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VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY INGSTEEL, spol. s r.o. 

/Vzťahujúce sa na kúpne zmluvy/ 

Tieto všeobecné zmluvné podmienky prijala spoločnosť INGSTEEL, spol. s r. o. za účelom dodržania jednotného postupu pri 

uzatváraní zmluvných vzťahov s jej obchodnými partnermi. Tieto všeobecné zmluvné podmienky  sa   uplatnia   pre   všetky   

zmluvné   vzťahy, v ktorých na strane kupujúceho vystupuje INGSTEEL, spol. s r. o., a ktorých predmetom je dodávka tovaru 

pre INGSTEEL, spol. s r.o. 

 

 

1. Definície základných pojmov 

(1) Predávajúcim /v týchto podmienkach alebo zmluve aj Dodávateľ/ sa pre účely všeobecných zmluvných podmienok rozumie 

fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa na základe objednávky INGSTEEL, spol. s r. o., cenovej ponuky, resp. osobitne 

uzavretej zmluvy zaviazala dodať  alebo  dodáva  pre  INGSTEEL,  spol. s r. o. tovar. 

(2) Kupujúcim /v týchto podmienkach alebo zmluve aj Odberateľ/ sa pre účely všeobecných zmluvných podmienok  rozumie  

spoločnosť  INGSTEEL,   spol. s r. o., so sídlom Tomášikova 17, 820 09 Bratislava, IČO: 17 320 429, zapísaná v Obchodnom 

registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel:  Sro, vložka číslo:1220/B. 

(3) Tovarom sa rozumejú akékoľvek produkty poskytované Predávajúcim Kupujúcemu podľa jeho požiadaviek.  

(4) Objednávkou sa pre účely všeobecných zmluvných podmienok rozumie záväzný písomný prejav Kupujúceho (pošta, email, 

fax) alebo ústna požiadavka Kupujúceho (osobne, telefón), ktorej obsahom je určenie druhu, množstva,  vyhotovenia,  

termínu dodania Tovaru a ceny Tovaru požadovaného Kupujúcim od Predávajúceho. Ústna Objednávka musí byť 

potvrdená najneskôr do 3 dní písomnou formou. 

(5) Cenovou ponukou sa pre účely všeobecných zmluvných podmienok rozumie záväzný písomný prejav Predávajúceho (pošta, 

email, fax) obsahujúci určenie ceny Tovaru a podmienok jeho dodania na základe špecifikácií a požiadaviek Kupujúceho. 

(6) Kúpnou cenou sa rozumie cena za Tovar určená v cenníku Predávajúceho, v jeho Cenovej ponuke alebo uzavretej zmluve. 

 

2. Objednávanie Tovaru a uzavretie zmluvy 

(1) Kupujúci kupuje od Predávajúceho tovar na základe: 

• Objednávky alebo 

• spoločného písomného prejavu zmluvných strán označeného ako kúpna zmluva (alebo inak označeného právneho 

úkonu, predmetom  ktorého je záväzok Predávajúceho dodať pre Kupujúceho určitý tovar, za čo sa Kupujúci zaväzuje 

uhradiť Predávajúcemu kúpnu cenu) pre jednotlivú dodávku Tovaru alebo opakujúcu sa dodávku Tovaru (rámcová 

kúpna zmluva). 

(2) Zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim je uzavretá: 

• v prípade neexistencie Cenovej ponuky Predávajúceho okamihom písomného potvrdenia Predávajúceho 

o akceptácii podmienok Objednávky Kupujúceho. Kupujúci je viazaný svojou objednávkou  3  dní  od  jej  

vypracovania. V prípade, že Predávajúci potvrdí Objednávku Kupujúceho po uplynutí lehoty jej viazanosti, dôjde k 

uzavretiu zmluvy len v prípade, ak Kupujúci o tom bez zbytočného odkladu upovedomí Predávajúceho. 

Potvrdenie Objednávky, ktoré obsahuje výhrady alebo iné zmeny je odmietnutím Objednávky a považuje sa za 

Cenovú ponuku Predávajúceho, na ktorú sa použijú podmienky  uzavretie  zmluvy  uvedené v nasledovnom bode. 

