Predávajúci je povinný do 30-tich dní od
prijatia reklamácie oznámiť svoje stanovisko k reklamácii. Kvantitatívne reklamácie
musia byť doložené preukázaným dokumentom nezávislého subjektu. Kvantitatívnou
chybou nie je odchýlka v dodanom množstve v rozsahu +/-10 %, pokiaľ z kúpnej zmluvy
nevyplýva iná tolerančná kvantitatívna odchýlka.
3. Kupujúci je povinný zabezpečiť oddelené skladovanie reklamovaného tovaru, a to až do
dňa vybavenia reklamácie. Kupujúci musí zabezpečiť aby reklamovaný tovar bol
označený pôvodným S+B štítkom. Zodpovednosť za chyby zaniká v prípade ak tovar bol
poškodený alebo inak znehodnotený kupujúcim. Voľné nakladanie s uvedeným
tovarom, ktoré by neuľahčovalo alebo znemožňovalo reklamačné riadenie, je bez
predchádzajúceho súhlasu predávajúceho neprípustné. Pokiaľ kupujúci poruší uvedené
povinnosti a taktiež neumožní predávajúcemu sa presvedčiť o existencii chyby,
eventuálne mu neumožní prístup k tovaru, neposkytne predávajúcemu na jeho žiadosť
vzorky reklamovaného tovaru, sú tieto skutočnosti dôvodom k odmietnutiu reklamácie.
4. V prípade oprávnenej reklamácie tovaru má predávajúci povinnosť podľa svojej voľby
poskytnúť zľavu z ceny tovaru alebo uskutočniť nové bezchybné plnenie za pôvodne
dohodnutých podmienok alebo v dohodnutej lehote chyby odstrániť.

VI. Cena a platobné podmienky
1. Dohoda o výške ceny tovaru je základnou podmienkou vzniku kúpnej zmluvy.
2. Cena tovaru bude zaplatená kupujúcim v termíne dohodnutom v kúpnej zmluve.
K cenám sa pripočítava daň z pridanej hodnoty v zákonom stanovenej platnej výške.
3. Platobným podkladom vo vzájomnom obchodnom styku sa rozumie faktúra.
Faktúra bude obsahovať minimálne tieto náležitosti:
 označenie faktúry a jej číslo
 názov a sídlo firmy oprávnené a povinné, obchodný názov a adresu
 číslo objednávky (kúpne zmluvy ), podľa ktorej bolo plnené a číslo dodacieho listu podľa dohody
 predmet dodávky a deň jeho plnenia
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 úplné označenie peňažného ústavu a účtu, na ktorý má byť platené
 množstvo
 cena za jednotku množstva a ďalšie cenové náležitosti
 deň odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti
 celkovú fakturovanú čiastku
4. Predávajúci je povinný vystaviť faktúru bez zbytočného odkladu po splnení dodávky,
eventuálne po odoslaní oznámenia kupujúcemu o uskladnení tovaru u predávajúceho.
5. Kupujúci nie je oprávnený vrátiť faktúru pre chyby v jej obsahu alebo forme, ale je
povinný bez zbytočného odkladu po zistení takejto chyby informovať o nej
predávajúceho, ktorý vykoná bezodkladne potrebnú opravu faktúry.
6. Kupujúci je povinný uhradiť faktúru tak, aby v deň splatnosti boli peňažné prostriedky
pripísané na účet predávajúceho. Kupujúcemu neprináleží voči predávajúcemu pri
akontácii (platbe vopred) úrok z akontovanej čiastky.
7. Dňom zaplatenia sa rozumie deň, kedy je čiastka odpovedajúca v plnej výške kúpnej
ceny pripísaná v prospech bankového účtu predávajúceho alebo keď je potvrdená
prijatím hotovosti.
8. V prípade, že je kupujúci v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti,
je dlžník povinný platiť úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň
omeškania.
9. Pokiaľ kupujúci nedodrží platobné podmienky, má predávajúci právo zadržať doposiaľ
nesplnené dodávky zo všetkých zmlúv uzavretých s kupujúcim a nebude to znamenať
akékoľvek porušenie zmluvy či omeškanie plnenia zo strany predávajúceho.
Nedodržanie platobných podmienok je považované za podstatné porušenie kúpnej
zmluvy, ktoré oprávňuje predávajúceho k okamžitému odstúpeniu od zmluvy.
