
 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 
 
1 ÚVODNÉ USTANOVENIA 
1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) podporne upravujú práva a povinnosti 
zmluvných strán pri dodávkach produktov, prípadne poskytovaní služieb zo strany spoločnosti SERVIND 
SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Pivovarská 892/92, 019 01 Ilava, IČO: 31600760, zapísaná v obchodnom 
registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 2557/R (ďalej len „Dodávateľ“) odberateľom 
týchto produktov, prípadne služieb (ďalej len „Odberateľ“). 

 

1.2 Tieto VOP sa použijú, pokiaľ príslušné zmluvné dojednanie (ďalej len „Zmluva“) týkajúce sa dodávok 
produktov, prípadne poskytnutia služieb nestanoví inak, prípadne príslušnú právnu otázku neupravuje. 

 
1.3 Ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami VOP. Na druhej strane platí, že akékoľvek 
všeobecné obchodné podmienky Odberateľa, ktoré nie sú poňaté do vlastného textu Zmluvy, hoci aj na 
ne a na tieto VOP Zmluva odkazuje, sú voči Dodávateľovi neúčinné. 

 
 

2 VZNIK ZMLUVY 
2.1 K uzavretiu Zmluvy dochádza na základe obojstranného podpísania písomného zmluvného 
dokumentu, osobným zakúpením a okamžitým odberom tovaru Odberateľom s potvrdením príslušného 
dodacieho listu, alebo na základe písomnej objednávky Odberateľa a jej akceptácie Dodávateľom (ďalej 
len „Objednávka“). 

 
 

2.2 Objednávku je Objednávateľ povinný urobiť cez objednávkový systém, faxom alebo e‐mailom s 
použitím kontaktných údajov miestne príslušnej prevádzkarne, v najnutnejších prípadoch potom taktiež 
telefonicky s jej následným písomným potvrdením s uvedením požadovaných produktov a/alebo 
služieb Dodávateľa. Objednávka musí obsahovať konkrétne v aktuálnom katalógu/cenníku Dodávateľa 
uvedené objednávkové čísla Odberateľom vybraných produktov/ služby. Uskutočnením Objednávky 
robí Odberateľ návrh na uzavretie Zmluvy, ktorá sa bude podporne riadiť týmito VOP. Objednávka 
uskutočnená podľa predchádzajúcich viet tohto bodu sa považuje za riadnu písomnú objednávku podľa 
bodu 2.1 týchto VOP, hoci je urobená i elektronicky (cez objednávkový systém, faxom alebo e-mailom). 

 
 

2.3 Dodávateľ môže akceptovať Objednávku buď písomným potvrdením, alebo v prípade dodania 
bežného tovaru (článok 3.2 VOP) i faktickým dodaním objednaného tovaru Odberateľovi v termíne 
podľa článku 4.1 VOP. Dodávateľ však nie je povinný Objednávku akceptovať. Ak sa nedohodnú strany 
inak, pokiaľ nedôjde k akceptácii Objednávky Dodávateľom do 14 dní od prevzatia Objednávky, 
považuje sa Objednávka za odmietnutú. Dodávateľ je oprávnený akceptovať alebo odmietnuť 
Objednávku podľa svojho vlastného uváženia. 

 
 

2.4 Akákoľvek komunikácia Dodávateľa voči Objednávateľovi, ktorá nespadá pod jeden z prípadov 
podľa článku 2.1 VOP, hoci by aj z jej obsahu vyplývalo, že by sa mohlo jednať o ponuku Dodávateľa, 
nesmie byť považovaná za ponuku na uzavretie zmluvy, pokiaľ to v tejto ponuke nebude výslovne 
uvedené. 