• v prípade existencie Cenovej ponuky Predávajúceho okamihom písomného potvrdenia Kupujúceho o akceptácii 

podmienok Cenovej ponuky Predávajúceho v lehote určenej Predávajúcim. Na podmienky v tomto bode neupravené 

sa primerane použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka o návrhu na uzavretie zmluvy a jeho prijatí. 

• v prípade spoločného písomného prejavu zmluvných strán sa zmluva považuje za uzavretú okamihom, v ktorom  

posledný  oprávnený zástupca zmluvnej strany pripojí na zmluvu svoj podpis. 

 

3. Dodanie Tovaru a lehoty 

(1) Predávajúci je  povinný dodať Tovar Kupujúcemu na miesto určené v Objednávke a/alebo v zmluve. Súčasťou dodávky je 

nakládka, preprava a vykládka Tovaru v mieste určenia. 

(2) Predávajúci je povinný dodať Tovar v dohodnutej lehote, pokiaľ Objednávka a/alebo zmluva neobsahujú presný termín 

dodania Tovaru. 

(3)  Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na jednotlivých termínoch čiastočnej dodávky Tovaru v rámci lehoty na dodanie 
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Tovaru (medzitermíny). V takom prípade je Predávajúci povinný dodať Tovar v množstve a termíne na miesto, ktoré je 

určené ako miesto plnenia medzitermínu. 

(4) V prípade, že nie je dohodnutý medzitermín na čiastočné plnenie dodávky Tovaru, nie je Predávajúci oprávnený dodať 

Tovar len čiastočne.  Čiastočne plnenie sa považuje za závažné porušenie zmluvných podmienok s právom Kupujúceho 

prevzatie Tovaru odmietnuť. 

(5) Predávajúci je spolu s dodaním Tovaru povinný odovzdať Kupujúcemu všetky certifikáty, atesty, potvrdené záručné listy, 

technicko-manipulačné podmienky, technické listy a iné doklady, ktoré sa vyžadujú na prevzatie a užívanie Tovaru. V 

prípade plnenia medzitermínov je Kupujúci  povinný požadované doklady odovzdať ku každému jednotlivému 

čiastočnému plneniu. 

(6) Predávajúci je povinný dodať Tovar v množstve, akosti a vyhotovení podľa požiadaviek Kupujúceho zabezpečený pred 

jeho poškodením alebo zničením. Predávajúci je povinný dodať výlučne Tovar, ktorý spĺňa všetky atesty, STN, EN a 

certifikáty na obvyklé použitie dodávaného Tovaru. Predávajúci je povinný dodať Tovar, ktorého mechanické a 

bezpečnostné vlastnosti ostanú zachované počas celej životnosti stavby, pre ktorú je Tovar použitý. 

(7) Ak je množstvo tovaru požadované Kupujúcim určené iba približne, je oprávnený určiť presné množstvo Tovaru Kupujúci 

aspoň 48 hodín  pred dodaním Tovaru. V opačnom prípade nesmie odchýlka medzi dohodnutým množstvom Tovaru a 

skutočne dodaným množstvom Tovaru presahovať 5% bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho. 

(8) Tovar sa považuje za dodaný okamihom písomného potvrdenia o prevzatí Tovaru Kupujúcim. Písomnému potvrdeniu 

predchádza vykládka riadne dodaného Tovaru v mieste určenia. Tovar je riadne dodaný,  pokiaľ je dodaný  v dohodnutej  

lehote  alebo  termíne, v určenom množstve, akosti , vyhotovení a nevykazuje žiadne právne ani faktické vady. 

(9) Potvrdenie o prevzatí Tovaru bude obsahovať najmä určenie množstva, akosti, kvality a prípadných vád Tovaru. Potvrdenie 

o prevzatí Tovaru je oprávnená podpísať výlučne osoba uvedená v zmluve alebo Objednávke ako osoba oprávnené na 

prevzatie Tovaru. V opačnom prípade sa považuje Tovar za neprevzatý. 

