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Všeobecné obchodné podmienky na dodanie tovaru a služieb • KUBOUŠEK SK, s.r.o. 

I. Všeobecné ustanovenia 
1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba VOP) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, 

t.j. spoločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o., IČO 36434485, so sídlom 951 41 Lužianky, Vinárska 1006/7 (ďalej len 
KUBOUŠEK SK, s.r.o.) a objednávateľom. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť príslušnej zmluvy, najmä kúpnej 
zmluvy (ponuka)  uzatvárané  medzi spoločnosťou KUBOUŠEK SK, s.r.o. ako dodávateľom a  objednávateľom 
(ďalej iba zmluva). Ak nie je spoločnosť KUBOUŠEK SK, s.r.o. vlastníkom dodávaného tovaru, ale  daný obchod 
iba sprostredkováva, platia medzi zmluvnými stranami iba tie ustanovenia týchto obchodných podmienok, kto-
rých aplikácia prichádza v takomto prípade do úvahy.  Ak je objednávateľom spotrebiteľ, v zmysle ust. § 52 
ods.4 Obč.zákonníka (ďalej iba Obč. zákonník), uplatnia sa tieto VOP iba v rozsahu neodporujúcemu ustano-
veniam Obč.zákonníka, určeným na ochranu spotrebiteľa. 

1.2  Zmluva sa považuje za uzavretú iba v prípade písomného súhlasu oboch  (všetkých) zmluvných strán s jej 
obsahom. V prípade, že ponuka spoločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o. bude prijatá, prípadne i s dodatkom alebo 
odchýlkou, ktorá nemení podstatne podmienky ponuky, zmluva je uzavretá iba vtedy, ak KUBOUŠEK SK, s.r.o. 
vyjadrí písomne súhlas s prijatým pozmeneným textom ponuky. Písomná forma je v súlade s ust.§ 40 ods.4 
Obč.  zákonníka, zachovaná, ak je právne  rokovanie urobené elektronickými prostriedkami ( najmä faxom alebo 
e-mailom, a to i bez zaručeného elektronického podpisu), ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho rokova-
nia a určenie osoby, ktorá právne rokovanie urobila.  Podpis môže byť nahradený mechanickými prostriedkami  
v prípadoch, kedy je to obvyklé. 

1.3  Ak sa spoločnosť KUBOUŠEK SK, s.r.o. a objednávateľ dohodnú v konkrétnej zmluve na iných (odlišných) 
podmienkach spolupráce, než je uvedené v týchto obchodných podmienkach, potom platí medzi zmluvnými 
stranami primárne ich vzájomná dohoda v konkrétnej zmluve a následne sa subsidiárne uplatnia tieto VOP. 
Obchodné podmienky objednávateľa platia iba v prípade, ak s nimi spoločnosť KUBOUŠEK SK, s.r.o. pri uzav-
retí príslušnej zmluvy vyjadrila svoj výslovný  písomný súhlas. V prípade, že obchodné podmienky objednáva-
teľa podmieňujú použitie týchto VOP výslovným písomným súhlasom objednávateľa, uplatní sa nasledovné:  
Ak odkážu zmluvné strany v ponuke a v prijatí ponuky na obchodné podmienky , ktoré si odporujú, je zmluva 
napriek tomu uzavretá s obsahom určeným v tom rozsahu, v akom obchodné podmienky nie sú v rozpore; to 
platí i v prípade, že to obchodné podmienky vylučujú. Ak to vylúči niektorá zo zmluvných strán najneskôr bez 
zbytočného odkladu, po výmene prejavov vôle, zmluva uzavretá nie je.   

 
II. Cena a platobné podmienky 
2.1 Dodávky KUBOUŠEK SK, s.r.o. sa riadia dodacími podmienkami  Incoterms 2010. Cenou sa rozumie cena 

nezahŕňajúca prepravu zo závodu výrobcu a nezahŕňajúca náklady na balné (doložka EXW dľa Incoterms 
2010). Doložka  EXW Incoterms 2010  sa uplatní ako v medzinárodnom zmluvnom vzťahu, tak i pre dodanie 
tovaru na územie Slovenskej republiky, teda i v prípade, keď je zmluva uzatváraná iba medzi subjektmi so 
sídlom, alebo bydliskom v SR. 

2.2  Cena vychádza z doporučených cien výrobcu, prepočítaným výmenným  kurzom, ktorého výška je určená kon-
krétnou zmluvou, na euro. Kúpna cena však môže byť dohodnutá i v inej mene než euro. K cene je treba pripo-
čítať DPH a prípadne clo, obe vo výške podľa platných  daňových a colných právnych predpisov.  

