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VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
PRE PREDAJ TOVARU

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE
1.1. Tieto všeobecne obchodné podmienky pre predaj tovaru (ďalej len „VOP“) upravujú základné podmienky, na

základe ktorých bude predávajúci predávať a kupujúci kupovať tovar (kamenivo) (ďalej len „tovar“) a platí pre
všetky súčasné a budúce kúpne zmluvy/ objednávky týkajúce sa dodávok tovaru, ktoré kupujúci uzatvorí so
spoločnosťou KSR – Kameňolomy SR, s.r.o., IČO: 31559123, so sídlom 960 01, Zvolen, Neresnícka cesta 3,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka číslo: 321/S (ďalej len
„predávajúci“), pokiaľ nebolo v samostatnom prípade preukázateľné stanovené inak.

1.2. VOP sú zverejnené na internetovej stránke predávajúceho: www.mineral-slovensko.com. Predávajúci je
oprávnený jednostranne meniť znenie VOP. V prípade, ak kupujúci nesúhlasí so zmenou VOP je oprávnený
odstúpiť od kúpnej zmluvy/ objednávky do 10 dní, od kedy o zmene VOP dozvedel.

1.3. Pokiaľ dôjde k zmene údajov u kupujúceho (obchodné meno, sídlo, telef. kontakt, zodpovedné osoby) je
povinnosťou kupujúceho okamžite o takejto zmene predávajúceho písomne informovať.

1.4. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia týmito VOP a prípadnými ďalšími písomne dohodnutými
podmienkami.

1.5. Kúpna zmluva/ objednávka, ako aj zmluvné vzťahy na základe jednotlivých čiastkových objednávok sa riadia
slovenským obchodným právom a to hlavne zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších
predpisov.

1.6. V prípade rozporu medzi kúpnou zmluvou / objednávkou a týmito VOP, je kúpna zmluva/ objednávka
nadriadená VOP.

1.7. Obchodné podmienky, všeobecné obchodné podmienky alebo dodacie podmienky kupujúceho neplatia, pokiaľ
boli potvrdené iným spôsobom ako písomným dodatkom ku kúpnej zmluve/objednávke, obojstranne
podpísaným zodpovednými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

2. UZATVORENIE ZMLUVY
2.1. Na účely kúpnej zmluvy/ objednávky sa pracovným dňom rozumie obdobie od 06:00 do 14:30 hod.

v ktorýkoľvek kalendárny deň od pondelka do piatku, s výnimkou štátnych sviatkov (ďalej len „ Pracovný deň“).
2.2. Za písomnú kúpnu zmluvu sa považuje i objednávka spĺňajúca všetky náležitosti bodu 2.4., zaslaná poštou,

alebo elektronickou formou. Kupujúci je povinný objednávku predávajúcemu doručiť najmenej 2 pracovné dni
pred požadovaným termínom dodania. Predávajúci objednávku potvrdí, pokiaľ s ňou súhlasí, i s uvedením cien
objednaného tovaru a zašle ju späť kupujúcemu. Kúpna zmluva/ objednávka je uzatvorená potvrdením
objednávky predávajúcim, prípadne pokiaľ predávajúci začne s dodaním tovaru stáva sa celá kúpna zmluva/
objednávka i bez spätného potvrdenia uzatvorená. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený
odmietnuť akceptovať požadovaný termín dodania uvedený v objednávke kupujúceho, ak dodanie nie je možné
zabezpečiť v termíne požadovanom kupujúcim z dôvodov organizácie práce, časového harmonogramu alebo
iných dôvodov. Kupujúci berie na vedomie, že v takom prípade nie je oprávnený uplatniť si voči predávajúcemu
akýkoľvek nárok v akejkoľvek forme.

2.3. Základné náležitosti objednávky sú:
- Číslo objednávky
- Druh požadovaného tovaru
- Množstvo tovaru
- Miesto prevzatia / dodania tovaru
- Požadovaný termín dodania tovaru
- Spôsob dodania (s dopravou alebo bez dopravy)
- Cena alebo jej výpočet
- Odkaz na VOP a prípadne rámcovú kúpnu zmluvu
- Meno osoby / osôb oprávnených za kupujúceho tovar prevziať
- Dátum vystavenia
- Podpis osoby oprávnenej jednať vo veciach zmluvných

2.4. Ak kupujúci doručí predávajúcemu objednávku bez uvedenia parametrov podľa bodu 2.3. VOP, predávajúci
nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku neuvedenia údajov alebo v súvislosti s nimi.

3. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
3.1. Jednotkové ceny, z ktorých sa vychádza pri výpočte kúpnej ceny, sú uvedené v individuálnej zmluve. Ceny

jednotlivých druhov tovarov sú štandardné ceny tovarov z prevádzok predávajúceho (cena závodu) a nezahŕňajú
žiadne náklady predávajúceho na dopravu. Predávajúci určí kúpnu cenu na základe množstva tovaru
uvedeného v dodacích listoch/ elektronických dodacích listoch a jednotkových cien uvedených v individuálnej
kúpnej zmluve/ objednávke. Jednotkové ceny za tovar uvedené v jednotlivých kúpnych zmluvách/ objednávkach
zahŕňajú náklady na váženie a naloženie tovaru na dopravný prostriedok. Jednotkové ceny za tovar uvedené v
jednotlivých kúpnych zmluvách/ objednávkach sú čisté ceny a nezahŕňajú daň z pridanej hodnoty. DPH sa účtuje
a platí v súlade s platnými právnymi predpismi. Ak sa počas platnosti individuálnej kúpnej zmluvy zmluvy/

http://www.mineral-slovensko.com/
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objednávky náklady spojené s výrobou (zadovážením) tovaru výrazne zvýšia alebo znížia, zmluvné strany môžu
opätovne prerokovať jednotkovú cenu tovaru.

3.2. Úhrada za tovar bude prebiehať na základe faktúr – daňových dokladov vystavených predávajúcim. Predávajúci
je oprávnený fakturovať dňom dodania tovaru. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.

3.3. Postúpenie alebo započítanie pohľadávok (alebo ich časti) kupujúceho voči predávajúcemu tretím osobám je
možné len s písomným súhlasom predávajúceho a prípadný súhlas platí len pre ten ktorý konkrétny prípad.
Predávajúci je v prípade postúpenia alebo započítania pohľadávok oprávnený si za dodatočné administratívne
náklady účtovať 2% z postúpenej, zastavenej alebo započítanej pohľadávky.

3.4. V prípade nedodržania vyššie uvedenej povinnosti a kupujúci postúpi alebo započíta pohľadávku (alebo jej
časť) tretím osobám, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10% postúpenej
alebo započítanej pohľadávky. Úhrada tejto zmluvnej pokuty však neznamená súhlas s postúpením alebo
započítaním pohľadávky. Predávajúci má právo považovať postúpenie alebo započítanie za podstatné
porušenie kúpnej zmluvy/ objednávky a má právo od tejto kúpnej zmluvy/ objednávky odstúpiť.

3.5. Ak je ako miesto plnenia stanovené iné miesto, než kameňolom predávajúceho a predávajúci zaisťuje dopravu,
je kupujúci na výzvu predávajúceho povinný pristúpiť k jednaniu o zmene kúpnej ceny v prípade, že z dôvodu
nie na strane predávajúceho vzrastú náklady na prepravu tovaru do miesta plnenia, napríklad z dôvodu nárastu
ceny pohonných hmôt alebo z dôvodu dopravnej uzávierky na trase dopravy tovaru od predávajúceho ku
kupujúcemu a predĺženia dĺžky dopravy o nutnú obchádzku. Ak nedôjde k dohode o navýšení kúpnej ceny, je
predávajúci oprávnený:

- Zvýšiť kúpnu cenu jednostranne, a to o zvýšené náklady spojené s prepravou tovaru do miesta plnenia;
zvýšenie kúpnej ceny je predávajúci povinný kupujúcemu oznámiť alebo

- Odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, u ktorého vzrástli náklady na jeho prepravu do miesta
plnenia, a to bez akýchkoľvek sankcií, povinnosti k náhrade škody alebo iných povinností pre
predávajúceho.

3.6. Ak je kupujúci v omeškaní s platením peňažného záväzku v jednotlivom prípade o viac ako 15 dní, je táto
skutočnosť považovaná za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zo strany kupujúceho a zakladá právo
predávajúceho okamžite odstúpiť od kúpnej zmluvy/ objednávky.

