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1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej
len "Podmienky") sú podmienkami v zmysle
ustanovení §1751 zákona č. 89/2012 Zb. Zákon
občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej len
"občiansky zákonník"), a vzťahujú sa na odber
(nákup)
tovaru
a
výrobkov
spoločnosti
CHEMCOMEX,
a.s.
–
organizačná
zložka
Slovensko, IČO 44 509 189, so sídlom na adrese
Hospodárska 53, 918 64 Trnava, Slovenská
republika, zapísaná do Obchodného registra
Okresného súdu v Trnave, oddiel Po, vložka č.
10159/T (ďalej len "Kupujúci") od dodávateľa (ďalej
len "Predávajúci").
1.2 Predmetom zmluvného vzťahu je záväzok
Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar alebo
výrobky a záväzok Kupujúceho zaplatiť za to
Predávajúcemu kúpnu cenu v súlade s
príslušnou zmluvou, resp. objednávkou.
1.3 Tieto Podmienky sú záväzné pre Kupujúceho
a Predávajúceho a tvoria neoddeliteľnú súčasť
príslušnej Zmluvy, resp. Objednávky. Zmluvné
strany pre túto zmluvu, resp. Objednávku vylúčili
použitie obchodných alebo iných zmluvných
podmienok Predávajúceho, pokiaľ nie sú
výslovne Kupujúcim akceptované. Pre vylúčenie
pochybností sa uvádza, že v prípade, keď popri
týchto Podmienkach budú platiť aj všeobecné
obchodné podmienky Predávajúceho, potom v
prípade rozporu medzi nimi majú prednosť tieto
Podmienky Kupujúceho.
1.4 Všetky odchýlky od Podmienok musia, byť
písomne dohodnuté v príslušnej Zmluve, resp.
Objednávke. Ustanovenie príslušnej Zmluvy,
resp.
Objednávky
majú
prednosť
pred
Podmienkami. Práva a povinnosti zmluvných
strán neupravené v príslušnej Zmluve, resp.
Objednávke alebo v Podmienkach sa riadia
slovenskými platnými právnymi predpismi,
najmä občianskym zákonníkom.

2. ZMLUVNÉ VZŤAHY
2.1 Realizácia dodávky tovaru prebieha na základe
zmluvného vzťahu uzavretého medzi Kupujúcim
a Predávajúcim, ktorý vzniká:
• uzavretím písomnej Zmluvy medzi Kupujúcim a
Predávajúcim
(tj.
jej
podpisom
oboma
zmluvnými stranami);
•
potvrdením
Predávajúcim,

Objednávky

Kupujúceho

ďalej len "Zmluva".
2.2 Špecifikácia dodávaného tovaru či výrobkov
(ďalej len "Dodávka") je vymedzená Zmluvou.
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Pokiaľ nie sú v Zmluve dohodnuté ďalšie
podmienky, je predávajúci povinný dodať
dodávku v prevedení s obvyklým príslušenstvom,
ktoré sa hodí na účel, na ktorý sa takáto dodávka
používa.
2.3 Pri dojednávaní jednotlivých Zmlúv, resp.
Objednávok sa vychádza zo skutočnosti, že
predávajúci
je
s
týmito
Podmienkami
oboznámený a súhlasí s nimi.
2.4 Tieto Podmienky platia za prijaté najneskôr v
okamihu uzatvorenia Zmluvy Predávajúcim.