2.3  Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, je cena splatná do 14 dní odo dňa dodania. V prípade omeškania objedná-
vateľa so zaplatením ceny za plnenie podľa zmluvy, je objednávateľ povinný zaplatiť spoločnosti KUBOUŠEK 
SK, s.r.o. zmluvnú pokutu vo výške 0,05 ˇ% z dlžnej čiastky za každý i začatý deň omeškania. Takto stanovená 
zmluvná pokuta za porušenie povinností objednávateľa sa nedotýka prípadného nároku spoločnosti KUBO-
UŠEK SK, s.r.o. na náhradu škody, alebo úrokov z omeškania.  

2.4  Platby sa uhrádzajú spôsobom určeným spoločnosťou KUBOUŠEK SK, s.r.o. prednostne prevodom na vopred 
určený účet spoločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o. 

2.5  V prípade, že si objednávateľ dohodne dodávku tovaru na dobierku a tovar neodoberie od prepravcu, budú mu 
doúčtované všetky naviac náklady spojené so spätnou dopravou tovaru. Ďalej mu bude účtované skladné u spo-
ločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o., a to najmenej vo výške 0,25 % z ceny tovaru, za každý deň uskladnenia. Tovar 
bude po vrátení opäť zaslaný objednávateľovi. Pri opätovnom neprevzatí bude tovar uskladnený a vydaný až 
po zaplatení celej ceny tovaru, vrátane skladného. Platba za tovar bude uhradená na základe výzvy na úhradu 
a daňový doklad, ako potvrdenie prijatia platby, bude vydaný až po zaplatení celej kúpnej ceny. 

2.6  Pri nedodržaní splatnosti výzvy na úhradu, vystaví spoločnosť KUBOUŠEK SK, s.r.o.  dňom, kedy je možná 
fyzická dodávka tovaru, zálohovú faktúru na celú kúpnu cenu. Tovar bude vydaný objednávateľovi až po úhrade 
tejto zálohovej faktúry, pričom splnenie dodávky zo strany spoločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o.  je zabezpečené 
vystavením tejto zálohovej faktúry na celú kúpnu cenu.  Pri nedodržaní splatnosti tejto zálohovej faktúry, sú 
sankcie rovnaké ako v bode 2.3 týchto VOP a navyše bude účtované skladné, a to najmenej vo výške  0,25% 
z ceny tovaru za každý deň po uplynutí splatnosti tejto faktúry. V prípade omeškania s úhradou zálohy je spo-
ločnosť KUBOUŠEK SK, s.r.o. ďalej oprávnená predať tovar inému záujemcovi. Tovar bude znovu objednaný 
a dodaný pôvodnému objednávateľovi najskôr po uhradení zálohovej faktúry. V takomto prípade sa nejedná 
o omeškanie dodávky na strane dodávateľa.  

2.7  Objednávateľ a spoločnosť KUBOUŠEK SK, s.r.o. sa dohodli, že v rámci ich zmluvných vzťahov sú voči spo-
ločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o. započítateľné iba nesporné pohľadávky, alebo pohľadávky, ktoré boli objedná-
vateľovi priznané právoplatným a vykonateľným súdnym rozhodnutím. Objednávateľ a spoločnosť KUBOUŠEK 
SK, s.r.o. sa ďalej dohodli, že v rámci ich zmluvných vzťahov sú voči objednávateľovi započítateľné všetky 
splatné i nesplatné pohľadávky, a to bez ohľadu na ich prípadné premlčanie.  
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III.  Dodacie lehoty 
3.1  Predpokladom dodržania dodacích lehôt je včasné obdržanie všetkých potrebných povolení a podkladov od 

objednávateľa, dodržanie dohodnutých platobných podmienok a iných záväzkov zo strany objednávateľa. Ak 
nebudú tieto predpoklady včas a riadne splnené, úmerne sa predĺži dodacia lehota. To neplatí v prípade, že za 
omeškanie nesie výlučnú zodpovednosť  spoločnosť KUBOUŠEK SK, s.r.o.  

3.2  Záväzné potvrdenie o termíne dodávky tovaru možno zaslať až po záväznej objednávke spoločnosti KUBO-
UŠEK SK, s.r.o. u zahraničného dodávateľa a po jeho potvrdení termínu dodávky.  

3.3  Ak nie je v zmluve uvedené inak, je tovar zo strany spoločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o.   dodaný jeho odovzda-
ním prvému prepravcovi za účelom jeho prepravy pre objednávateľa. Pokiaľ povaha dodávky vyžaduje jej in-
štaláciu a uvedenie do prevádzky, zo strany spoločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o., je splnenie dodávky zabezpe-
čené podpisom odovzdávacieho protokolu zo strany objednávateľa.  