 
2.5 Za návrh na uzavretie zmluvy sa nikdy nepovažuje reklama Dodávateľa. 

 

2.6 Iný spôsob uzavretia Zmluvy, ako dovoľuje tento článok 2 VOP, nie je možný. 
 
 

3 PREDMET ZMLUVY 
3.1 Predmetom zmluvy je dodanie produktov a/alebo poskytnutie služieb Dodávateľom Odberateľovi 

(ďalej len „Dodávka“) a povinnosť Odberateľa uhradiť cenu Dodávky Dodávateľovi. 
 

3.2 Predmetom Dodávky sú spravidla farby, antikorózne nátery, riedidlá, tužidla, plniče, tmely, vrchné 
číre laky a spotrebný tovar a príslušenstvo pre lakovne (ďalej len „bežný tovar“) alebo garážová technika 
a rôzne technické zariadenia pre lakovne (ďalej len „zariadenie“) alebo služby súvisiace s dodávaním 
bežného tovaru alebo zariadenia, ako napr. školenie a iné. 

 
 

3.3 Pokiaľ sa Dodávateľ s Odberateľom v rámci Zmluvy nedohodnú inak, nie je súčasťou Dodávky 
doprava, balenie, montáž ani zaškolenie obsluhy dodaných produktov Odberateľovi. 

 
 

3.4 Akékoľvek propagačné materiály, ako sú skôr predložené schémy, údaje o váhe, ilustrácie, popisy 
tvarov, cenníky apod., ktoré nie sú súčasťou Objednávky, prípadne na ktoré Zmluva nijako neodkazuje, 
slúžia maximálne k rámcovej prezentácii rôznej ponuky tovaru Dodávateľa, avšak tieto nie sú súčasťou 
zmluvnej dohody, a teda špecifikácia predmetu Dodávky nemôže byť vykladaná na základe týchto 
materiálov. 

 
 

4 DODACIE PODMIENKY 
4.1 Termín dodania sa riadi oznámením Dodávateľa Odberateľovi v potvrdení Objednávky (spravidla na 
základe preverení skladových zásob a dostupnosti objednaných produktov). Pri bežnom tovare je 
štandardná dodacia lehota, ak nie je v potvrdení Objednávky uvedené inak, tri pracovné dni a pri 
zariadení je štandardná dodacia lehota, ak nie je v potvrdení Objednávky uvedené inak, osem týždňov 
od potvrdenia Objednávky s tým, že presný termín dodania bude v rámci dodacej lehoty predmetom 
dohody Dodávateľa a Odberateľa. Dodávateľ dodá predmet Dodávky Odberateľovi spravidla počas 
8.00‐16.00 hodiny pracovného dňa. 
4.2 Miestom dodania Dodávky, ak nie je Zmluvou dohodnuté inak, je miestne príslušná prevádzka 
Dodávateľa (najmä pri bežnom tovare), pričom v takomto prípade je Odberateľ povinný si predmet 
Dodávky vyzdvihnúť v tejto prevádzke, alebo iné miesto dodania, na ktorom sa strany v Zmluve 
dohodnú (napr. prevádzka Odberateľa). 

 
4.3 Bežný Tovar je dodávaný v originálnom balení. Pokiaľ nebude dohodou zmluvných strán či zákonom 
stanovené inak, sú obaly nevratné. 

 

4.4 Prevzatie Dodávky potvrdí Odberateľ podpisom na dodacom liste (najmä v prípade bežného 
tovaru) alebo preberacím protokolom (najmä v prípade zariadenia). V opačnom prípade nemá 
Dodávateľ povinnosť predmet Dodávky Odberateľovi odovzdať.  
 
4.5 Všetky Dodávky viacerých položiek produktov sú Dodávateľom Odberateľovi dodávané ako súbor 
vecí (resp. vec hromadná), pričom Odberateľ je povinný si bezprostredne po dodaní tento súbor vecí 
prehliadnuť a v prípade bežného tovaru pri prevzatí a v prípade zariadenia najneskôr  do siedmich 
kalendárnych dní Dodávateľovi oznámiť prípadné vady alebo neúplnosť dodania. V prípade takto 
oznámených vád alebo neúplnosti dodania má Odberateľ právo na uplatnenie nárokov z vád tovaru 
v zmysle príslušných právnych predpisov. 

