
Všeobecné obchodní podmínky 

ALUMISTR SE, 

organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 

 
Článok 1  

Úvodné ustanovenia – Predmet úpravy – Predmet plnenia 

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú podmienky 
právnych vzťahov v súvislosti s realizáciou dodávok tovaru 

a/alebo vykonávaním diela (ďalej tiež ako „Predmet úpravy“) 
medzi spoločnosťou ALUMISTR SE, so sídlom Hrušovany u 

Brna, U Výzkumu 603, PSČ 664 62, IČ: 292 90 261, zapísanej 
v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brně, sp. zn. 

H 121, so svojou organizačnou zložkou podniku zahraničnej 
osoby ALUMISTR SE, organizačná zložka podniku zahraničnej 

osoby, so sídlom Bratislava, Za kasárňou 1, PSČ 811 03, IČO: 
48 047 333, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, oddiel: Po vložka č.: 2676/B ako predávajúcim, 
resp. zhotoviteľom, na strane jednej (ďalej tiež ako „dodávateľ“) 

a fyzickou alebo právnickou osobou, ako kupujúcim, resp. 
objednávateľom, na strane druhej (ďalej tiež ako „odberateľ“; 

dodávateľ a odberateľ ďalej tiež ako „zmluvné strany“).  
1.2 Neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy, ktorú v rámci 

obchodných vzťahov v medziach Predmetu úpravy uzatvárajú 
dodávateľ a odberateľ (ďalej tiež ako „Zmluva“), budú tieto 

Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa (ďalej tiež ako 
„Všeobecné obchodné podmienky“). Ak neobsahuje Zmluva 

v konkrétnom prípade odlišné ustanovenie, použitie akýchkoľvek 
všeobecných podmienok odberateľa či iných všeobecných 

obchodných podmienok je vylúčené. Súčasťou Zmluvy sú 
rovnako písomné obojstranne akceptované právne úkony 

(upresnenie predmetu dodávok, miesta dodávok a pod.) v podobe 
písomnej či elektronickej komunikácie zmluvných strán ako aj 

prílohy, ktoré majú podľa vôle zmluvných strán k Zmluve ako jej 
neoddeliteľná súčasť patriť.  

1.3 Predmetom plnenia podľa Zmluvy je dodávka výrobkov z 
hliníkových profilov, hlavne výplní otvorov, deliacich stien, 

zimných záhrad a ďalšieho tovaru (ďalej tiež ako „tovar“) 
záväzne dohodnutá medzi dodávateľom a odberateľom v 

Zmluve. Pojem tovar zahŕňa aj dielo zhotovované dodávateľom 
pre odberateľa na základe Zmluvy. 

 

 

Článok 2 

Uzavretie Zmluvy 

 

2.1 Všetky neadresné ponuky dodávateľa sa považujú za orientačné a 

nezáväzné. Adresnú ponuku je dodávateľ oprávnený odvolať aj v 
lehote na jej prijatie, ktorá – ak nebude v konkrétnom prípade 

stanovené inak – činí 14 dní odo dňa doručenia ponuky 
odberateľovi (resp. záujemcovi o odber tovaru).  

2.2 Objednávky uskutočnené na základe ponúk dodávateľa sa 

považujú za návrh na uzavretie Zmluvy, ktorý dodávateľ prijíma 

(ak sa rozhodne podľa vlastnej voľby k prijatiu takéhoto návrhu) 
písomným potvrdením (prijatím ponuky). Údaje obsiahnuté 

v objednávke odberateľa sú záväzné a tento nie je oprávnený 
uskutočnenú objednávku následne odvolať ani akokoľvek meniť 

bez výslovného súhlasu dodávateľa.  
2.3 Objednávka odberateľa musí obsahovať presnú špecifikáciu 

požadovaného tovaru, a to hlavne typ, druh, množstvo, rozmer, 
farbu, hrúbku skla a termín dodania. 