3.4  Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene výrobného programu, bez možnosti dodania pôvodného typu tovaru, 
alebo k takej inovácii, ktorá mení požadované parametre, funkčné vlastnosti, alebo kúpnu cenu tovaru podľa 
zmluvy, či k predĺženiu dodacej lehoty proti vyššie uvedeným termínom, je  spoločnosť KUBOUŠEK SK, s.r.o. 
povinná do 15 dní po tom, čo sa o takejto zmene dozvedela, oznámiť túto zmenu objednávateľovi. Kupujúci 
môže v takomto prípade od zmluvy bez náhrady odstúpiť alebo požadovať zmenu tovaru podľa aktuálnej po-
nuky. 

3.5  V prípade nedodržania dodacích lehôt zo strany spoločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o., môže objednávateľ poža-
dovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny tovaru za každý deň omeškania, maximálne však do 
výšky 5% z ceny tovaru. To neplatí, ak bolo omeškanie spôsobené zásahom vyššej moci, alebo z dôvodov 
stojacich mimo sféry vplyvu spoločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o., napr. živelnou katastrofou, výlukou energií, 
štrajkom, nepokojmi alebo podobnou udalosťou. V takomto prípade sa dodacie lehoty úmerne predlžujú. Ob-
jednávateľ nie je oprávnený domáhať sa náhrady škody, vzniknutej v dôsledku porušenia povinnosti, na ktorú 
sa zmluvná pokuta vzťahuje. 

3.6  V prípade, že zásah vyššej moci alebo dôvod stojaci mimo sféry vplyvu spoločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o. 
znemožňuje čiastočné alebo celkové splnenie uzavretej zmluvy, je spoločnosť KUBOUŠEK SK, s.r.o.  zbavená 
svojich záväzkov z tejto zmluvy a nie je zodpovedná za žiadne škody, ani iné ujmy tým spôsobené. Pritom nie 
je rozhodujúce, či taká príčina existovala v dobe uzavretia zmluvy alebo nastala neskôr, bez ohľadu na to, či 
mohla byť pri podpise zmluvy niektorou zo zmluvných strán v rozumnej miere predvídaná.  

3.7  Čiastkové dodávky sú prípustné, ich uskutočnenie však podlieha súhlasu spoločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o.  
3.8  Pokiaľ je objednávateľ v omeškaní s platením dlhšie než 15 dní po splatnosti, môže spoločnosti KUBOUŠEK 

SK, s.r.o. každú i čiastkovú dodávku ponúknuť inému zákazníkovi, alebo odmietnuť ďalšie plnenie. Tovar bude 
znovu objednaný a objednávateľovi dodaný v lehotách podľa bodu 3.2 týchto VOP bez nároku na poskytnuté 
zľavy, alebo náhrady škody za oneskorenú dodávku. 

 
IV.  Výhrada vlastníctva a prechod rizík 
4.1  Tovar zostáva i po nadobudnutí účinnosti zmluvy a odovzdaní tovaru objednávateľovi vo vlastníctve spoloč-

nosti KUBOUŠEK SK, s.r.o. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na objednávateľa najskôr okamži-
kom úplného zaplatenia jeho ceny a splnenia všetkých nárokov, ktoré uplatňuje spoločnosť KUBOUŠEK SK, 
s.r.o. voči objednávateľovi, na základe vzájomných zmluvných vzťahov (výhrada vlastníctva).  

4.2  Po dobu trvania výhrady vlastníctva nie je objednávateľ oprávnený dať tovar s výhradou vlastníctva do zálohu 
alebo s tovarom akokoľvek disponovať vo vzťahu k tretím osobám (ďalší predaj a pod.).  Pri zadržaní tovaru, 
jeho zaistení alebo inom disponovaní, či zásahu tretích osôb, je objednávateľ povinný neodkladne vyrozumieť 
spoločnosť KUBOUŠEK SK, s.r.o. 