(10) Pokiaľ termín dodávky Tovaru nie je vopred dohodnutý, je Predávajúci povinný informovať Kupujúceho o dodávke Tovaru 

aspoň 48 hodín vopred. O počet dní omeškania Predávajúceho s oznámením termínu na dodanie Tovaru sa predlžuje lehota 

Kupujúceho na prevzatie Tovaru. Pokiaľ Predávajúci požaduje na dodávku Tovaru poskytnutie súčinnosti Kupujúceho v 

inom rozsahu ako prevzatie Tovaru, je povinný to písomne oznámiť Kupujúcemu v lehote podľa prvej vety tohto bodu. 

Predávajúci je povinný takúto súčinnosť poskytnúť len v prípade, že jej poskytnutie písomne potvrdí. 

(11) Kupujúci riadne dodaný Tovar prevezme. 

(12) Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevziať časť alebo celú dodávku Tovaru v prípade, ak Tovar: 

• nemá vymienené množstvo, kvalitu, vyhotovenie, aj keď také vady nebránia jeho použitiu, 

• Predávajúci je v omeškaní s jeho dodaním o viac ako 14 dní, 

• je celý/jeho časť poškodený, 

• neobsahuje potrebné doklady, 

 

4. Kúpna cena  platobné podmienky 

(1) Kúpna cena je určená dohodou Predávajúceho a Kupujúceho na podklade Cenovej ponuky, Objednávky alebo zmluvy. 

(2) V prípade zmeny množstva dodaného Tovaru sa cena určí ako násobok dohodnutej jednotkovej ceny a skutočne dodaného 

tovaru. 

(3) Dohodnutá Kúpna cena, resp. jednotkové ceny Predávajúceho za dodaný Tovar obsahujú všetky náklady Predávajúceho 

spojené s dodaním Tovaru, vrátane jeho balenia, nakládky, prepravy, vykládky, poistenia, clá, miestne poplatky. Na 

dohodnutú Kúpnu cenu alebo jednotkovú cenu nemá vplyv vývoj hospodárstva. V prípade zmeny vstupných nákladov sa 

dohodnutá cena alebo jednotková cena  v čase potvrdenia Objednávky, Cenovej ponuky alebo uzavretia zmluvy, nemení. 

(4) Pokiaľ nie  je  určené  inak,  ceny  sú  určené  bez  dane z pridanej hodnoty. Ku Kúpnej cene bude pripočítaná DPH aktuálna 

v deň dodania Tovaru. Za správne vyčíslenie sadzby DPH zodpovedá Predávajúci. 

(5) Pokiaľ nie je dohodnuté inak, na dodanie Tovaru sa neposkytuje preddavok. 

(6) Podkladom pre  úhradu  Kúpnej  ceny  je  faktúra vystavená Predávajúcim. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru najskôr 

nasledujúci pracovný deň po prevzatí Tovaru Kupujúcim. 

(7) V prípade plnenia medzi termínov je Predávajúci oprávnený vystaviť čiastkové faktúry v lehote podľa bodu 6 po dodaní 

čiastočného plnenia. Po dodaní Tovaru v celkovo dohodnutom rozsahu vystaví Predávajúci v lehote podľa bodu 6 

záverečnú faktúru. Záverečná faktúra bude obsahovať vyúčtovanie všetkých čiastkových faktúr celého rozsahu dodávky. 

(8) Súčasťou každej faktúry musí byľ potvrdenie o prevzatí Tovaru podľa bodu 9.9 týchto podmienok. 

(9) Faktúra musí obsahovať najmä nasledovné údaje v nasledovnom členení: 
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• označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo, 

• identifikačné údaje Kupujúceho a Predávajúceho (názov, sídlo, adresa na doručovanie, IČO, DIČ, IČ DPH), 

• číslo zmluvy/objednávky a označenie časti dodávky, 

• označenie banky a čísla účtu Predávajúceho, 

• deň vystavenia, odoslania a splatnosti faktúry, 

• výšku fakturovanej čiastky , 

• potvrdenie o prevzatí tovaru potvrdené osobou podľa bodu 3.9 týchto podmienok, 

• náležitosť pre DPH, pečiatku a podpis vystavovateľa. 