 
 

4.6 Pri dodaní je Odberateľ povinný poskytnúť Dodávateľovi všetku potrebnú súčinnosť. Pri dodaní 
zariadenia je Odberateľ povinný Dodávateľovi okrem všeobecnej súčinnosti poskytnúť najmä túto 
špecifickú súčinnosť: 
(a) Zaistenie prívodu elektrického prúdu pre pripojenie zariadenia, vrátane zaistenia 
potrebných revíznych povolení k prevádzke; 
(b) zabezpečenie prívodu stlačeného vzduchu, pokiaľ to povaha zariadenia vyžaduje; 
(c) zabezpečenie potrebnej výpomoci pri montáži zariadenia vrátane pristavenia 
manipulačnej techniky a pomocného personálu (spravidla 2 osoby); 
(d) prípadná inštalácia kotviacich bodov v zastrešení priestoru umiestnenia zariadenia 
slúžiacich k ukotveniu vzduchových kanálov, pokiaľ to povaha zariadenia vyžaduje; 
(e) prevedenie všetkých stavebných prác súvisiacich s montážou zariadenia a uvedením 
zariadenia do prevádzky, vrátane zaistenia potrebných povolení orgánov štátnej správy a 
stavebného dozoru; 
(f) zaistenie priechodu v streche a opláštení budovy potrebných pre inštaláciu vzduchových 
kanálov zariadenia, pokiaľ to povaha zariadenia vyžaduje; 
(g) vykurovanie priestoru montáže zariadenia na min. teplotu 180C potrebných k vytvrdeniu 
bežne používaných tesniacich tmelov a náterových hmôt; 
(h) zabezpečenie všetkých dostupných opatrení k zabráneniu poškodenia a odcudzenia majetku 
Dodávateľa a zariadenia nachádzajúceho sa v mieste plnenia v dobe od svojho dodania do termínu 
ukončenia montáže a uvedenie do prevádzky; 
(i) po prerokovaní s Dodávateľom zaistenie odvozu a prípadnej likvidácie zvyšného a už 
nepotrebného stavebného a montážneho materiálu po ukončení montáže zariadenia; 

 

4.7 V prípade, že uvedenie zariadenia do prevádzky nie je možné z dôvodu neposkytnutia potrebnej 
súčinnosti Odberateľa, je Dodávateľ oprávnený dodať zariadenie len jeho fyzickým dodaním na miesto 
plnenia bez nutnosti inštalácie. 

 
4.8 Splnením povinnosti dodania predmetu Dodávky a podpísaním dodacích listov alebo 
preberacieho protokolu prechádza na Odberateľa riziko poškodenia a straty predmetu Dodávky. 

 
 

5 CENOVÉ DOJEDNANIA 
5.1 Cena predmetu Dodávky sa vždy riadi Zmluvou a v prípade absencie jej určenia v Zmluve, 
aktuálnym cenníkom Dodávateľa v dobe Objednávky alebo cenovou ponukou Dodávateľa. 
Uskutočnením Objednávky Odberateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s aktuálnym cenníkom a tento vo 
vzťahu k danej Objednávke akceptuje. 

 
 

5.2 Pokiaľ nie je v cenníku uvedená zvlášť cena bez dane z pridanej hodnoty a cena s daňou z pridanej 
hodnoty, alebo z cenníku nevyplýva, o akú cenu ide, sú ceny uvedené v cenníku cenami bez dane z 
pridanej hodnoty. V prípadoch stanovených zákonom bude k cenám bez dane z pridanej hodnoty táto 
daň priúčtovaná. Splnenie prípadných zákonných podmienok, pri ktorých Dodávateľ nepripočítava 
k cenníkovej cene daň z pridanej hodnoty a ich preukázanie Dodávateľovi, leží v celom rozsahu na 
Odberateľovi.  