2.4 Objednávka odberateľa musí byť podpísaná osobou oprávnenou 
zastupovať odberateľa v rozsahu nevyhnutnom k uzavretiu 

Zmluvy. 
2.5 V prípade objednávky, kedy bude nutné pre jednotlivú dodávku 

tovaru vypracovať technické riešenie zo strany dodávateľa, je 
odberateľ povinný technické riešenie pred zahájením výroby a 

dodaním danej dodávky na základe konkrétnej objednávky 

písomne odsúhlasiť. Dodávateľ nie je povinný dodať tovar, ktorý 

nebude zodpovedať technickým možnostiam a parametrom 
tovaru bežne dodávaného dodávateľom. O tejto skutočnosti je 

povinný dodávateľ informovať odberateľa. 
2.6 Pre uzavretie aj obsah Zmluvy a objem tovaru k dodaniu je 

rozhodujúce potvrdenie objednávky dodávateľom.  
2.7 Zmluva bude uzavretá na základe záväznej objednávky 

odberateľa a jej potvrdenia dodávateľom. Predmetom 
jednotlivých zmlúv je dodanie tovaru v rozsahu objednávky 

potvrdenej dodávateľom a prevod vlastníckeho práva k tomuto 
Tovaru na odberateľa v súlade s jednotlivou Zmluvou. 

2.8 Odberateľ je povinný uskutočniť objednávku v písomnej forme 
prostredníctvom listu, emailu či faxu. Dodávateľ objednávku 

potvrdzuje tiež v písomnej forme prostredníctvom listu, emailu či 
faxu.  

2.9 Pokiaľ jedna zmluvná strana stanoví k dohodnutým podmienkam 

podľa jednotlivej Zmluvy ďalšie podmienky navyše, alebo sa od 

podmienok dohodnutých v dohodnutej jednotlivej Zmluve 
odchýli, budú podmienky takto stanovené touto zmluvnou 
stranou platné iba vtedy, ak budú výslovne písomne prijaté 

druhou zmluvnou stranou, a to aj v prípade, že sa nimi nemení 
Zmluva podstatným spôsobom. 

 

 

Článok 3 

Ceny, splatnosť 

 

3.1 Ceny dodávateľa platia „zo závodu dodávateľa“ (EXW 

Bratislava – INCOTERMS 2010) a sú dohodnuté vždy 
individuálne v Zmluve. Ak nevyplynie z konkrétnej objednávky 

inak, nezahŕňajú ceny zákonom stanovenú daň z pridanej 
hodnoty ani žiadne iné dane či poplatky. Poštovné či prepravné, 

ako aj akékoľvek iné obdobné náklady budú účtované zvlášť vo 

výške podľa dohody zmluvných strán alebo – ak nebude takáto 

dohoda – v obvyklej výške.  
3.2 Ak nebude v jednotlivej čiastkovej Zmluve dohodnuté inak, je 

cena za tovar splatná do 30 dní od vystavenia faktúry 
dodávateľom, ktorá bude bez zbytočného odkladu po jej 

vystavení zaslaná odberateľovi. Cena je splatná na bankový účet 
uvedený vo faktúre dodávateľa. 

 

 

 

 

Článok 4 

Dodacia lehota a dodacie podmienky - Omeškanie  

 

4.1 Dodacia lehota bude dohodnutá individuálne v Zmluve. 

Dodávateľ je oprávnený primerane, maximálne však o dobu 
4 týždňov, predĺžiť v Zmluve dohodnutú dodaciu lehotu 

z dôvodov nezavinených dodávateľom ani odberateľom. 
Zmluvné strany sú v takom prípade viazané ustanoveniami v 

Zmluve a predĺženie dodacej doby nepredstavuje porušenie 
Zmluvy. 