(10) V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 9 a/alebo sa ukáže, že je vystavená  v nesprávnej  výške   

a/alebo   je   nesprávna z iného dôvodu je Kupujúci oprávnený vrátiť ju Predávajúcemu na prepracovanie s tým, že nová 

lehota splatnosti začína plynúť jej opätovným riadnym doručením Kupujúcemu. Nevrátenie nesprávnej faktúry 

Predávajúcemu Kupujúcim neznamená, že Kupujúci túto uznal, resp. že táto je vystavené správne, resp. že Tovar bol 

doručený riadne a včas. 

(11) Splatnosť faktúry je 60 dní pokiaľ nie je dohodnuté inak. Omeškanie s úhradou splatnej Kúpnej ceny alebo jej časti sa 

nepovažuje za závažné porušenie zmluvných podmienok a Predávajúci nie je  z tohto titulu oprávnený prerušiť dodávku 

Tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. Právo prerušiť dodávku  Tovaru vzniká Predávajúcemu až  po  márnom  uplynutí 

písomne poskytnutej dodatočnej lehoty zo strany Predávajúceho na splnenie povinnosti Kupujúceho, nie kratšej ako 30 

dní. 

(12) Kupujúci nie je v omeškaní s úhradou Kúpnej ceny v prípade omeškania Predávajúceho s dodávkou tovaru. 

(13) Kupujúci nie je v omeškaní s úhradou Kúpnej ceny alebo jej časti až do odstránenia vád Tovaru za predpokladu, že takéto 

plnenie Kupujúci prevzal alebo sa vada Tovaru vyskytla (prejavila) až po jeho prevzatí. 

(14) V prípade uplatnenia nároku na zľavu z Kúpnej ceny alebo jej časti je Kupujúci oprávnený svoj nárok započítať voči nároku na 

zaplatenie Kúpnej ceny alebo jej časti. 

(15)  V prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením Kúpnej ceny alebo jej časti sa Kupujúci zaväzuje zaplatiť úrok z 

omeškania vo výške 0,02% z nesplatenej Kúpnej ceny alebo jej časti za každý deň omeškania. 

(16) Predávajúci uzavretím  zmluvného  vzťahu potvrdzuje, že ku dňu jeho vzniku neexistujú dôvody, na základe ktorých by 

sa Kupujúci mal stať ručiteľom za daň. podľa § 69 ods. 14 v nadväznosti na § 69b zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH. 

(17) Kupujúci je oprávnený zadržať z fakturovanej ceny Tovaru bez DPH sumu zodpovedajúcu sume DPH uvedenej na každej 

faktúre vystavenej Predávajúcim na Kupujúceho v prípade , ak u Predávajúceho nastanú dôvody na zrušenie registrácie 

podľa § 81 ods. 4 písm. b)  druhého  bodu  v zmysle  zákona  č.  222/2004  Z.z.  o DPH v znení neskorších predpisov alebo 

Predávajúci bude zverejnený v príslušnom zozname osôb  na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) vedenom 

Finančným riaditeľstvom SR, alebo bude daná dôvodná obava, že Predávajúci príslušnú daň. z pridanej hodnoty alebo jej 

časť v rozpore  so  zákonom  č.  222/2004  Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov  nezaplatí. Kupujúci je oprávnený takto 

zadržanú sumu použiť na úhradu neuhradenej DPH z faktúr vystavených Predávajúcim na Kupujúceho, ktorú bude 

Kupujúci povinný uhradiť ako ručiteľ podľa § 69 ods. 14 zákona č. 222/2004 Z.z.. Nepoužitú časť zadržanej sumy Kupujúci 

vráti Predávajúcemu  po  predložení potvrdenia vydaného príslušným správcom dane, že dôvody, pre ktoré sa stal  Kupujúci  

ručiteľom  za  daň z pridanej hodnoty, už odpadli. 