 
 

5.3 Dodávateľ si vyhradzuje právo cenník priebežne aktualizovať v závislosti na úpravách cien 
uskutočnených výrobcom daných produktov a na fluktuácii devízových kurzov. Zmeny cenníku platia 
pre Objednávky uskutočnené od dátumu uvedeného v cenníku. 

 
 

5.4 Pokiaľ je súčasťou Dodávky jeho doprava Odberateľovi a/alebo balenie predmetu Dodávky, deje 
sa tak na náklady Dodávateľa, okrem Objednávok ktorých hodnota v Eur bez DPH nedosahuje hranicu 
stanovenú v aktuálnom cenníku Dodávateľa. Tieto náklady boli zohľadnené pri stanovení ceny tovaru 
v Zmluve.  Dodávateľ a Odberateľ sa môžu dohodnúť, že doprava, ktorá sa má uskutočňovať na náklady 
Odberateľa, bude na jeho náklady zabezpečená Dodávateľom. 

 
 

5.5 Ak sa nedohodnú Dodávateľ a Odberateľ na inom spôsobe platby, cena Dodávky sa hradí na 
základe Dodávateľom vystavených platobných/daňových dokladov so splatnosťou pred dodaním, 
alebo, ak bolo dodávané na základe dlhodobej odberovej zmluvy medzi Dodávateľom a Odberateľom, 
ktorá dobu  splatnosti neurčuje odchýlne a zároveň pokiaľ Odberateľ nie je v žiadnom omeškaní 
s akýmikoľvek peňažnými pohľadávkami voči Dodávateľovi, so splatnosťou do 14 dní od dodania 
predmetu Dodávky. 

 
 

5.6 Bez ohľadu na ustanovenie článku 5.5 VOP je Dodávateľ oprávnený si v rámci potvrdenia 
Objednávky vyhradiť skoršiu úhradu ceny alebo jej časti Odberateľom pred dodaním predmetu 
Dodávky, pričom v tomto prípade je dodanie predmetu Dodávky podmienené takouto úhradou. Ak je 
Odberateľ povinný platiť úhradu za Dodávku, alebo akúkoľvek jej časť vopred, vystaví mu Dodávateľ 
za týmto účelom zálohovú faktúru či iný podklad k uskutočneniu platby. V nadväznosti na preplatenie 
objednanej Dodávky Odberateľom vystaví Dodávateľ voči Odberateľovi bez zbytočného odkladu 
riadny daňový doklad o zaplatení. 

 
 

5.7 Pre prípad omeškania Odberateľa s úhradou akejkoľvek časti ceny Dodávky alebo zálohy na cenu 
Dodávky v rámci stanovenej doby splatnosti je Odberateľ povinný uhradiť Dodávateľovi úrok z 
omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. 

 
 

5.8 Akákoľvek banková platba podľa Zmluvy sa považuje za uhradenú v okamihu pripísania príslušnej 
čiastky na bankový účet Dodávateľa. Všetky náklady súvisiace s uskutočnením platieb podľa Zmluvy si 
nesie príslušná platiaca strana. 

 
 

5.9 V prípade, že podľa Zmluvy poskytol Dodávateľ Odberateľovi na Dodávku zľavu oproti cenníkovým 
cenám, Odberateľ na túto zľavu stráca nárok, a to i spätne, v prípade omeškania s úhradou ceny 
Dodávky o viac ako 30 dní. Čiastku zodpovedajúcu tejto zľave je Odberateľ na vyžiadanie Dodávateľa 
povinný vrátiť Dodávateľovi v lehote 14 dní od tejto skutočnosti. 