4.2 Pokiaľ odberateľ neposkytne dodávateľovi nutnú súčinnosť 
k včasnému dodaniu tovaru a dodávateľ z tohto dôvodu svoje 

záväzky včas nesplní, lehoty pre plnenie záväzkov dodávateľa sa 
primerane predĺžia o každý deň omeškania odberateľa 

s poskytnutím súčinnosti. To neplatí, pokiaľ omeškanie spôsobí 
dodávateľ. Lehoty pre plnenie záväzkov dodávateľa sa primerane 

predĺžia aj v prípade, ak bude dodávateľ dodávať odberateľovi 
dielo, ku ktorému riadnemu dodaniu je potrebné zaistenie 

stavebnej pripravenosti zo strany odberateľa či súčinnosť 
vlastníka nehnuteľnosti, v ktorej/na ktorej je dielo realizované, 

a ak nebude možné z dôvodu nedostatočnej stavebnej 
pripravenosti či nedostatočnej súčinnosti vlastníka nehnuteľnosti 

začať a/alebo pokračovať s montážou diela; ak nebude stavebná 
pripravenosť zaistená odberateľom ani v dodatočnej lehote 15 

dní, vyúčtuje dodávateľ odberateľovi čiastku zodpovedajúcu 
100% kúpnej ceny tovaru po odčítaní odberateľom už uhradenej 

časti kúpnej ceny, ako aj všetky súvisiace náklady, ktoré 
dodávateľovi vznikli. Splatnosť tejto čiastky činí 7 dní odo dňa 

vystavenia daňového dokladu dodávateľom a odberateľ je 
povinný túto čiastku uhradiť.  

4.3 Lehoty sa primerane predĺžia aj v prípade zásahu prekážky mimo 
vôle strán, ako je napr. mobilizácia, epidémia, vojna, povstanie 

alebo podobné udalosti ako sú stávka a výluka či iná okolnosť 
vylučujúca zodpovednosť, ktorou sa rozumie prekážka, ktorá 

nastala nezávisle na vôli povinnej strany a bráni jej v splnení jej 
povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná 

strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala 
a ďalej, že by v dobe vzniku záväzku túto prekážku predvídala. 

4.4 V prípade omeškania dodávateľa bude odberateľ – v prípade, že 
preukáže, že mu týmto vznikla škoda – oprávnený požadovať 

zmluvnú pokutu vo výške vždy 0,05% z ceny časti dodávky, 
ktorá nemohla byť v dôsledku omeškania dodávateľa uvedená do 

prevádzky, za každý ukončený týždeň omeškania, vždy však 
maximálne do výšky 10% ceny takejto časti dodávky.  

4.5 Nárok na náhradu škody odberateľa spôsobenej v dôsledku 
omeškania rovnako ako náhrady škody miesto výkonov, ktorý 

presahuje hranicu zmluvnej pokuty stanovenú 

v predchádzajúcom odseku, a to vo všetkých prípadoch 

omeškania dodávky aj po uplynutí určenej dodacej doby, je 
vylúčený.  

4.6 V prípade, že odberateľ neuhradí splatnú cenu za tovar v celej 
výške, nebude dodávateľ podľa dohodnutej jednotlivej Zmluvy 

a/alebo dohodnutých jednotlivých Zmlúv povinný plniť svoje 
záväzky z týchto zmlúv a v tomto prípade nie je daná 

zodpovednosť dodávateľa za prípadné škody odberateľa či tretích 
strán. V prípade omeškania odberateľa s úhradou splatnej ceny je 

dodávateľ ďalej oprávnený voči odberateľovi uplatňovať právo 
na náhradu škody, a to do výšky všetkých nákladov, ktoré 

dodávateľovi vznikli v súvislosti s dodaním a výrobou 
dohodnutého tovaru a ďalej všetkých nákladov súvisiacich, ako 

aj ušlý zisk. 
4.7 Za deň zaplatenia sa považuje deň pripísania dohodnutých 

čiastok na účet dodávateľa uvedený vo faktúre. 

4.8 V prípade omeškania odberateľa so zaplatením ceny za tovar a 

popr. dohodnutého prepravného či iných záväzkov odberateľa je 
odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi úrok z omeškania vo 

výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. 
 