 

5. Zodpovednosť za  vady a záruka 

(1) Ak Tovar nemá vymienené množstvo, kvalitu, vyhotovenie, má Tovar vady. Za vady Tovaru sa považujú aj vady v 

dokladoch alebo ich nedodanie, ktoré je Predávajúci povinný odovzdať Kupujúcemu spolu s Tovarom. Dodávka vadného 

Tovaru alebo porušenie podmienok Objednávky, Cenovej ponuky, zmluvy alebo týchto všeobecných zmluvných 

podmienok sa považuje za závažné porušenie zmluvy. 

(2) Všeobecná záručná doba za vady Tovaru je 60 mesiacov, pričom začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim. 

(3) Kupujúci oznámi vady Tovaru  písomne  bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do uplynutia záručnej 

doby. Zjavné vady Tovaru pri jeho prevzatí oznámi Kupujúci písomne do 14 dní od prevzatia Tovaru. Tým je zachované 

právo na uplatnenie  nárokov  z vád Tovaru,   ktoré existovali v čase prechodu nebezpečenstva na Kupujúceho. 

(4) V oznámení vád Tovaru Kupujúci uvedie o aké vady sa jedná,  ako sa prejavujú  a akým spôsobom a požadovaný nárok z 

vád tovaru podľa ust. § 436 a 437 Obchodného zákonníka. 

(5) V prípade nároku Kupujúceho na odstránenie vady Tovaru je Predávajúci vady Tovaru povinný odstrániť bezodplatne v 

lehote požadovanej Kupujúcim. 

(6) Použitím vadného Tovaru nezanikajú nároky na uplatnenie vád z Tovaru, ktoré sa vyskytli alebo boli zistené až po jeho 
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použití. 

(7) Do záručnej doby sa nepočíta doba medzi uplatnením nároku z vád Tovaru až ich odstránenia. V prípade odstránenia vady 

začína plynúť nová záručná doba na časť Tovaru postihnutú vadou. 

(8) V prípade,  že  Predávajúci   neodstráni   vady   Tovaru v lehote požadovanej Kupujúcim, okrem nároku na zmluvnú 

pokutu má Kupujúci právo odstrániť vady Tovaru na náklady Predávajúceho. Kupujúcemu vzniká zároveň nárok na 

koordinačnú prirážku 10% z takto vynaložených nákladov s DPH. 

(9) Kupujúci nestráca   práva  z dodania  vadného  tovaru  i keď sa jedná o vadu,  ktorú  mohol  s vynaložením obvyklej 

starostlivosti rozpoznať už pri prevzatí tovaru. 

 

6. Zmluvné pokuty 

(1) V prípade omeškania Predávajúceho s riadnym dodaním Tovaru je Kupujúci oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu  vo  výške   

0,5%   za každý deň. omeškania z celkovej Kúpnej ceny, resp. ceny čiastkovej dodávky pri plnení medzitermínov za každý 

aj začatý deň. omeškania. 

(2) V  prípade   omeškania   Predávajúceho s odstránením vád Tovaru má  Kupujúci právo uplatniť voči Predávajúcemu nárok  

na zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z celkovej  Kúpnej  ceny za každý aj začatý deň omeškania až do ich úplného 

odstránenia. 

(3) Zaplatením zmluvnej  pokuty  zo  strany Predávajúceho nie je dotknuté právo Kupujúceho domáhať sa náhrady škody a 

to aj v rozsahu presahujúcom dohodnutú výšku zmluvnej pokuty. 

(4) Zmluvná pokuta je splatná do 7 dní  od  jej vyúčtovania druhej zmluvnej strane. 

(5) Predávajúci  vyhlasuje,  že  výška   zmluvnej   pokuty je v súlade s obchodnými zvyklosťami a zodpovedá významu 

zabezpečovanej povinnosti. 

(6) Za  porušenie  povinnosti   mlčanlivosti sa Predávajúci zaväzuje zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- € 

za každý jednotlivý prípad porušenia. 

(7) V  prípade,     že     Kupujúcemu  vznikne nárok na zaplatenie  zmluvnej  pokuty od Predávajúceho za porušenie konkrétnej  

povinnosti  v zmysle viacerých ustanovení kúpnej zmluvy o dielo a/alebo objednávky a/alebo všeobecných zmluvných 

podmienok, aplikuje sa zmluvná pokuta najvýhodnejšie pre Kupujúceho. 