3 DODANIE TOVARU
3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar riadne a
včas v lehotách stanovených v Zmluve.
Predávajúci je ďalej povinný dodať Tovar v súlade
s požiadavkami, podmienkami, parametrami,
špecifikáciami,
príslušnými
normami
a
predpismi, a to aj v mieste koncového použitia
Tovaru,
ako
aj
ostatnými
dokladmi
a
dokumentmi,
údajmi
a
informáciami
obsiahnutými a stanovenými v Zmluve. Tovar bez
súvisiacej dokumentácie (najmä technickej) či
dokladov, najmä dokladov potrebných na
nakladanie s Tovarom, sa považuje za dodávku s
vadami a Kupujúci nie je povinný Tovar prevziať;
v takom prípade Kupujúci nie je povinný na
úhradu kúpnej ceny ani na iné plnenia súvisiace
s odmietnutou Objednávkou podľa Zmluvy.
Akékoľvek a všetky dodávky idúce nad rámec
Zmluvy bude Predávajúci poskytovať iba po
písomnej dohode s Kupujúcim ako viac dodávky.
3.2
Záväzky
Predávajúceho
zahŕňajú
zabezpečenie všetkých materiálov, poskytnutie
užívacích práv a licenčných práv k Tovaru a
služieb potrebných na dosiahnutie kompletnosti,
prevádzkyschopnosti
a
na
zabezpečenie
plynulého, spoľahlivého a bezpečného užívania
Tovaru.
3.3 Všetok Tovar bude dodávaný za podmienok
dodacej doložky DDP (podľa INCOTERMS 2020),
ak neboli medzi Predávajúcim a Kupujúcim
dohodnuté iné dodacie podmienky. Miesto
dodania a termín dodania sú stanovené v Zmluve
Kupujúcim. Náklady na dopravu do miesta
dodania a súvisiace náklady, najmä náklady na
balenie, preclenie a poistenie znáša Predávajúci.
3.4 Dodávky Tovaru sú dodávané v obale
vhodnom pre dohodnutý druh Tovaru a pre
dohodnuté alebo s ohľadom na druh Tovaru
vhodne zvolené dopravné podmienky tak, aby sa
zabránilo poškodeniu Tovaru počas dopravy na
miesto dodania. Použitý obal sa vracia v prípade
výslovného dojednania.

3.5 Čiastkové dodávky sú možné iba po
predchádzajúcej písomnej dohode s Kupujúcim.

vyhodnotil a ocenil všetky náklady, ktoré sú
nevyhnutné pre riadne splnenie Zmluvy.

3.6 Predávajúci je povinný písomne (emailom)
informovať kontaktnú osobu Kupujúceho o
termíne dodávky do miesta určenia vždy
najneskôr 5 dní vopred.

4.3 Všetky náklady na dodávku súvisiace s
plnením Zmluvy, ako je dopravné, balné,
poistenie, clo a ďalšie náklady hradí Predávajúci.

3.7 Prevzatie Tovaru po dodaní do miesta dodania
bude potvrdené podpisom odovzdávacieho
protokolu
či
dodacieho
listu
osobami
oprávnenými konať za Predávajúceho a
Kupujúceho.
3.8 Predávajúci vykoná všetky služby a zaistí
dodávky všetkých materiálov, ktoré nie sú
výslovne uvedené v Zmluve, ale pri ktorých je
možné s ohľadom na povahu a rozsah Tovaru
podľa Zmluvy usudzovať, že sú nutné pre riadnu
funkciu Tovaru. Predávajúci je povinný sa
zoznámiť so všetkými informáciami, údajmi a
inými dokumentmi, ktoré sú súčasťou Zmluvy
alebo boli v súvislosti s ňou poskytnuté
Kupujúcim Predávajúcemu. Pokiaľ by niektoré
dokumenty, informácie, údaje alebo hodnoty
dodané Kupujúcim neboli dostatočné alebo
kompletné, aby umožnili dodanie Tovaru, je v
takom prípade povinnosťou Predávajúceho
upresniť si a/alebo si zaistiť chýbajúce informácie
a údaje.
3.9 Akékoľvek požiadavky Predávajúceho na
dodatočné platby alebo na predĺženie termínov
plnenia podľa Zmluvy z dôvodov akejkoľvek
nesprávnej interpretácie alebo nesprávneho
porozumenia týkajúce sa veci miesta plnenia,
informácií,
údajov
a
iných
dokumentov
poskytnutých podľa Zmluvy Kupujúcim nie sú
prípustné.

4.4 Právo na zaplatenie ceny Predávajúcemu
vzniká
zásadne
na
základe
Kupujúcim
odsúhlaseného
(tj.
podpísaného
osobou
oprávnenou
na
podpis
za
Kupujúceho)
odovzdávacieho
protokolu
Tovaru,
resp.
dodacieho listu, ktorý slúži ako podklad pre
fakturáciu, ak nie je medzi stranami dohodnuté
inak.
4.5 K cenám sa pripočítava daň z pridanej
hodnoty (DPH) v aktuálnej zákonnej sadzbe.