 
 

5.10 Až do úplného zaplatenia ceny Dodávky zostávajú príslušné dodané produkty vo vlastníctve 
Dodávateľa. Pokiaľ je predmetom Dodávky zariadenie, je po dobu trvania vlastníckeho práva 
Dodávateľa k zariadeniu Odberateľ povinný zariadenie na vlastné náklady poistiť proti nebezpečenstvu 
ohňa, vody, krádeže, lúpeže a rozbitiu zariadenie s tým, že oprávneným z poistenia bude v tomto 
prípade Dodávateľ. Odberateľ je povinný udržiavať po dobu trvania vlastníckeho práva Dodávateľa 
zariadenia v náležitom stave a nechať na ňom uskutočňovať potrebné opravy. Po dobu trvania 
vlastníckeho práva k predmetu Dodávky nesmie Odberateľ produkty tvoriace predmet Dodávky scudziť, 



 

založiť ani odovzdať k zabezpečeniu. Odberateľ je ďalej povinný bez omeškania Dodávateľa informovať 
o nariadenom výkone rozhodnutia alebo exekúcii, začatí insolventného konania alebo zhabaní alebo 
iných opatreniach tretej osoby. Náklady na odstránenie týchto opatrení nesie Odberateľ. 

 

5.11 Odberateľ nie je oprávnený jednostranne započítavať svoje nároky voči prípadným pohľadávkam 
Dodávateľa voči Odberateľovi. 

 
 

6 NAKLADANIE S PREDMETOM DODÁVKY PO DODANÍ 
6.1 Odberateľ sa zaväzuje po dodaní predmetu Dodávky dodržiavať inštrukcie Dodávateľa a predpísané 
technologické postupy podľa technických a bezpečnostných listov, ďalej potom pokyny a postupy 
týkajúce sa nakladania, skladovania a používania predmetu Dodávky, napr. inštrukcie pre aplikáciu 
farieb a ostatných materiálov. Pri bežnom tovare sa Odberateľ zaväzuje, že pre získavanie 
požadovaných odtieňov farieb bude používať výhradne pre danú značku Dodávateľom predpísané 
miešacie zariadenie (napr. zariadenie zn. STANDOX pre príslušné autolaky zn. STANDOX), a toto 
miešacie zariadenie bude plniť výhradne miešacími komponentami zo zoznamu receptúr danej značky. 
Odberateľ sa zaväzuje, že bude dodané produkty skladovať, používať, predávať ich a spracovávať ich 
s najvyššou možnou mierou starostlivosti a odbornosti. Odberateľ podpisom Zmluvy alebo 
uskutočnením Objednávky potvrdzuje, že sa aktívne zoznámil s vyššie uvedenými inštrukciami, 
technologickými postupmi a predpísanými receptúrami v aktuálnom znení. 

 
 

6.2 Odberateľ je povinný s odbornou starostlivosťou predchádzať riziku vzniku prípadných škôd 
v súvislosti s aplikáciou a použitím produktov (tovaru, zariadenia) dodaných Dodávateľom (napríklad 
pred každou aplikáciou produktov je povinný uskutočniť kontrolný nástrek pre potvrdenie správnych 
vlastností a odtieňov dodaných farieb). 

 
 

6.3 Odberateľ nesie zodpovednosť za prípadnú škodu alebo poškodenie reputácie či dobrého mena 
Dodávateľa a im dodávaných produktov, či ich prvotných výrobcov v dôsledku nedodržania povinností 
uvedených vyššie v článku 6.1 VOP alebo iného poškodzujúceho konania. Pokiaľ Odberateľ nekoná 
v prísnom súlade s povinnosťami podľa ustanovení článku 6.1 týchto VOP, Dodávateľ má právo voči 
Odberateľovi uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody (vrátane nemateriálnej ujmy), rovnako ako 
odmietnuť ďalšie Dodávky pre Odberateľa a ďalej Odberateľ stráca všetky zákonné či zmluvne 
dohodnuté nároky z titulu prípadnej zodpovednosti za chyby predmetu Dodávky. 