 

7. Trvanie zmluvy 

(1) Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy: 

• v prípade omeškania  s dodaním  Tovaru  alebo jeho časti (medzitermín) o viac ako 14 dní, 

• v prípade závažného porušenia zmluvy, 

• v prípade, že Tovar nedosahuje  požadovanú kvalitu a Predávajúci ani napriek písomnej výzve nezjedná nápravu, 

• v prípadoch upravených Obchodným zákonníkom 

(2) Predávajúci     je     oprávnený     odstúpiť     od zmluvy v prípade omeškania Kupujúceho s úhradou splatného záväzku  z 

viny Kupujúceho o viac ako 60 dní po lehote splatnosti. 

(3) Odstúpenie   od   zmluvy   je   písomné  a  jeho účinky nastávajú okamihom jeho doručenej druhej zmluvnej strane. 

(4) Odstúpenie nemá spätné účinky. 

(5) V  prípade      odstúpenia od zmluvy  zo strany Kupujúceho,  je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu prípadný preplatok  

na  kúpnej cene za nedodaný Tovar a nahradiť mu škodu a náklady, ktoré mu vzniknú v dôsledku predĺženia lehoty 

realizácie, na ktoré sa  dodávka Tovaru vzťahuje. 

 

8. Osobitné dojednania 

(1) Predávajúci sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a informáciách, ktoré sa dozvedel v súvislosti so 

zmluvným vzťahom s Kupujúcim. Predávajúci nie je oprávnený obchodné tajomstvo a informácie, ktoré získal od 

Kupujúceho pri realizácii zmluvného vzťahu využiť pre seba  ani  pre tretie osoby. 

(2) Autorské práva k podkladom odovzdaným Predávajúcemu za účelom realizácie dodávky Tovaru ostávajú zachované. 

Predávajúci je povinný po dodaní Tovaru odovzdať Kupujúcemu kompletnú dokumentáciu, ktorú od Kupujúceho  prevzal  

za účelom realizácie dodávky Tovaru. 

(3) Tieto všeobecné zmluvné podmienky a právne vzťahy vzniknuté medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa spravujú právnym 

poriadkom Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom. Týmto je daná voľba práva zmluvných strán. 

(4) Rozhodujúcim  jazykom   je   jazyk   slovenský,   a to   aj v prípade rozhodovania sporov s cudzím prvkom. 

(5) Zmena  podmienok  je  pre  zmluvné  strany  záväzná  len v prípade, že je písomne potvrdená zástupcami oboch zmluvných strán. 
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(6) Zmluvné strany sa zaväzujú informovať o každej zmene,  ktorá  môže mať vplyv na  riadne plnenie práv  a povinností z 

Objednávky, Cenovej ponuky, osobitne uzavretej zmluvy alebo týchto všeobecných zmluvných podmienok. 

(7) Za prípad tzv. vyššej moci sa nepovažujú technické, distribučné ani výrobné kapacity Predávajúceho. 

(8) Predávajúci nie je oprávnený postúpiť pohľadávku, ktorú má voči Kupujúcemu bez jeho predchádzajúceho písomného 

súhlasu tretím osobám. 

(9) Predávajúci nie je oprávnený započítať sporné pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z iného právneho titulu bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho. 

(10)  Predávajúci sa zaväzuje na požiadanie zhotoviteľa umožniť kontrolu miesta podnikania Predávajúceho, resp. jeho sídla, 

resp. na inom mieste, na ktorom vykonáva činnosť súvisiacu s touto zmluvou. 

(11)  Predávajúci vyhlasuje, že v súvislosti s kúpnou zmluvou: 

• neuzatvoril so žiadnou treťou osobou kartelovú dohodu ani inú  obdobnú  dohodu; 

• sa oboznámil s etickým kódexom Kupujúceho dostupného na webovej stránke Kupujúceho, tento sa zaväzuje dodržiava, 

a to vrátane jeho zamestnancov a spolupracujúcich subjektov; 

• si bude riadne plniť svoje povinnosti  na úseku   boja   proti   korupčnému    správaniu v zmysle všeobecne záväzných 

právnych predpisov; 

• neposkytol Kupujúcemu, resp. jeho zamestnancom, príp. spolupracujúcich subjektom Kupujúceho žiadnu odmenu, 

výhodu ani iné obdobné plnenie ako formu protihodnoty za získanie možnosti uzavretia kúpnej zmluvy. 