5 PLATOBNÉ PODMIENKY
5.1 Po uskutočnení dodávky a po podpise
dokladov o dodávke (preberacieho protokolu
alebo dodacieho listu) je predávajúci oprávnený
vystaviť faktúru (daňový doklad) vo výške
uskutočniteľného zdaniteľného plnenia.
5.2 Každá faktúra vystavená Predávajúcim bude
vystavená
najskôr
v
deň
uskutočnenia
zdaniteľného plnenia, najneskôr však do 15 dní po
jeho uskutočnení, a musia spĺňať všetky
náležitosti daňového dokladu, pričom faktúra
(daňový doklad) musí obsahovať najmä tieto
údaje:
• číslo Zmluvy,
Kupujúceho;

popr.

číslo

Objednávky

• označenie a číslo faktúry;
• daňové identifikačné číslo Predávajúceho a
Kupujúceho;

3.10 Všetky súčiastky či materiály dodané
Predávajúcim v rámci dodávky Tovaru musia, byť
nové a nepoužité a musí ísť o materiál či výrobky,
ktoré zodpovedajú požiadavkám a parametrom
vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov
(napr. na akosť, množstvo, mieru, váhu), sú bez
vád a zodpovedajú záväzným technickým,
hygienickým a bezpečnostným normám a
právnym predpisom, a to aj v mieste koncového
použitia Tovaru.

• názov a sídlo Predávajúceho a Kupujúceho
pričom ako názov a sídlo Kupujúceho bude
uvedené CHEMCOMEX
a.s., OZ Slovensko,
Hospodárska 53, 918 64 TRNAVA, Slovenská
republika.;

4 CENY

• ak je predávajúci platcom DPH, každá ním
vystavená faktúra (daňový doklad) bude
obsahovať výšku ceny bez DPH, sadzbu DPH v%,
výšku DPH, popr. výšku ceny vr. DPH pre každú
položku dodaného tovaru a súčet týchto cien;

4.1 Všetky ceny sú dohodnuté ako ceny pevné, ak
nie je v Zmluve stanovené inak.
4.2 Cena obsahuje všetky náklady súvisiace s
plnením predmetu Zmluvy Predávajúcim.
Predávajúci je plne oboznámený s rozsahom,
účelom a povahou predmetu Zmluvy a správne

• označenie bankového spojenia Predávajúceho;
• dátum vystavenia faktúry;
• rozsah, predmet a
zdaniteľného plnenia;

dátum

uskutočnenia

• termín splatnosti faktúry podľa Zmluvy;