 
6.4 Pokiaľ sú príslušné Dodávky realizované na základe dlhodobých odberových zmlúv medzi 
Odberateľom a Dodávateľom a Dodávateľ v dôsledku porušenia povinností Odberateľa podľa 
ustanovení 6.1 VOP odmietne, pozastaví alebo úplne ukončí Dodávky Odberateľovi podľa ustanovení 
6.3 VOP, nepredstavuje takéto konanie Dodávateľa porušenie týchto dlhodobých odberových zmlúv a 
Odberateľ nesie všetky následky vyplývajúce z nesplnenia svojich záväzkov podľa týchto dlhodobých 
odberových zmlúv z tohto odmietnutia / pozastavenia alebo ukončenia Dodávok. 

 
 

6.5 Pokiaľ sú inštrukcie, predpísané technologické postupy, receptúry, prípadne akékoľvek iné 
materiály apod. chránené právami duševného vlastníctva, všetky tieto práva patria a zostávajú výlučne 
Dodávateľovi, resp. príslušnému majiteľovi týchto práv. Dodávateľ poskytuje Odberateľovi k týmto 
predmetom práv duševného vlastníctva len nevýhradnú licenciu, ktorá je množstevne, časovo a 
teritoriálne obmedzená rozsahom, ktorý je nevyhnutný k riadnemu splneniu účelu použitia týchto 
predmetov ochrany práv duševného vlastníctva v súvislosti s Dodávkou a len pre tieto spôsoby použitia 
týchto predmetov ochrany, ktoré sú rovnako nevyhnutné pre riadne splnenie účelu použitia týchto 
predmetov ochrany v súvislosti s Dodávkou. V prípade neoprávneného použitia akéhokoľvek predmetu 
ochrany Odberateľom nad rámec udelenej licencie, Odberateľ nahradí Dodávateľovi/ príslušnému 
majiteľovi týchto práv akúkoľvek škodu, vydá akékoľvek bezdôvodné obohatenie alebo uspokojí iné 
nároky uplatnené v súvislosti s týmto neoprávneným použitím a zároveň odškodní Dodávateľa za 
akúkoľvek škodu, bezdôvodné obohatenie alebo iné nároky uplatnené v súvislosti s týmto 
neoprávneným použitím voči Dodávateľovi tretími osobami. 

 
 

6.6 Za likvidáciu, spätný zber a/alebo spracovanie prípadných odpadov a obalov súvisiacich s Dodávkou 
zodpovedá výlučne Odberateľ. 

 
 

7 ZODPOVEDNOSŤ DODÁVATEĽA ZA VADY 
7.1 Odberateľ je oprávnený uplatňovať práva zo zodpovednosti za vady, ktoré bolo možné zistiť pri 
prevzatí predmetu Dodávky, len vtedy, pokiaľ tieto vady uvedie v dodacom liste a/alebo odovzdávacom 
protokole. Inak môže Odberateľ uplatňovať práva zo zodpovednosti za vady len u tzv. skrytých vád 
(ďalej len „ostatné vady“). 

 
7.2 Odberateľ je oprávnený uplatňovať práva zo zodpovednosti za ostatné vady len na základe ich 
písomného oznámenia vykonaného bez omeškania po ich zistení, resp. potom, čo tieto vady bolo možné 
zistiť pri vynaložení obvyklej starostlivosti, pričom bude obsahovať presný popis vady a požadovaný 
nárok zo zodpovednosti za vady (napr. oprava). 

 

7.3 Strany sa dohodli, že Odberateľ je oprávnený uplatňovať práva zo zodpovednosti za ostatné vady 
najneskôr len v rámci doby použitia bežného tovaru vyznačené na obale, resp. v rámci doby trvania práv 
zo zodpovednosti za vady uvedené na dodacom liste. V prípade rozporu týchto dvoch údajov má 
prednosť údaj na dodacom liste. Vo vzťahu k zariadeniu je Odberateľ oprávnený uplatňovať práva zo 
zodpovednosti za ostatné vady najneskôr v období prvých 24 mesiacov od uvedenia zariadenia do 
prevádzky (prípadne od jeho dodania, ak nemá Dodávateľ povinnosť ho do prevádzky uviesť). Ak si 
Odberateľ uplatnil nárok zo zodpovednosti za vady, nedochádza tým k predĺženiu ani opätovnému 
začiatku plynutia lehoty pre uplatňovanie nárokov zo zodpovednosti za vady uvedené v 
predchádzajúcom odstavci. 