10. Kupujúci nie je oprávnený zadržiavať žiadne platby. Zápočet je prípustný len
s právoplatne súdne rozhodnutou pohľadávkou. Ostatné zápočtové operácie proti
pohľadávkam predávajúceho je možné realizovať len s jeho súhlasom.
11. U platieb neprevedených včas môže predávajúci bez zmeny iných vlastných práv
požadovať náhradu škody, ktorá vznikla predĺžením v plnej výške, na ktorú sa
nezapočítava úrok z predĺženia podľa bodu 8, č. VI..
12. V prípade, že predávajúci obdrží informácie o okolnostiach, ktoré môžu znížiť
dôveryhodnosť kupujúceho /zlá platobná morálka, likvidácia, návrh na vyhlásenie
konkurzu.../, je predávajúci oprávnený požadovať okamžité zaplatenie všetkých
záväzkov, bez ohľadu na termín ich splatnosti. Predávajúci je v takomto prípade
oprávnený požadovať u všetkých doposiaľ nesplnených dodávok platbu ceny predom a
to bez ohľadu na vopred dohodnuté podmienky. Predávajúci je taktiež oprávnený si
uplatniť výhradu vlastníckeho práva podľa čl.VIII týchto VOP a odobrať kupujúcemu
doposiaľ nezaplatený tovar. Ak odstúpi predávajúci od zmluvy pre nezaplatenie splatnej
pohľadávky kupujúcim, je kupujúci povinný nahradiť mu všetky v súvislosti s tým
vzniknuté škody a náklady.
VII. Dodanie a expedícia tovaru
1. Pokiaľ dochádza k odoslaniu tovaru predávajúcim, prechádza riziko straty a poškodenia
tovaru / nebezpečenstvo škody na veci/ na kupujúceho odovzdaním tovaru dopravcovi na
prepravu do miesta určenia.
2. Lehota dodania tovaru môže byť predávajúcim primerane predĺžená o dobu potrebnú k
odstráneniu prekážok znemožňujúcich plnenie predávajúceho. Predávajúci bude
neodkladne informovať o tejto skutočnosti kupujúceho.
3. Predávajúci má právo predĺžiť dodaciu lehotu o dobu, počas ktorej je kupujúci v
omeškaní s plnením svojho záväzku voči predávajúcemu, a to aj z inej zmluvy.
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4. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu písomné dopravné inštrukcie k preprave
tovaru do miesta určenia, a to v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr však do 7 dní
pred termínom dodania. Predávajúci avizuje odoslanie každej zásielky v lehote 24 hodín po
jej expedícii.
5. Predávajúci je oprávnený uskutočniť čiastočné dodávky, ako aj splniť dodávku tovaru
pred dohodnutým termínom.
6. Pokiaľ je tovar vyrábaný pre kupujúceho tzv. „na sklad“, predávajúci je povinný doručiť
kupujúcemu „ oznámenie o vybavení objednávky “ po dokončení výroby. Kupujúci je
povinný v dohodnutom čase tovar odobrať. Márnym uplynutím tejto lehoty je predávajúci
oprávnený účtovať tzv. skladné vo výške 0,1 % ceny za každý deň po dobu 30 dní, po tejto
lehote má predávajúci právo toto skladné zvýšiť na 1%/deň , resp. tovar predať ďalej.
7. V prípade, že kupujúci i po urgencii tovar neprevezme v dobe a na mieste dohodnutom
podľa kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený, pokiaľ netrvá na splnení zmluvy, odstúpiť
od zmluvy, tovar predať inému záujemcovi a nárokovať si náhradu za eventuálne vzniknutú
škodu od kupujúceho.
8. V prípade, že je tovar dodaný kupujúcemu – subjektu zaregistrovanému k dani z
pridanej hodnoty /DPH/VAT/ na území iného štátu EU, podlieha predaj tovaru daňovej
výnimke /oslobodenia/. Dokladom o dodávke tohto tovaru na území štátu EU sú príslušné
prepravné doklady, ako nákladný list CMR, CIM, B/L atď. V prípade, že dodanie tovaru je
uskutočnené podľa doložky dodania EXW, FCA, FOB /INCOTERMS 2000/, podľa ktorých
nesie riziko škody a náklady prepravy kupujúci, zaväzuje sa kupujúci neodkladne doručiť
predávajúcemu písomné potvrdenie či iný doklad osvedčujúci dodanie a prevzatie tovaru v
mieste určenom v danej zemi.