4.3  Pri porušení povinností zo strany objednávateľa, zvlášť pri oneskorení s úhradou jeho peňažných záväzkov, je 
spoločnosť KUBOUŠEK SK, s.r.o. oprávnená požadovať vydanie tovaru s výhradou vlastníctva naspäť, a to 
i bez nutnosti odstúpenia od zmluvy. Objednávateľ je v takom prípade povinný predmetný tovar spoločnosti 
KUBOUŠEK SK, s.r.o. , na základe  jej výzvy, na svoje vlastné náklady ihneď vydať, a to doručením priamo do 
prevádzky spoločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o. , alebo odovzdaním prepravcovi alebo inej osobe , poverenej 
spoločnosťou KUBOUŠEK SK, s.r.o. na doručenie do prevádzky spoločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o. V opačnom 
prípade sa má za to, že objednávateľ dáva súhlas k tomu, aby spoločnosť KUBOUŠEK SK, s.r.o. sama pred-
metný tovar na náklady objednávateľa odobrala z miesta, kde objednávateľ tovar umiestnil. 

4.4  Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na objednávateľa odovzdaním tovaru prvému dopravcovi, i keď 
by nemuselo ísť  o prvého dopravcu na prepravu tovaru do miesta určenia,  podľa ust.§ 457 Obchodného zá-
konníka. 

4.5  Pri dodávkach bez dovozu objednávateľovi, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na objednávateľa 
v okamihu, kedy bola dodávka pristavená k preprave alebo prevzatá objednávateľom alebo osobou  (prípadne 
treťou stranou) ním poverenou. 

 
V. Inštalácia a montáž  
5.1  Pokiaľ nie je zmluvou stanovené inak, objednávateľ je povinný včas zabezpečiť  stavebnú a technickú pripra-

venosť a súčinnosť pre dodanie a sprevádzkovanie zariadenia, vrátane likvidácie použitých obalov a odpadov, 
vzniknutých v rámci inštalácie. 

5.2  Ak sa omešká inštalácia, montáž alebo uvedenie do prevádzky v dôsledku okolností, za ktoré nenesie zodpo-
vednosť spoločnosť KUBOUŠEK SK, s.r.o., nesie objednávateľ v zodpovedajúcom rozsahu náklady spoločnosti 
KUBOUŠEK SK, s.r.o. vzniknuté v súvislosti  s čakaním, či potrebnými dodatočnými cestami  spoločnosti KU-
BOUŠEK SK, s.r.o., alebo montážneho personálu. 



 

Všeobecné obchodné podmienky na dodanie tovaru a služieb • KUBOUŠEK SK, s.r.o. verzia 2014-01 str. 3/3 

 

 
5.3  Ak požaduje spoločnosť KUBOUŠEK SK, s.r.o. po dokončení inštalácie, montáže alebo uvedenia do prevádzky 

protokolárne odovzdanie tovaru, je objednávateľ povinný prevziať a podpísať protokol o odovzdaní tovaru  ne-
odkladne, najneskôr však do jedného týždňa.  Pokiaľ sa tak nestane, považuje sa dodávka po uplynutí stano-
venej lehoty za protokolárne odovzdanú, a to bez akýchkoľvek vád. Dodávka sa považuje tiež za protokolárne 
a bez vád odovzdaná v prípade, že predmet dodávky začal byť (eventuálne po ukončení zmluvne dohodnutej 
testovacej fáze) objednávateľom užívaný. 

5.4  Pokiaľ spoločnosť KUBOUŠEK SK, s.r.o. vykonáva inštaláciu dodávaného zariadenia, nie je objednávateľ 
oprávnený rozbaľovať dodávku bez prítomnosti osoby oprávnenej spoločnosťou KUBOUŠEK SK, s.r.o. Objed-
návateľ je iba povinný skontrolovať neporušenosť prepravných obalov. 

 
VI.  Záruky a reklamácie  
6.1  Na tovar je poskytovaná záruka v dĺžke trvania uvedenej v zmluve. 
6.2  Záruka sa nevzťahuje na vady dodávok spôsobené neodborným, či neoprávneným zásahom objednávateľa 

alebo tretích osôb, a vady, u ktorých nebolo preukázané, že vznikli použitím vadného materiálu, chybnou kon-
štrukciou alebo neúplným spracovaním, ani na vady vzniknuté prirodzeným opotrebovaním, chybnou údržbou, 
nedodržaním prevádzkových predpisov, nadmerným namáhaním, použitím nevhodných prevádzkových pro-
striedkov a podmienok, chemickými a elektrolytickými vplyvmi, atmosférickými poruchami, nesprávnym sklado-
vaním, stavebnými a montážnymi prácami iných osôb než spoločnosťou KUBOUŠEK SK, s.r.o. a osôb povere-
ných spoločnosťou KUBOUŠEK SK, s.r.o.  a všetkými ďalšími príčinami bez zavinenia spoločnosti KUBOUŠEK 
SK, s.r.o. Záruka sa nevzťahuje na žiadne materiály dodané objednávateľom a na konštrukčné riešenia použité 
objednávateľom a z tohto titulu vyplývajúca bezpečnosť a funkčnosť dodávok. Za výrobky (tovar) tretích osôb 
dodané spoločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o. zodpovedá spoločnosť KUBOUŠEK SK, s.r.o. iba v rozsahu záruč-
ných podmienok týchto tretích osôb. Nárok na reklamáciu vád nevzniká pri nevýznamných odchýlkach od do-
hodnutých vlastností, či zanedbateľnom obmedzení upotrebiteľnosti. Záruka sa u zariadení vyžadujúcich od-
bornú inštaláciu vzťahuje iba na zariadenia inštalované spoločnosťou KUBOUŠEK SK, s.r.o., osobami povere-
nými spoločnosťou KUBOUŠEK SK, s.r.o., prípadne osobami odborne spôsobilými  a vopred schválenými spo-
ločnosťou KUBOUŠEK SK, s.r.o. 