• údaje o poskytnutých zálohách;
• podpis a pečiatka Predávajúceho.
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5.4 Prílohou faktúry musia byť vždy listiny
osvedčujúce rozsah fakturovaného plnenia. Tieto
priložené listiny musia byť za obe zmluvné strany
podpísané
zodpovednými
zástupcami
uvedenými v Zmluve.
5.5 Faktúry budú Predávajúcim zasielané na
adresu sídla Kupujúceho: CHEMCOMEX, a.s., OZ
Slovensko, Hospodárska 53, 918 64 TRNAVA,
Slovenská republika.
5.6 Ak nie je výslovne dohodnuté inak,
predávajúci nie je oprávnený vystaviť faktúry, v
ktorých sú združené dve či viac dodávok.
5.7 Splatnosť faktúr je stanovená na 60 dní, pokiaľ
nie je dohodnuté inak, a to odo dňa doručenia
faktúry Kupujúcemu, pričom platobnými dňami
Kupujúceho sú utorok a štvrtok. Kupujúci tak nie
je v omeškaní s úhradou faktúr ani v prípade, že k
zaplateniu dôjde v najbližší platobný deň po
uplynutí 60dňovej splatnosti príslušnej faktúry.
Kupujúci je oprávnený pred uplynutím lehoty
splatnosti vrátiť faktúru Predávajúcemu, ak
faktúra nemá náležitosti uvedené v tomto článku
5. či vykazuje iné vady podľa právnych predpisov
alebo vady obsahovej. Súčasne s vrátením faktúry
oznámi
Kupujúci
Predávajúcemu
dôvody
vrátenia. V závislosti na povahe vady je
Predávajúci povinný faktúru vrátane jej príloh
opraviť alebo novo vyhotoviť. Oprávneným
vrátením faktúry vo vyššie uvedenom termíne
prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti
faktúry. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo
dňa vystavenia doplnenej, opravenej alebo novo
vyhotovenej faktúry s príslušnými náležitosťami,
spĺňajúcimi podmienky príslušnej Zmluvy.
5.8 Platbou sa rozumie bezhotovostná platba na
účet Predávajúceho uvedený v Zmluve. Iná forma
úhrady (napr. Započítania, splátkový kalendár,
zmenka a pod.) je možná len s písomným
súhlasom Kupujúceho. Zmluvné strany sa
dohodli, že zmenu bankového spojenia a čísla
účtu Predávajúceho možno vykonať len
písomným dodatkom k príslušnej Zmluve alebo
písomným
oznámením
preukázateľne
doručeným
Predávajúcim
Kupujúcemu,
najneskôr spolu s príslušnou faktúrou, popr.
zálohovým listom. Toto oznámenie musí byť
originálne a musí byť podpísané osobami
oprávnenými
k
podpisu
Zmluvy
alebo
štatutárnym orgánom Predávajúceho.
5.9 Kupujúci nie je v omeškaní so zaplatením
faktúry, pokiaľ najneskôr v posledný deň jej
splatnosti bola suma odpísaná z účtu
Kupujúceho v prospech účtu Predávajúceho.
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5.10 Predávajúci sa môže s Kupujúcim dohodnúť
na podmienkach zasielanie elektronických
faktúr.
5.11
Predávajúci
nie
je
oprávnený
bez
predchádzajúceho
písomného
súhlasu
Objednávateľa postupovať pohľadávky vzniknuté
z plnenia Zmluvy alebo v súvislosti s ňou. V
prípade porušenia tohto záväzku Zhotoviteľom je
tento povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 20% nominálnej hodnoty
postúpenej pohľadávky.
5.12 Objednávateľ je oprávnený vykonať
jednostranné započítanie svojej pohľadávky
vzniknuté podľa Zmluvy alebo Podmienok alebo
iného záväzkového vzťahu.

6 PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA,
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY
6.1 Vlastnícke právo k Tovaru prechádza z
Predávajúceho na Kupujúceho okamihom
dodania Tovaru na miesto dodania alebo
zaplatením, podľa toho, ktorá zo skutočností
nastala skôr.
6.2 Zodpovednosť za vznik škody na Tovare
prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho
okamihom dodania do skladu Kupujúceho.
Predávajúci zodpovedá za škody na Tovare až do
úplného vyloženia Tovaru v sklade Kupujúceho.

7 AKOSŤ, ZÁRUKA, REKLAMÁCIAE
7.1 Predávajúci zodpovedá za kvalitu, funkčnosť a
úplnosť Tovaru.
7.2 Na Tovar poskytuje Predávajúci záruku v dĺžke
24 mesiacov od jeho dodania Kupujúcemu.
Pokiaľ je Tovar Kupujúcim prevzatý s drobnými
vadami a/alebo nedorobkami zistenými pri
preberacom konaní, záručná doba začína plynúť
až dňom odstránenia poslednej vady a/alebo
nedorobku.
7.3 Vyššie uvedená záruka zaniká, ak Kupujúci
alebo tretia strana na jeho žiadosť vykoná zásah,
opravu alebo zmenu na Tovare, a to bez
písomného súhlasu Predávajúceho.
7.4 Záruky Predávajúceho sa nevzťahujú na
bežné prevádzkové opotrebenie, na poruchy
spôsobené nepozornosťou a nedbalosťou pri
prevádzkovaní,
nedodržiavaním
návodov
výrobcu alebo prevádzkou Tovaru za iných než
dohodnutých podmienok a parametrov.
7.5 Tovar má vady, ak jeho prevedenie
nezodpovedá parametrom určeným v Zmluve,
resp. Objednávke, účelu jeho použitia, poprípade
nemá vlastnosti výslovne stanovené Zmluvou,
resp. Objednávkou, všeobecne záväznými