9. Kupujúci sa zaväzuje neodkladne písomne informovať predávajúceho o všetkých
zmenách týkajúcich sa jeho daňovej identifikácie /DPH/VAT číslo/, prípadne tiež o zmene
režimu v registrácii DPH/VAT /platca – neplatca/.
VIII. Vlastnícke právo k tovaru a zákaz reexportu
1. Tovar zostáva vlastníctvom predávajúceho až do tej doby, pokiaľ kupujúci neuhradí
cenu tovaru v plnej výške /tzv. „výhrada vlastníctva“/.
2. Kupujúci je oprávnený predávať tovar s výhradou vlastníctva iba v rámci bežnej
obchodnej činnosti, za bežných obchodných podmienok a pokiaľ nemešká s platením,
avšak za predpokladu, že svojho odberateľa upozorní pri predaji tohto tovaru na existenciu
výhrady vlastníctva. Kupujúci nie je oprávnený disponovať s týmto tovarom, ako aj zriadiť k
tomuto tovaru záložné právo či poskytnúť iné istenie v prospech tretej osoby.
3. V prípade, že bude kupujúci v omeškaní s platením ceny tovaru, predávajúci je
oprávnený vyzvať kupujúceho k okamžitému vydaniu tohto tovaru a dostaviť sa k prevzatiu
tovaru na miesto jeho uloženia. Kupujúci je povinný umožniť predávajúcemu prevzatie
tovaru.
4. Kupujúci je oprávnený k vývozu tovaru mimo územia štátov Európskej únie so
súhlasom predávajúceho.
IX. Vyššia moc
1. V prípade, že v priebehu trvania zmluvného vzťahu dôjde k udalostiam, ktoré nemožno
predvídať v dobe vzniku zmluvy a ktoré spôsobia niektorej zo zmluvných strán čiastočnú
či úplnú prekážku v plnení ich zmluvných povinností, ako aj k okolnostiam tzv. vyššej
moci, zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu sa vzájomne o týchto
udalostiach informovať a prerokovať ďalšie opatrenia. Okolnosti tzv. vyššej moci sú
udalosti, ktoré nemožno odvrátiť pri akejkoľvek starostlivosti, akú možno po príslušnej
zmluvnej strane požadovať, ako štrajk, vojna, iné nepokoje, obchodné, menové, politické
či iné opatrenia úradov, prírodné udalosti ako požiar, povodeň, zemetrasenie a pod.,
ďalej predávajúcim nezavinené oneskorenie dodávok materiálu a komponentov,
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dopravné výluky či meškania, výrobné havárie a obdobné udalosti vyššej moci, spolu s
rozhodnutím či pokynom príslušného štátneho orgánu, ktoré naruší či znemožní plnenie
zmluvných povinností.
2. Pokiaľ prekážka v dôsledku vyššej moci trvá po dobu nepresahujúcu 30 kalendárnych
dní, zmluvné strany sú povinné splniť svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy,
akonáhle účinky vyššej moci ustúpia, dodacie lehoty a všetky ostatné termíny sa
posúvajú o dobu pôsobenia vyššej moci. V prípade, že trvá prekážka vyššej moci počas
doby platnosti tejto zmluvy dlhšie ako 30 kalendárnych dní, každá zo zmluvných strán
má právo od tejto zmluvy odstúpiť.
X.
1.

2.
3.

4.

Záverečné ustanovenia
Všetky spory, vyplývajúce zo zmluvy alebo súvislosti z nej vzniknuté, budú strany riešiť
predovšetkým vzájomnou dohodou a zmierom. V prípade, že nedôjde k dohode
zmluvných strán o zmiernom vyriešení záležitostí, rozhodovne spor príslušný
rozhodovací súd. Rozhodovací nález doručený obom stranám je vykonateľným
exekučným titulom.
Právne vzťahy vznikajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, ako i záležitosti
neriešené v predajných podmienkach, sa budú riadiť Slovenským právom.
Právna neúčinnosť jednotlivých častí kúpnej zmluvy nezbavuje kupujúceho povinnosť
a práva z celej zmluvy. Eventuálna neplatnosť niektorého ustanovenia týchto
Všeobecných obchodných podmienok nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.
Tieto VOP sú odsúhlasené uzatvorením KZ. V prípade výhrad kupujúceho k zneniu
týchto VOP je možné dohodnúť a uzatvoriť VOP pre konkrétneho kupujúceho.
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