6.3  Prípadnú reklamáciu z dôvodu neúplnosti tovaru je nutné uplatniť najneskôr do troch dní po doručení tovaru 
objednávateľovi. Reklamáciu z dôvodu poškodenia tovaru pri preprave je nutné uplatniť ihneď pri prevzatí tovaru 
u prepravcu a informovať písomne spoločnosť KUBOUŠEK SK, s.r.o., vrátane zabezpečenia príslušnej fotodo-
kumentácie. Reklamáciu z dôvodu zjavnej vady tovaru je objednávateľ povinný uplatniť najneskôr do troch dní 
po doručení tovaru objednávateľovi, v prípade skrytých vád, najneskôr do troch dní od ich zistenia. Neskoršie 
reklamácie nebudú uznané. 

6.4  Reklamáciu je nutné uplatniť písomne. Za písomné uplatnenie je považovaný e-mail, fax alebo doporučený list 
doručený v príslušnej lehote na uplatnenie reklamácie spoločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o. Ostatné formy vytknu-
tia vady nemajú účinky reklamácie. V reklamácii musí objednávateľ uviesť presný popis vady. 

6.5  Dodávateľ je oprávnený sa, prostredníctvom svojich zástupcov, presvedčiť  na mieste samom, či je reklamácia 
oprávnená alebo nie a objednávateľ je povinný mu to umožniť. Ak bude reklamácia posúdená ako neoprávnená, 
je objednávateľ povinný uhradiť spoločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o. všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uplat-
nením reklamácie, vrátane cestovných nákladov.  

6.6  Objednávateľ poskytne spoločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o. vždy najskôr príležitosť k dodatočnému plneniu, 
alebo k odstráneniu vady v primeranej lehote. 

 
VII.  Záverečné ustanovenia  
7.1  Spoločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o. patrí neobmedzené vlastnícke právo a neobmedzené práva z duševného 

vlastníctva k cenovým kalkuláciám, výkresom a iným podkladom, spracovaným v súvislosti s plnením dodávok 
(ďalej len podklady). Podklady nesmú byť bez súhlasu spoločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o. sprístupnené objed-
návateľom tretím osobám. Ak bude toto ustanovenie objednávateľom porušené, má spoločnosť KUBOUŠEK 
SK, s.r.o. právo požadovať zmluvnú pokutu vo výške 50% hodnoty dohodnutej zákazky. V prípade, že objed-
návateľ a spoločnosť KUBOUŠEK SK, s.r.o.  neuzavrú zmluvu o dodaní tovaru, objednávateľ je povinný všetky 
odovzdané podklady naďalej považovať za dôverné. V prípade ich použitia objednávateľom ku svojej podnika-
teľskej činnosti, alebo pre svoje súkromné potreby, vydá spoločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o. bezdôvodné obo-
hatenie. 

7.2  Zmluvu možno meniť iba číslovanými písomnými dodatkami, podpísanými všetkými zmluvnými stranami.  
7.3  Všetky otázky zmluvou  alebo týmito obchodnými podmienkami výslovne neupravené, sa riadia právom Slo-

venskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka, v plat-
nom znení. K rozhodovaniu všetkých sporov medzi spoločnosťou KUBOUŠEK SK, s.r.o. a  objednávateľom, 
plynúcich z konkrétneho obchodného vzťahu, je vecne príslušný súd v Nitre, t.j. Okresný alebo Krajský súd v 
Nitre.  

7.4  Nevykonateľnosť, neplatnosť alebo neúčinnosť akéhokoľvek ustanovenia zmluvy alebo týchto obchodných 
podmienok nemá vplyv na vykonateľnosť, platnosť ani účinnosť ostatných ustanovení.  

 
  