 

V prípade, že sa ktorékoľvek z vyššie uvedených vyhlásení Predávajúceho ukáže ako nepravdivé a/alebo neúplné, je  

Kupujúci  oprávnený  od  zmluvy  odstúpiť a zároveň mu vzniká nárok na zmluvnú pokutu  vo výške 10 % z ceny 

Tovaru s DPH. 

(12) Predávajúci berie na vedomie a za týmto účelom udeľuje  Kupujúcemu  súhlas  s tým,  že   Kupujúci   je v plnom rozsahu 

oprávnený previesť niektoré, príp. všetky svoje práva a/alebo povinnosti Kupujúceho vyplývajúce pre Kupujúceho z 

kúpnej  zmluvy uzavretej s Predávajúcim, na tretie subjekty. 

(13) Zmluvné strany sa dohodli, že na zmluvný vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa neaplikujú žiadne všeobecné 

zmluvné podmienky Predávajúceho alebo dokumenty obdobného charakteru. 

(14) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Predávajúcim je zahraničná osoba, bude na riešenie prípadných sporov 

príslušný všeobecný súd Kupujúceho v zmysle príslušných slovenských právnych predpisov. 

(15) V prípade, že sa na Predávajúceho vzťahuje povinnosť registrácie v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona 

č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „ZRPVS"), 

Predávajúci vyhlasuje, že si pred uzavretím zmluvy jedným zo spôsobov uvedených v bode. 2 týchto všeobecných 

zmluvných podmienok splnil povinnosť registrácie do registra partnerov verejného sektora, čo preukazuje výpisom z tohto 

registra v osobitnej  prílohe  zmluvy. Ak sa toto vyhlásenie ukáže ako nepravdivé alebo sa takýmto stane v priebehu trvania 

zmluvného vzťahu s Kupujúcim, vzniká Kupujúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z kúpnej ceny. 

Kupujúci je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy, resp. Kupujúci nie je v omeškaní s poskytovaním plnenia podľa zmluvy v 

prípadoch, keď je  tak  oprávnený urobiť investor v zmysle ZRPVS. 

V prípade, že povinnosť registrácie v registri partnerov verejného sektora v zmysle ZRPVS sa vzťahuje aj na subdodávateľov 

Predávajúceho, je Predávajúci povinný zabezpečiť, aby boli tieto subjekty v uvedenom registri zapísané už pred vstupom do 

zmluvného vzťahu s Kupujúcim a tento zápis trval minimálne počas trvania ich zmluvného vzťahu s Kupujúcim, inak vzniká 

Kupujúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z kúpnej ceny. Kupujúci je tiež oprávnený odstúpiť od 

zmluvy,  resp.  Kupujúci  nie je v omeškaní s poskytovaním plnenia podľa  zmluvy  v prípadoch, keď je tak oprávnený urobiť 

investor v zmysle ZRPVS. 

(16) V prípade, že sa na Predávajúceho vzťahuje povinnosť preukázania splnenia podmienok osobného postavenia v zmysle 

zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „ZVO") vzhľadom na to, 

že kúpa tovaru sa realizuje v rámci procesu verejného obstarávania, Predávajúci vyhlasuje, že podmienky osobného 

postavenia   spĺňa   ku   dňu   uzavretia   kúpnej   zmluvy a zároveň sa ich zaväzuje plniť počas trvania zmluvného vzťahu s 