predpismi, popr. ustanovené záväznými alebo
dohodnutými technickými normami, podľa
ktorých sa má predmet plnenia vykonať. Chybou
je aj dodanie iného tovaru, než je dohodnuté,
vady na dokladoch nutných na používanie
Tovaru, právne vady plnenia, tj napr. porušenie
práv tretej osoby.
7.6 Oznámenie vady (vrátane popisu, ako sa vada
prejavila) môže byť zaslané Predávajúcemu
písomne
kedykoľvek
po
jej
zistení.
V
pochybnostiach sa má za to, že oznámenie vady
bolo Predávajúcemu doručené tretieho dňa po
preukázateľnom odoslaní. V oznámení musí, byť
chyba popísaná a musí v ňom byť uvedená voľba
medzi nárokmi ďalej uvedenými.
7.7 Pri zistení, že Tovar vykazuje vady, má
Kupujúci právo požadovať:
• odstránenie vady poskytnutím nového plnenia,
ak ide o vady, ktoré robia predmet plnenia
nepoužiteľným, a to bez zbytočného odkladu po
oznámení, najneskôr do 10 dní od oznámenia
vady Predávajúcemu, pokiaľ zmluvné strany
nedohodnú s ohľadom na povahu vady lehotu
inú;
• odstránenie právnej vady plnenia bez
zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní od
oznámenia vady Predávajúcemu, pokiaľ zmluvné
strany nedohodnú s ohľadom na povahu vady
lehotu inú;
• odstránenie vady, ak sa jedná o vadu
odstrániteľnú. Vadu je povinný Predávajúci
odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do
10 dní odo dňa doručenia oznámenia vady
Predávajúcemu,
pokiaľ
zmluvné
strany
nedohodnú s ohľadom na povahu vady lehotu
inú;
• poskytnutie primeranej zľavy s ohľadom na
povahu vady
• odstúpenie od Zmluvy, v prípade že vada robí
Tovar
nepoužiteľným
alebo
má povahu
podstatného porušenia Zmluvy.
7.8 Lehoty uvedené v predchádzajúcom odseku
7.7 sa počítajú odo dňa doručenia oznámenia
vady Predávajúcemu, pričom faxové alebo
elektronické správy sa považujúza doručené
dňom a hodinou ich odoslania. Predávajúci je
povinný zahájiť odstraňovanie vady diela
najneskôr do 48 hodín po oznámení vady
Kupujúcim, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne
inak.

právo odstrániť vadu podľa svojho uváženia buď
sám, alebo prostredníctvom tretích osôb na
náklady Predávajúceho, bez toho, aby tým boli
dotknuté jeho práva vyplývajúce zo záruky.
Predávajúci je povinný nahradiť Kupujúcemu
účelne a preukázateľne vynaložené náklady,
ktoré vznikli Kupujúcemu v súvislosti s
odstránením vady, a to do 21 dní po obdržaní
príslušnej faktúry Kupujúceho.
7.10 Vadu dodávky riadne notifikovanú v súlade s
týmito Podmienkami je Predávajúci povinný
odstrániť, resp. uspokojiť iný nárok zvolený
Kupujúcim podľa odseku 7.7 týchto Podmienok
bezodplatne, na svoj náklad a nebezpečenstvo.
7.11 Odstránenie chyby, resp. uspokojenie iného
nároku zvoleného Kupujúcim podľa odseku 7.7
týchto Podmienok nemá vplyv na nárok
Kupujúceho na zmluvnú pokutu a náhradu
škody.
7.12 Pokiaľ má Predávajúci za to, že reklamácia nie
je oprávnená, je toto povinný Kupujúcemu
bezodkladne oznámiť písomne. V oznámení
uvedie aj dôvody, pre ktoré považuje uplatnenú
reklamáciu za neoprávnenú. Pokiaľ Predávajúci
toto písomne neoznámi Kupujúcemu v lehote do
troch (3) pracovných dní od doručenia
reklamácie, platí, že je reklamácia oprávnená.
7.13 Aj v prípade, že Predávajúci má za to, že
predmetná reklamácia nie je oprávnená, je
povinný takú vadu odstrániť s tým, že náklady na
odstránenie
reklamovanej
vady,
nesie
Predávajúci aj v týchto sporných prípadoch, a to
až do právoplatného rozhodnutia súdu v tejto
veci , príp. do iného vysporiadania tejto veci
medzi zmluvnými stranami.
7.14 Odstránenie chyby, resp. uspokojenie iného
nároku zvoleného Kupujúcim podľa odseku 7.7
týchto Podmienok nemá vplyv na nárok
Kupujúceho na zmluvnú pokutu a náhradu
škody.
7.15 Na vady reklamované v záručnej lehote sa
záručná lehota predlžuje o dobu od oznámenia
výskytu vady do doby odstránenia reklamovanej
vady. Prevzatie odstránenia reklamovanej vady
bude medzi Predávajúcim a Kupujúcim
vykonané vždy písomne.
7.16 Pre splnenie novej dodávky v rámci
odstránenia vady vrátane zodpovednosti za vady
tejto novej dodávky platia v plnom rozsahu
ustanovenia Zmluvy a týchto Podmienok.

