
Všeobecné obchodné podmienky č. 01/2019 

Gawaplast Slovakia, s.r.o. pre kúpnu zmluvu (ďalej len 

„VOP“)  

 

I. Úvodné ustanovenia 

 

1. Tieto VOP sú vydané v súlade s ustanovením §273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy 

uzatvorenej medzi predávajúcim – spoločnosťou Gawaplast Slovakia, s.r.o. , so sídlom Záruby 

1, 831 01 Bratislava , IČO: 35896051 a kupujúcim (ďalej len „zmluvné strany“). 

2. Obchodný záväzkový vzťah medzi zmluvnými stranami z kúpnej zmluvy sa spravuje 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

3. Odchýlenie sa od VOP je možné len v prípade, ak sa predávajúci a kupujúci na tom písomne 

dohodli. Ak strany uzavrú kúpnu zmluvu v písomnej forme, ustanovenia písomnej kúpnej 

zmluvy majú  prednosť pred ustanoveniami VOP, pokiaľ sú s týmito VOP vo vzájomnom 
rozpore. 

4. VOP sú zverejnené na internetovej stránke predávajúceho a v jeho prevádzkových 

priestoroch na viditeľnom mieste. Kupujúci je viazaný VOP momentom odoslania objednávky 

resp. podpísaním dodacieho listu o prevzatí tovaru. Svojim podpisom alebo podpisom ním 

poverenou osobu na prevzatie tovaru, potvrdzuje, že je s týmito podmienkami oboznámený.   

 

II. Predmet plnenia 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar podľa objednávky kupujúceho. 

2. Druh a množstvo tovaru budú určené v objednávke kupujúceho. 
3. Kupujúci sa zaväzuje tovar riadne prebrať a zaplatiť včas predávajúcemu kúpnu cenu.  

 

III. Uzatvorenie kúpnej zmluvy 

 

1. Objednávku na uzatvorenie kúpnej zmluvy predkladá kupujúci predávajúcemu písomne alebo 

ústne, a to mailom, faxom, telefonicky alebo osobne. Kúpna zmluva je uzatvorená: 
a) Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho 

b) Odoslaním požadovaného tovaru 

c) Podpisom predávajúceho a kupujúceho na písomnej kúpnej zmluve 

d) Podpisom dodacieho listu o prevzatí tovaru 
2.  Objednávka obsahuje najmä označenie kupujúceho a označenie druhu a množstva tovaru.  

3. Doručená objednávka (mailom, faxom, telefonicky, osobne) kupujúceho je záväzná a nie je ju 

možné zo strany kupujúceho jednostranne zrušiť alebo zmeniť. Ak sa predávajúci s kupujúcim 

dohodnú na zrušení alebo zmene objednávky, kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu 
všetky náklady spojené s touto zmenou alebo zrušením.  

 



IV. Kúpna cena 

 

1. Kúpna cena je dojednaná vzájomnou dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim v 

jednotlivej objednávke.   
2. V prípade dohodnutých rabatov medzi predávajúcim a kupujúcim je kúpna cena tovaru 

vypočítavaná príslušným rabatom z aktuálne platného cenníka. 

3. V prípade, ak kúpna cena nie je osobitne dohodnutá, platia ceny uvedené v cenníku 

predávajúceho platnom ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy podľa čl. III bod. 1.  
4. Ceny tovaru a služieb uvádzané v cenníku sú v EUR bez DPH a sú v súlade so zákonom č. 

18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov.  

5. Cenová doložka – v prípade zmien dodávateľských cien o viac ako 3% alebo zmien dovozných 

podmienok s celoštátnou platnosťou si predávajúci vyhradzuje právo úpravy kúpnej ceny.   

 

V. Platobné podmienky 

 

1. Právo predávajúceho fakturovať tovar kupujúcemu vzniká predávajúcemu dňom dodania 

tovaru alebo služby. 

2. Kupujúci je povinný zaplatiť za objednaný a odobratý tovar kúpnu cenu. Úhradu kúpnej ceny 
je možné vykonať: 

a) v hotovosti v registračnej pokladni predávajúceho 

b) na základe predfaktúry vopred pred dodaním tovaru 

c) so súhlasom predávajúceho na základe faktúry vystavenej predávajúcim v dobe 
splatnosti určenej vo faktúre, inak 14 dní po vystavení faktúry 

3. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú v momente pripísania na účet predávajúceho alebo 

potvrdením prijatia platby v hotovosti vydaním pokladničného dokladu.  