 

7.4 Dodávateľ nenesie zodpovednosť za vady bežného tovaru v prípade, že Odberateľ prísne 
nedodržiaval pravidlá skladovania bežného tovaru uvedené na obale alebo oznámené Odberateľovi 
iným spôsobom alebo iným spôsobom nerešpektoval pokyny Dodávateľa ohľadom použitia a/alebo 
aplikácie bežného tovaru, najmä tie uvedené v článku 6.1 VOP. 

 
7.5 V prípade opraviteľných vád na zariadení má Odberateľ právo požadovať ich opravu, a to i v 
prípade viacnásobného výskytu vád, prípadne opakovaného výskytu niektorej vady. Pokiaľ nie je 
oprava možná, má Odberateľ právo požadovať náhradu chybnej súčasti alebo primeranú zľavu z 
kúpnej ceny. Pokiaľ nie je možná ani náhrada chybnej súčasti, má Odberateľ okrem primeranej zľavy 
z ceny právo požadovať po dohode s Odberateľom dodanie rovnakého alebo obdobného zariadenia, 
ktoré tvorilo predmet Dodávky. Odberateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, ak sa tak strany písomne 
dohodli v Zmluve, alebo ak toto oprávnenie priamo vyplýva z kogentných ustanovení príslušných 
právnych predpisov. 
 
7.6 Zodpovednosť Dodávateľa za vady zariadenia sa uplatnia len v prípade, že: 

(a) zariadenie je používané v súlade s návodom k použitiu a údržbe odovzdaným 
Odberateľovi povereným pracovníkom Dodávateľa pri podpise dodacieho listu / 
odovzdávajúceho protokolu; 
(b) zariadenie je používané odborne zaškoleným personálom Odberateľa; 
(c) minimálne jeden krát ročne je uskutočnená kontrola zariadenia poverenými pracovníkmi Dodávateľa; 

a 
(d) pri realizovanej periodickej údržbe a opravách zariadenia sú použité diely a postupy 
schválené Dodávateľom. 

 
 

7.7 Zodpovednosť Dodávateľa za vady zariadenia sa ďalej neuplatní v prípadoch, keď Odberateľ bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa uskutočnil zmeny alebo úpravy na zariadení.  

 
 

7.8 V prípade, že Dodávateľov dodávateľ poskytuje Dodávateľovi na zariadenia práva zo 
zodpovednosti za vady vo väčšom rozsahu, ako je uvedené v článku 7 VOP a tento Dodávateľov 
dodávateľ riadne plní svoje povinnosti zodpovedajúce týmto právam, uplatnia sa medzi Dodávateľom 
a Odberateľom namiesto práv a povinností uvedených v článku 7 VOP povinnosti zodpovedajúce 
príslušným dohodám medzi Dodávateľovým dodávateľom a Dodávateľom. O obsahu týchto práv 
Dodávateľ písomne informuje Odberateľa spolu s dodaním zariadenia. 
 

 
8 ZODPOVEDNOSŤ DODÁVATEĽA ZA ŠKODU 

8.1 Pokiaľ dôjde k zavinenému porušeniu dohodnutých podmienok Dodávky Dodávateľom, je rozsah 
zodpovednosti Dodávateľa za škodu pri každej jednotlivej Zmluve obmedzený do výšky dohodnutej 
ceny Dodávky (mimo škodu spôsobenú úplne úmyselne), pokiaľ zákon výslovne kogentnými 
ustanoveniami neustanovuje inak. 