7.9 Ak odmietne Predávajúci vady Tovar odstrániť
alebo neodstráni vady diela v lehotách
uvedených v odseku 7.7 vyššie, má Kupujúci
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8 ZMLUVNÉ POKUTY
8.1 Pri nedodržaní ktoréhokoľvek termínu plnenia
dodávky Tovaru podľa Zmluvy Predávajúcim má
Kupujúci právo požadovať zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške 0,5 % z ceny dodávky za každý
začatý deň omeškania. V prípade, keď medzi
Kupujúcim a Predávajúcim bolo dohodnuté
dodanie Tovaru v čiastkových plneniach, beží
omeškanie pre každý dohodnutý termín
čiastkovej dodávky Tovaru samostatne.
8.2 V prípade nepreplatenia bezchybnej faktúry
alebo zálohového listu do termínu splatnosti
podľa Zmluvy je Predávajúci oprávnený účtovať
úrok z omeškania v zákonnej výške.
8.3 Zmluvná pokuta pre prípad omeškania
Predávajúceho s odstránením každej oznámenej
jednotlivej vady Tovaru činí za každý deň
omeškania 0,5 % z ceny Tovaru, ku ktorej sa vada
vzťahuje, a to za každú jednotlivú vadu do
maximálnej výšky 30 % z celkovej ceny Tovaru.

9.2 Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená
odstúpiť od Zmluvy pre jej podstatné porušenie.
Kupujúci je ďalej oprávnený odstúpiť od Zmluvy
najmä v prípade, keď Predávajúci neposkytuje
plnenie
v
súlade
so
Zmluvou
alebo
Podmienkami; alebo omeškanie Predávajúceho s
dodávkou ktorejkoľvek časti Tovaru dosiahne
pätnásť (15) dní oproti stanovenému termínu;
alebo v iných prípadoch výslovne uvedených v
týchto Podmienkach. Odstúpenie od Zmluvy
musí odstupujúca zmluvná strana oznámiť
druhej zmluvnej strane písomne.
9.3 Odstúpenie sa nedotýka nároku na zaplatenie
zmluvných pokút, náhrady škody, ochrany
obchodného tajomstva zachovania dôvernosti
informácií, záruky a príp. ďalších ustanovení
Zmluvy .
9.4 V prípade odstúpenia od Zmluvy sú zmluvné
strany povinné vzájomne vysporiadať svoje
preukázateľné záväzky.

8.4 V prípade, keď celková výška zmluvných
pokút podľa Zmluvy presiahne 30 % zmluvnej
ceny, má Kupujúci právo odstúpiť od tejto
Zmluvy . Týmto ustanovením nie je dotknutý
nárok Kupujúceho na náhradu prípadnej škody
Predávajúcim ani povinnosť Predávajúceho svoje
záväzky vzniknuté nedodržaním zmluvných
povinností.

9.5 Ak dôjde k odstúpeniu z dôvodov na strane
Kupujúceho v čase pred začatím plnenia, je
Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu k
dátumu odstúpenia ním účelne vynaložené a
preukázané náklady vzniknuté v súvislosti s
plnením predmetu Zmluvy, a to však do výšky
max. 50 % z celkovej čiastky, pokiaľ nie je Zmluvou
stanovené inak.

8.5 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté
právo oprávnenej zmluvnej strany na náhradu
škody. Kupujúci je oprávnený požadovať náhradu
škody spôsobenej mu porušením povinností
Predávajúceho aj v prípade, že sa jedná o
porušenie povinnosti, na ktorú sa vzťahuje
zmluvná pokuta. Náhrada škody zahŕňa
skutočnú škodu a ušlý zisk.

10. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

9 POZASTAVENIE ZMLUVY, ODSTÚPENIE
OD ZMLUVY
9.1 Kupujúci má právo odstúpiť alebo kedykoľvek
požadovať od Predávajúceho zmenu plnenia či
dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich
s plnením záväzku, a to aj bez uvedenia dôvodu.
Ak
oznámi
svoju
požiadavku
písomne
Predávajúcemu, je táto povinná požiadavku, od
dátumu, kedy mu bola doručená, poslúchnuť a
zabezpečiť rozpracovaný predmet plnenia
(dodávky) pred vznikom akejkoľvek škody na veci.
Kupujúci je povinný taktiež písomnou formou
oznámiť Predávajúcemu, že má pokračovať v
plnení záväzku a súčasne nahradiť všetky
preukázateľné
náklady
vzniknuté
Predávajúcemu v súvislosti so zmenou alebo
pozastavením plnenia záväzku.
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10.1
Predávajúci
poskytuje
Kupujúcemu
nevýhradnú licenciu ku všetkým právam
duševného vlastníctva súvisiacim s dodávkou
Tovaru; táto licencia je poskytovaná na dobu
neurčitú a bezodplatne.
10.2 Predávajúci je povinný nahradiť Kupujúcemu
akúkoľvek škodu, ktorá Kupujúcemu vznikne v
súvislosti s nárokom tretej osoby z porušenia
akéhokoľvek práva duševného vlastníctva v
súvislosti s dodávkou Tovaru.

11. DÔVERNOSŤ
11.1 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať
mlčanlivosť o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré
sa dozvedia v súvislosti so Zmluvou a/alebo jej
plnením; žiadna zo zmluvných strán najmä
nesmie tieto skutočnosti zverejniť alebo inak
sprístupniť akejkoľvek tretej osobe alebo tieto
skutočnosti využiť vo svoj prospech alebo v
prospech tretej osoby. Tento záväzok sa vzťahuje
aj na ďalšie skutočnosti, ktoré budú druhou
zmluvnou stranou výslovne označené za dôverné
(„Dôverné informácie“).

11.2 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje
vynaložiť maximálne úsilie, ktoré možno
spravodlivo požadovať, aby dôvernosť či tajnosť
informácií podľa tohto článku 11. bola dôsledne
dodržiavaná jej zamestnancami i osobami, ktoré
na plnenie predmetu Zmluvy prípadne použije.
11.3 Každá Zmluva sa považuje za dôverný
dokument, a to už pred jej podpisom zmluvnými
stranami.
11.4 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať
záväzok mlčanlivosti podľa Zmluvy tiež po jej
ukončení, a to po celú dobu, po ktorú nebudú
Dôverné informácie verejne známe a dostupné
bez toho, aby došlo k porušeniu tohto článku 11.
11.5 V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti
zachovávať mlčanlivosť a dôvernosť informácií
(vrátane účelovosti ich použitia) je porušujúca
zmluvná strana povinná uhradiť druhej zmluvnej
strane zmluvnú pokutu vo výške 4 000 EUR za
každý prípad porušenia povinnosti.

12 VYŠŠIA MOC
12.1 Predávajúci a Kupujúci nebudú v omeškaní so
splnením zmluvných záväzkov založených
Zmluvou, resp. Objednávkou, pokiaľ by toto
nesplnenie bolo spôsobené okolnosťami vyššej
moci a tieto okolnosti znemožnia alebo
podstatným negatívnym spôsobom ovplyvnia
plnenie
záväzkov
podľa
Zmluvy,
resp.
Objednávky, avšak výlučne po dobu existencie
prekážky vyššej moci alebo trvania ich následkov
a iba vo vzťahu k záväzku alebo záväzkom priamo
a bezprostredne dotknutým prekážkou vyššej
moci.