 
 

VI. Dodacie podmienky 

 

1. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu na dohodnutom mieste a v dohodnutom 
čase určenom v objednávke.  Dodávka dohodnutého tovaru sa uskutoční najmä: 

a) odovzdaním tovaru kupujúcemu alebo jemu poverenej osobe v sklade Gawaplast 

Slovakia, s.r.o. , Priemyselná ulica , Bernolákovo 

b) doručením tovaru na miesto určenia uvedené v objednávke prepravnou spoločnosťou 
zabezpečenou predávajúcim 

c) odovzdaním tovaru kupujúcemu na adrese jeho sídla alebo jeho organizačnej zložky  

d) odovzdaním prvému dopravcovi (v prípade zabezpečenia prepravy kupujúcim) k preprave 

pre kupujúceho 
2. Kupujúci je povinný potvrdiť prevzatie tovaru podpisom na dodacom liste (výdajke)  

predávajúceho, ktorý predávajúci doručí spolu s tovarom, prípadne podpisom na tlačive 

príslušnom pre danú prepravnú spoločnosť  a to najmä: 

a) podpisom štatutárneho orgánu kupujúceho oprávneného konať v jeho mene  

b) podpisom osoby určenej na prevzatie tovaru uvedenej v objednávke 
c) podpisom osoby, ktorá v mene kupujúceho v mieste určenia uvedeného v objednávke 

tovar prevezme 

d) podpisom zamestnanca kupujúceho nachádzajúceho sa v mieste doručovania tovaru 



3. Osoba preberajúca tovar svojim podpisom potvrdzuje správnosť údajov uvedených 

v dodacom liste (výdajke) predávajúceho a to najmä druh a množstvo tovaru. Prípadné 

výhrady týkajúce sa množstva a druhu tovaru je nutné dopísať do dodacieho listu spolu 

s dátumom a podpismi oboch strán pri preberaní tovaru, inak sa na výhrady neprihliada.   
4. Pri dodávke tovaru ku kupujúcemu na dohodnuté miesto prepravcom alebo vlastným 

vozidlom predávajúceho je kupujúci povinný do pol hodiny po výzve prepravcu zabezpečiť 

prebratie tovaru. Za každú ďalšiu začatú hodinu je predávajúci oprávnený kupujúcemu 

fakturovať stojné podľa platného cenníka prepravcu. V prípade že kupujúci tovar nepreberie 
do 2 hodín po výzve prepravcu na prebratie tovaru je prepravca oprávnený tovar odviezť späť 

do skladu predávajúceho, pričom predávajúci nezodpovedá za omeškanie s dodaním 

takéhoto tovaru a kupujúci je povinný uhradiť všetky náklady spojené s márnym pokusom 

o doručenie tovaru kupujúcemu. Náhradné doručenie neprevzatého tovaru zabezpečí 
predávajúci podľa možností prepravcu. 

5. Za tovar, ktorý si kupujúci neprevezme do 10 dní odo dňa , kedy malo dôjsť k prevzatiu , je 

predávajúci oprávnený fakturovať kupujúcemu skladné vo výške 10,-EUR bez DPH za každý  

začatý deň omeškania prevzatia tovaru zo skladu predávajúceho.  

6. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamihom 
prevzatia tovaru kupujúcim, s výnimkou prípadu, keď tovar doručuje kupujúcemu prepravca, 

kedy nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom, keď je 

kupujúcemu umožnené začať vykládku tovaru v mieste doručenia tovaru.  

7. Vlastníctvo k jednotlivým hnuteľným veciam, ktoré predstavujú tovar, prechádza na 
kupujúceho okamihom úplného zaplatenia ich kúpnej ceny. 

 

VII. Reklamácie, zodpovednosť za vady a záručné podmienky 

 

1. Výskyt akýchkoľvek vád na tovare nemá vplyv na povinnosť kupujúceho tovar prevziať a 

zaplatiť kúpnu cenu za prevzatý tovar podľa vystavenej faktúry. 

2. Kupujúci je povinný tovar dôkladne a s odbornou starostlivosťou prezrieť. 

3. Vady tovaru je kupujúci povinný reklamovať nasledovne, inak jeho nároky z vád tovaru 
zanikajú:  

(i) vady, resp. poškodenia obalu tovaru, poškodenia voľne loženého tovaru, poškodenia 

rúrového materiálu, vady množstva tovaru a iné vady, ktoré je možné zistiť pri prevzatí, 

ihneď pri preberaní (do zápisu dopravcu bezprostredne pri vykládke a preberaní tovaru), 
(ii) iné vady ako podľa ods. (i), do 3 (troch) dní od ich zistenia (subjektívna lehota), avšak 

najneskôr do uplynutia záručnej doby (objektívna lehota). 