Kupujúcim. Splnenie podmienok osobného postavenia v zmysle ZVO preukazuje Predávajúci výpisom z registra 

hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie v osobitnej prílohe kúpnej zmluvy. Predávajúci sa     

zaväzuje    zápis v zozname hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie udržiavať v platnosti po 

celú dobu trvania jeho záväzkov z kúpnej zmluvy. Ak sa vyhlásenie podľa tohto bodu ukáže  ako  nepravdivé alebo sa 

takýmto stane v priebehu trvania zmluvného vzťahu s Kupujúcim, vzniká Kupujúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 10 % z kúpnej ceny a Kupujúci je zároveň oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. 
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V prípade, že povinnosť preukázania splnenia podmienok osobného postavenia v zmysle ZVO sa vzťahuje aj na 

subdodávateľov Predávajúceho, je Predávajúci povinný zabezpečiť, aby boli tieto subjekty v uvedenom zozname zapísané 

už pred vstupom do zmluvného vzťahu s Kupujúcim a tento zápis trval minimálne počas trvania ich zmluvného vzťahu s 

Predávajúcim, inak vzniká Kupujúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z kúpnej ceny a Kupujúci je 

zároveň oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.  

(17) Predávajúci sa zaväzuje pri výrobe a dodaní tovaru postupovať v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia, najmä ale 

nie výlučne Zákonom č. 17/1992 Z.z. o životnom prostredí v aktuálnom znení ako aj ostatnými zákonmi a všeobecne záväznými 

právnymi predpismi na úseku ochrany životného prostredia. Predávajúci sa zaväzuje o.i. postupovať pri výrobe a  dodaní tovaru 

v súlade so Zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, pričom táto povinnosť zahŕňa nakladanie s odpadom, zhodnocovanie, triedenie 

a likvidáciu odpadu v súlade s platnými právnymi predpismi. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dodržiavanie právnych 

predpisov týkajúcich sa životného prostredia Predávajúcim počas trvania zmluvného vzťahu. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť 

Objednávateľovi a externej certifikačnej autorite všetku potrebnú súčinnosť v súvislosti s požiadavkami Nariadenia Komisie (EU) 

2017/1505 z 28.augusta 2017, ktorým sa menia prílohy I, II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o 

dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS).   

 

9. Záverečné ustanovenia 

(1) Kupujúci je oprávnený tieto zmluvné podmienky kedykoľvek jednostranne meniť. O zmene týchto podmienok informuje 

Predávajúceho, ktorý je touto zmenou viazaný, pokiaľ sa nevyjadrí, že so zmenou nesúhlasí  v lehote  3   dní   od   doručenia   

oznámenia o zmene. V takom prípade sa použijú nezmenené ustanovenia týchto podmienok. 

(2) Ak niektoré ustanovenia týchto zmluvných podmienok nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo neskôr stratia 

platnosť a/alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť  ostatných ustanovení všeobecných zmluvných 

podmienok. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá,  pokiaľ 

je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu všeobecných zmluvných podmienok. 

(3) Všeobecnými zmluvnými podmienkami je Predávajúci viazaný aj pri každej ďalšej dodávke Tovaru Kupujúcemu aj pokiaľ 

to výslovne v budúcnosti nepotvrdí. Prípadné zmeny sa  v takom  prípade vzťahujú  na  Predávajúceho  len  za   predpokladu,   

že s nimi vyjadrí súhlas. Tieto všeobecné zmluvné podmienky   sú    záväzné    aj    v prípade, že dôjde k predčasnému 

ukončeniu kúpnej zmluvy alebo bude táto zmluva vyhlásená za neplatnú. 

(4) Okamihom uzavretia zmluvy strácajú platnosť všetky doterajšie dohody zmluvných strán a platí výlučne dohoda a 

podmienky v zmysle uzavretej zmluvy. Rovnako sa nepoužijú akékoľvek obchodné alebo dodacie podmienky 

Predávajúceho, prípadne nároky, ktoré nie sú kryté uzavretou zmluvou a to aj v prípade, že obchodné a dodacie podmienky, 

prípadne  nároky boli súčasťou ponuky Predávajúceho, prípadne sa na ne Predávajúci odvolával a Kupujúci voči nim 

nevzniesol pripomienky alebo námietky. 

(5) Tieto všeobecné zmluvné podmienky sú platné a účinné odo dňa 01.02.2021. 

 

 

V Bratislave dňa 01.02.2021 

 

 

 

 

___________________________ 

INGSTEEL, spol. s r.o. 

Ing. Ivan Bezák, PhD., konateľ 