 

Článok 5 

Dodanie tovaru 

 

5.1 Dodanie tovaru sa uskutočňuje okamžikom, kedy je tovar 
pripravený k odobratiu v závode dodávateľa (EXW Bratislava), 

prípadne, ak je tak medzi zmluvnými stranami dohodnuté, 
formou prevzatia tovaru prvým dopravcom, alebo podľa dohody 

zmluvných strán odberateľom v sklade dodávateľa.  
5.2 V prípade spôsobu dodania tovaru odoslaním na miesto určenia 

je miestom a časom dodania okamžik odovzdania prvému 

prepravcovi alebo zasielateľovi v sídle dodávateľa, pričom týmto 

okamžikom prechádza na odberateľa aj nebezpečenstvo škody na 
tovare.  

5.3 Zmluvné strany si môžu ďalšie podmienky dopravy tovaru 

vrátane nákladov na dopravu dohodnúť individuálne v Zmluve 
po vzájomnej dohode medzi zmluvnými stranami. 

5.4 Dodávateľ je vždy oprávnený plniť predmet Zmluvy aj čiastočne 
a odberateľ je povinný čiastočné plnenie predmetu Zmluvy 

prevziať. 
 

 
Článok 6 

Prechod vlastníckeho práva 

 

6.1 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na odberateľa okamžikom 
prevzatia tovaru odberateľom, v prípade prepravy tovaru 

prevzatím prvým prepravcom v závode dodávateľa, a to bez 

ohľadu na spôsob označenia zásielky.  

6.2 Dodávateľ si na všetky plány, výkresy, technickú špecifikáciu, 
návody a iné podklady súvisiace s dodaním tovaru (ďalej tiež ako 

„podklady“) vyhradzuje vlastnícke a autorské práva, a to v 
neobmedzenom rozsahu. Tieto podklady môžu byť poskytnuté 

tretej osobe iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu 
dodávateľa a musia sa v prípade, že nebude uzavretá Zmluva, na 

vyžiadanie bezodkladne vrátiť dodávateľovi.  
6.3 V prípade porušenia povinností zo strany odberateľa, hlavne pri 

omeškaní platby či zálohovej platby, je dodávateľ oprávnený 
(podľa vlastnej voľby) odstúpiť od Zmluvy alebo pozastaviť 

plnenie (vrátane nevydania tovaru). Odberateľ je povinný vydať 
tovar dodávateľovi či ním poverenej osobe (na žiadosť 

dodávateľa) a poskytnúť v tomto smere všetku súčinnosť. 
6.4 Odberateľ nesmie brániť prevzatiu tovaru na základe drobných 

vád. 
 

 

Článok 7 

Vady tovaru 

 

7.1 Za vady zodpovedá dodávateľ nasledujúcim spôsobom:  
 Všetky komponenty tovaru, ktoré behom premlčacej, resp. 

prekluzívnej lehoty pre uplatnenie vád vykazujú vady musia byť, 
pokiaľ vada na tovare viazla už v okamžiku prechodu 

nebezpečenstva škody na veci, dodatočne odstránené spôsobom, 
ktorý dodávateľ uzná za vhodný a účelný.  

7.2 V prípade zjavných vád tovaru je odberateľ povinný tieto vady 
oznámiť dodávateľovi najneskôr do 14 dní od okamžiku dodania 

tovaru dodávateľom odberateľovi, inak toto právo odberateľa 
zaniká. 

7.3 Vady tovaru musia byť odberateľom dodávateľovi vytknuté 
písomne a bezodkladne po ich zistení, vždy však najneskôr do 7 

dní odo dňa ich zistenia.  
7.4 Pri vytknutí vád nemá odberateľ právo pozastaviť akékoľvek 

platby či ich časti vzťahujúce sa k cene za tovar a dobám 
splatnosti podľa Zmluvy. Ustanovenie § 439 ods. 4 zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník sa nepoužije. 
7.5 Dodávateľovi musí byť poskytnutá primeraná lehota 

k odstráneniu prípadných vád, ktorú v prípade nemožnosti 
dohody stanoví v najkratšej možnej lehote v rámci svojich 

prevádzkových možností dodávateľ. V prípade sporu medzi 
dodávateľom a odberateľom o existencii vád na tvorí bude 

existencia vád na tovare preverená odborníkom určeným 
dodávateľom, pričom lehota k odstráneniu vád začne bežať až 

definitívnym určením odborníka, že ide o vady.  
7.6 Pokiaľ bude odstránenie vád neúspešné, bude odberateľ 

oprávnený požadovať primeranú zľavu z ceny s prihliadnutím 
k rozsahu a charakteru vady.  