výroby či nedostatok energie, ak nie sú takisto
spôsobené okolnosťami vyššej moci.
12.4 Akékoľvek oneskorenie s plnením z dôvodu
vyššej moci sa nepovažujú za nesplnenie
zmluvných záväzkov a nezakladajú dôvod k
akýmkoľvek sankciám podľa Zmluvy. Predlžuje sa
termín na splnenie zmluvných záväzkov pre
každú zo zmluvných strán, avšak iba tých
záväzkov, ktoré sú priamo a bezprostredne
dotknuté prekážkou vyššej moci a iba po dobu
trvania prekážky vyššej moci alebo trvania jej
následkov.
12.5 Zmluvná strana, ktorá sa usiluje o
oslobodenie od zmluvných záväzkov z dôvodov
vyššej moci, musí bezodkladne, najneskôr však
do piatich (5) dní upovedomiť druhú stranu o
zásahu týchto okolností písomne. Rovnakým
spôsobom oznámi druhej strane ukončenie
trvania okolností vyššej moci. Zmluvná strana
dovolávajúca sa vyššej moci musí druhej
zmluvnej strane na požiadanie predložiť dôkazy o
okolnostiach vyššej moci, príp. umožniť osobne
sa presvedčiť o vzniku týchto okolností.
12.6 V prípade trvania okolností vyššej moci po
dobu dlhšiu ako tri (3) mesiace môžu Kupujúci a
Predávajúci dohodnúť ďalšie kroky s cieľom nájsť
vzájomne prijateľné riešenia. Ak sa nedospeje k
žiadnej dohode, má Kupujúci i Predávajúci právo
odstúpiť od Zmluvy.

12.2 Za okolnosti vyššej moci sa pokladajú také
udalosti, ktoré Predávajúci alebo Kupujúci
nemohli v čase uzavretia Zmluvy, resp.
Objednávky predvídať, a ktoré Predávajúcemu
alebo Kupujúcemu objektívne bránia v plnení
zmluvných záväzkov. Za okolnosti vyššej moci sa
považujú okolnosti, ktoré vznikli po uzavretí
Zmluvy, resp. Objednávky v dôsledku zmluvnými
stranami nepredvídaných a neodvrátiteľných
udalostí mimoriadnej a neodvrátiteľnej povahy, a
majú bezprostredný vplyv na plnenie predmetu
Zmluvy. Ide predovšetkým o živelné pohromy,
anomálie počasia, vojnové udalosti, generálne
štrajky, závažné celospoločenské, hospodárske a
ekonomické
zmeny,
prípadne
opatrenia
príslušných
správnych
orgánov
priamo
ovplyvňujúce plnenie Zmluvy.
12.3 Za okolnosti vyššej moci sa nepovažuje
oneskorenie dodávok poddodávateľov, výpadok

Strana 3/4

v

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti
CHEMCOMEX, a.s. – organizačná zložka Slovensko, platné pre dodávky tovaru a výrobkov

13 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
13.1 Právne vzťahy neupravené Zmluvou a týmito
Podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom.
13.2 V prípade, keď Predávajúci plní svoje
povinnosti
vyplývajúce
mu
zo
Zmluvy
prostredníctvom poddodávateľa, je povinný ho
oboznámiť s týmito Podmienkami.
13.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa pred
podpisom Zmluvy oboznámili s obsahom
Podmienok a ostatných príloh, na ktoré je v
Zmluve odkazované. Pred uzavretím Zmluvy
zmluvné strany zvážili plne hospodársku,
ekonomickú i faktickú situáciu a sú si plne
vedomé okolností Zmluvy, ako aj okolností, ktoré
môžu po uzavretí tejto Zmluvy nastať.
13.4 Predávajúci prehlasuje, že pri vynaložení
všetkej potrebnej a odbornej starostlivosti je
schopný úplne splniť svoje záväzky podľa Zmluvy
a Podmienok, a to riadne a včas.
13.5 Pre prípad, že by v dobe odo dňa podpisu
Zmluvy došlo k zmene právnych predpisov, na
ktoré Podmienky odkazujú, má sa za to, že
Predávajúci je povinný dodržiavať vždy právne
predpisy platné v dobe realizácie prác bez ohľadu
na ich číselné či pomenované označenie v týchto
Podmienkach.
13.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že v prípade, že
kedykoľvek v budúcnosti by bolo uznané niektoré
ustanovenie týchto Podmienok neplatným alebo
ako zdanlivé právne konanie, platnosť ostatných
dojednaní tým nie je dotknutá.
13.7 Tieto Podmienky sú účinné od 9. 6. 2022 a
nahrádzajú všetky skôr vydané podmienky.
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