4. Reklamáciou sa rozumie písomné oznámenie kupujúceho, v ktorom uvedie špecifikáciu vady, 

t.j. na ktorom tovare sa vada vyskytuje, ako sa vada prejavuje navonok a kedy kupujúci vadu 
zistil. Reklamácia musí byť datovaná a podpísaná osobou oprávnenou konať v mene 

kupujúceho. V prípade vád tovaru je ako súčasť reklamácie potrebné doručenie vadného 

tovaru. Kupujúci je povinný reklamovať tovar osobne alebo zaslaním tovaru spolu 

s reklamáciou a presnou špecifikáciou reklamovanej vady tovaru na prevádzke 
predávajúceho na Priemyselná ulica , 900 27 Bernolákovo. V prípade zasielania tovaru 

kupujúci znáša nebezpečenstvo škody na reklamovanom tovare pri jeho preprave. Ak je 

predmetom reklamácie elektrofúzna tvarovka, je nevyhnutné k reklamácii priložiť protokol o 

zvare zo zváracieho stroja a protokol o ciachovaní stroja, ktorým bol zvar vykonávaný. Ak je 
elektrofúzna tvarovka navarená na potrubí, je nutné vyrezať najmenej 50 cm z každej strany 

potrubia. Ak oznámenie kupujúceho o vade tovaru nespĺňa náležitosti požadované v tomto 

bode, nepovažuje sa za reklamáciu.  



5. Oprávnené reklamácie kupujúceho sú riešené formou dodania náhradného tovaru (alebo 

doplnenia chýbajúceho tovaru) a to v lehote podľa dohody zmluvných strán. 

6. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vadu v zmysle všeobecne záväzných právnych 

predpisov, najmä ustanovení Obchodného zákonníka, ak ide o fyzickú alebo právnickú osobu 
podnikateľa a v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa 

ak ide o fyzickú osobu – spotrebiteľa, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve alebo týchto VOP 

dohodnuté inak. 

7. Záručná doba na tovar je 12 mesiacov od prechodu nebezpečenstva škody na tovare na 
kupujúceho. Pokiaľ výrobca tovaru uvádza inú záručnú dobu, platí záručná doba uvedená 

výrobcom. 

 

VIII. Vrátenie tovaru 

 

1. Vrátenie tovaru je možné len po vzájomnej osobitnej dohode medzi predávajúcim a 

kupujúcim. Kupujúci nemá žiadny právny nárok na vrátenie riadne objednaného 

a odobratého tovaru. 

2. Vrátiť je možné len neopotrebovaný a nepoškodený tovar mimo rúrového materiálu, originál 
zabalený, v záručnej lehote a v primeranom množstve vzhľadom k objednávke kupujúceho. 

Predávajúci je oprávnený vyúčtovať kupujúcemu manipulačný poplatok vo výške 20% 

z hodnoty vráteného tovaru za bežný obratkový tovar a 30% z hodnoty vráteného tovaru za 

objednávkový tovar. Dopravu vráteného materiálu hradí kupujúci. 
3. Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať  vrátenie tovaru, ktorý nespĺňa podmienky 

v bode 2 tohto článku. 

4. V prípade rúrového materiálu a objednávkového tovaru je možné dohodnúť prijatie 

materiálu predávajúcim na komisný sklad za účelom sprostredkovania jeho predaja. 
V prípade úspešného predaja tovaru z komisného skladu, predávajúci vystaví dobropis na 

predaný tovar s vyúčtovaním manipulačného poplatku vo výške 20% z hodnoty 

dobropisovaného tovaru kupujúcemu najneskôr do 7 prac. dní od jeho predaja. 

8. Maximálna dĺžka uskladnenia tovaru na komisnom sklade je 6 mesiacov odo dňa prijatia 
tovaru predávajúcim na jeho ďalší predaj. Po uplynutí tohto času je kupujúci povinný si 

nepredaný tovar vziať späť a to na svoje náklady. Za nepredaný tovar, ktorý si kupujúci 

neprevezme do 10 dní odo dňa , kedy malo dôjsť k prevzatiu , je predávajúci oprávnený 

fakturovať kupujúcemu skladné vo výške 10,-EUR bez DPH za každý  začatý deň omeškania 
prevzatia tovaru zo skladu predávajúceho.  

 

IX. Sankcie 

 

1. V prípade omeškania kupujúceho s úhradami faktúr za dodaný tovar alebo službu, je kupujúci 

povinný zaplatiť predávajúcemu úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý 

deň omeškania. 

 

X. Záverečné ustanovenia 

 

1. Strany sa dohodli, že táto kúpna zmluva a všetky vzťahy z nej plynúce sa budú spravovať 

právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
2. Kupujúci a predávajúci sa zaväzujú, že v prípade sporov, ktoré vzniknú zo zmluvy a z týchto 

VOP, budú prednostne riešiť vzájomnou dohodou. Ak dohoda nebude možná, strany sa 

dohodli, že na prejednanie všetkých a akýchkoľvek sporov, ktoré vzniknú z tejto kúpnej 



zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, je daná právomoc slovenského 

súdu, ktorého vecná a miestna príslušnosť sa určí podľa slovenských predpisov. . 

3. Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizácie a zmien VOP bez predchádzajúceho 

upozornenia. 
4. Tieto VOP sú zverejnené na vývesných miestach v prevádzke predávajúceho a na internetovej 

stránky www.gawaplast.sk 

5. Tieto VOP nadobúdajú platnosť 01.04.2019 

 