7.7 Nároky z vád nevzniknú v prípade nepodstatných odchýlok od 
dohodnutej akosti, nevhodného skladovania, nepatrného 

obmedzenia použiteľnosti, prirodzeného opotrebenia alebo škôd, 
ktoré vznikli po prechode nebezpečenstva škody na tovare 

vplyvom nesprávneho alebo nedbalého zaobchádzania, 
neodbornej montáže či inštalácie, montáže, inštalácie či použitia 

tovaru v rozpore s návodom k obsluhe a údržbe, prevádzkovou a 
technickou príručkou a/alebo technickými listami a/alebo 

montáže či inštalácie osobou nepreškolenou dodávateľom, alebo 

na základe zvláštnych vonkajších vplyvov, ktoré nie sú zmienené 

v Zmluve. Nároky z vád nevzniknú ani pri neodborných 
zásahoch alebo uvedení do prevádzky zo strany odberateľa alebo 

tretích osôb, ani z ich dôsledkov. Nároky odberateľa z vád sú 
ďalej vylúčené aj vtedy, pokiaľ vznikli v dôsledku špeciálneho 

zadania odberateľa a/alebo odlišného využívania, než aké 
dodávateľ stanovil a/alebo z toho, že odberateľ tovaru pozmenil 

alebo nevyužíval v kombinácii s originálnymi výrobkami 
dodávateľa. 

7.8 Nároky z vád nevzniknú v prípade, že bude tovar používaný 
v rozpore s platnými technickými normami a/alebo pokynmi 

dodávateľa vzťahujúcimi sa k tovaru.  
7.9 Dodávateľ nie je povinný zaisťovať náhradné dodávky tovaru či 

jeho častí, ktoré sa už nevyrábajú. 
7.10 Údaje o technickej špecifikácii nie sú považované za záruku za 

tovar.  

 

 

Článok 8 

Priemyselné práva a autorské práva, právne vady 

 

8.1 Odberateľ je povinný zdržať sa akýchkoľvek zásahov do 
priemyselných a autorských práv vzťahujúcich sa k tovaru. 

V prípade porušenia danej povinnosti odberateľa nesie všetku 
zodpovednosť za porušenie priemyselných a autorských či iných 

súvisiacich práv odberateľ. 
 

 

Článok 9 

Iné nároky na náhradu škody   

 

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že celková výška náhrady škody 

spôsobenej dodávateľom bude zodpovedať najviac cene za tovar, 

v súvislosti s ktorého dodaním daná škoda vznikla. 
 

 

Článok 10 

Rozhodcovská doložka a aplikovateľné právo 

 

10.1 Všetky spory vznikajúce zo Zmluvy a v súvislosti s ňoub udú 

rozhodované s konečnou platnosťou v rozhodcovskom konaní 
pred Rozhodcovským súdom v Bratislave zriadeným pri 

Asociácii pre rozhodcovské konanie, so sídlom v Bratislave, 
Ventúrska 14, podľa jeho predpisov jediným rozhodcom. 

Miestom rozhodcovského konania je Bratislava.  
10.2 Miestna príslušnosť súdu v prípade všetkých právnych sporov 

vyplývajúcich priamo alebo nepriamo zo zmluvného vzťahu 
medzi dodávateľom a odberateľom so sídlom / miestom 

podnikania v odlišnom štáte je daná miestom sídla dodávateľa. 

Dodávateľ je však oprávnený uplatniť si svoje nároky voči 

odberateľovi aj v mieste sídla / mieste podnikania odberateľa.  
10.3 Na všetky právne vzťahy vznikajúce zo Zmluvy sa použije 

slovenské právo s vylúčením kolíznych noriem a s vylúčením 
Dohovoru OSN o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedenský 

dohovor).  