 
 

8.2 Pokiaľ v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami nesie Dodávateľ zodpovednosť za škodu, nesie 
ju len vo vzťahu ku skutočnej škode, nie však vo vzťahu k ušlému zisku alebo akýmkoľvek nepriamym 
alebo následným škodám., pokiaľ zákon výslovne kogentnými ustanoveniami neustanovuje inak. 

 
 
9 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

9.1 Pokiaľ je Odberateľ podľa Zmluvy povinný poskytnúť Dodávateľovi súčinnosť s prevzatím 
predmetu Dodávky a pokiaľ túto súčinnosť v dohodnutej dobe neposkytne, prechádza na Odberateľa 
týmto okamihom nebezpečenstvo škody a/alebo straty predmetu Dodávky a Odberateľ je povinný 
Dodávateľovi nahradiť náklady, ktoré Dodávateľovi vzniknú v dôsledku zmarenia dodania. Pokiaľ 
predmetnú súčinnosť neposkytne ani v dodatočnej lehote 14 dní, má Dodávateľ právo od Zmluvy 
odstúpiť. 

 
 

9.2 Dodávateľ má právo od Zmluvy odstúpiť rovnako v prípade, že Odberateľ neplní svoje povinnosti 
podľa Zmluvy a 
(a) takéto neplnenie predstavuje podstatné porušenie Zmluvy, alebo 
(b) takéto neplnenie nepredstavuje podstatné porušenie Zmluvy, avšak Odberateľ neuskutoční 
nápravu ani v dodatočnej primeranej lehote s dĺžkou aspoň 14 dní, ktoré mu Dodávateľ stanoví v 
písomnom upozornení na takéto porušenie. 

 
 

9.3 Dodávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť rovnako v prípade, že u Odberateľa je vyhlásený 
úpadok, alebo sa Odberateľ nachádza v úpadku, alebo je v omeškaní s úhradou predchádzajúcich 
záväzkov voči Dodávateľovi. 

 
 

10 ZÁVEREČNÁ USTANOVENIA 
10.1 Dodávateľ nenesie zodpovednosť za prípady vyššej moci, vrátane prípadov štrajkov alebo výluk 
a akýchkoľvek ďalších nepredvídateľných prekážok, ktoré vznikli nezávisle na jeho vôli. To platí i vtedy, 
pokiaľ okolnosti nastali u Dodávateľovho dodávateľa. V takom prípade sa dodacia lehota primerane 
predlžuje. Za uvedené okolnosti nie je Dodávateľ zodpovedný ani vtedy, ak tieto nastali počas už 
existujúceho omeškania.  Začiatok a koniec trvania týchto prekážok oznámi Dodávateľ Odberateľovi 
čo najskôr.  

 
 

10.2 Akékoľvek omeškanie alebo opomenutie Dodávateľa pri uplatnení akéhokoľvek práva alebo 
nároku v primeranej lehote voči Odberateľovi, nesmie byť považované za zrieknutie sa tohto práva 
alebo nároku.  
 
10.3 Zmluvný vzťah medzi Dodávateľom a Odberateľom sa riadi slovenským právom, najmä zákonom 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení a prípadné spory z neho vyplývajúce budú 
rozhodovať slovenské súdy.  

 

10.4 Ak sa preukáže, že niektoré ustanovenie Zmluvy alebo týchto VOP nie je z pohľadu právnych 
predpisov platné, účinné alebo vymáhateľné, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť, účinnosť alebo 
vymáhateľnosť ostatných ustanovení. 

 
 

10.5 Dodávateľ má právo kedykoľvek zmeniť, zrušiť alebo odvolať jednotlivé alebo všetky ustanovenia 
týchto VOP. Je výlučne v zodpovednosti Odberateľa, aby sa vždy zoznámil s aktuálnym znením VOP 
pred podpisom Zmluvy alebo uskutočnením Objednávky. 

 
Platné ku dňu 1.2.2023 
SERVIND SLOVAKIA s.r.o. 

 
 
  