3.7. Kupujúci podpisom kúpnej zmluvy/objednávky vyhlasuje, že voči nemu neprebieha konkurzné, exekučné ani
iné súdne alebo správne konanie, nie je v likvidácii, nie je proti nemu vedená žiadna exekúcia a že neexistujú
iné okolnosti ohrozujúce jeho platobnú schopnosť. Kupujúci zároveň vyhlasuje, že neexistuje žiadna
skutočnosť, ktorá by mohla viesť k začatiu takéhoto konania alebo vzniku takýchto okolností. Kupujúci tiež
vyhlasuje, že je schopný plniť svoje platobné záväzky podľa kúpnej zmluvy / objednávky. Ak sa zmluvné strany
v kúpnej zmluve/ objednávky dohodli na konkrétnom zabezpečení, kupujúci výslovne vyhlasuje a zaručuje, že
poskytnuté zabezpečenie (i) je skutočne k dispozícii alebo bude k dispozícii najneskôr v deň splatnosti kúpnej
ceny, (ii) pokrýva celú kúpnu cenu podľa kúpnej zmluvy/ objednávky a (iii) nie je založené, nie je zaťažené, nie
je predmetom súdneho sporu, zaťažené žiadnymi vecnými bremenami alebo pohľadávkami a (iv) nebude
použité na iný účel ako na zaplatenie kúpnej ceny. Ak sa voči kupujúcemu začne akékoľvek z vyššie uvedeného
konania, alebo ak sa predávajúci dozvie informácie alebo okolnosti, ktoré spochybňujú jeho platobnú
schopnosť, predávajúci je oprávnený (i) odstúpiť od kúpnej zmluvy/ objednávky alebo (ii) realizovať akékoľvek
ďalšie kúpne zmluvy/ objednávky len na základe preddavkovej platby alebo iného zabezpečenia dohodnutého
medzi stranami.

3.8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak dôjde k zvýšeniu cien akýchkoľvek zo vstupných komodít
z akéhokoľvek dôvodu (napr. elektrina, nafta, náhradné diely, trhaviny), sa zmluvné strany sa zaväzujú
v rokovať v dobrej viere o úprave kúpnej ceny tak, aby došlo k diverzifikácii následkov spôsobených nárastom
vstupných komodít. V prípade zvýšenia cien v zmysle predchádzajúcej vety, zašle predávajúci kupujúcemu
písomné oznámenie o zvýšení príslušných cien, v ktorom zároveň predávajúci vyzve kupujúceho na rokovanie
o úprave kúpnej ceny (ďalej len „oznámenie“). Ak sa zmluvné strany nedohodnú na úprave kúpnej ceny
v zmysle tohto odseku do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia, je predávajúci oprávnený odstúpiť od tejto
zmluvy..

3.9. V prípade, ak predávajúci poskytne kupujúcemu množstevnú zľavu na tovar,  zaväzuje sa kupujúci odobrať
dojednané množstvo tovaru s odchýlkou ±10 %. V opačnom prípade je kupujúci povinný doplatiť za odobratý
tovar zľavu poskytnutú predávajúcim v cenovej ponuke.

3.10. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou akejkoľvek sumy vzniká predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu
vo výške 0,5% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

3.11. V prípade, ak kúpna zmluva/objednávka neobsahuje kúpnu cenu resp. odkaz na cenovú ponuku, v takomto
prípade je pre kupujúceho záväzná cena tovaru uvedená na internetovej stránke predávajúceho www.mineral-
slovensko.com.

4. ÚVEROVÝ LIMIT
4.1. Predávajúci poskytne kupujúcemu na úhradu kúpnej ceny za ním dodaný tovar úverový limit vo výške

uvedenej v individuálnej kúpnej zmluve/ objednávke, na základe ktorej si kupujúci môže kúpiť tovar od
predávajúceho na úverový limit. Úverový limit je čiastka, ktorá nesmie presiahnuť súčet všetkých záväzkov po
i pred splatnosťou, ktoré má z obchodov uzavretých v jednom okamihu kupujúci voči predávajúcemu. Kupujúci
berie na vedomie, že predávajúci môže tento úverový limit kedykoľvek jednostranne upraviť alebo odvolať na
základe vlastného obchodného rozhodnutia, pričom v takom prípade zašle kupujúcemu informáciu o zmene
alebo odvolaní úverového limitu. Ak výška platobných záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu vyplývajúcich
z kúpnej zmluvy/ objednávky a ďalších kúpnych zmlúv medzi zmluvnými stranami dosiahne výšku úverového
limit,  predávajúci o tom upovedomí kupujúceho a predávajúci je oprávnený odmietnuť plnenie ďalších
objednávok kupujúceho, alebo ich vykonať len so zárukou tretej osoby (napr. bankovej inštitúcie) za platobné
záväzky presahujúce úverový limit kupujúceho. Predávajúci je v takom prípade oprávnený vystaviť faktúru bez
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ohľadu na fakturačný systém a Kupujúci je povinný uhradiť túto faktúru do 2 (dvoch) kalendárnych dní od jej
vystavenia bankovým prevodom na číslo bankového účtu uvedené v kúpnej zmluve/ objednávke. Do doby
úhrady tejto faktúry je predávajúci oprávnený odmietnuť plnenie ďalších objednávok kupujúceho. Zmluvné
strany sa dohodli, že dodávanie tovaru môže pokračovať, ak platba kupujúceho zníži celkovú dlžnú sumu
kupujúceho pod výšku úverového limitu uvedenú v kúpnej zmluve/ objednávke. V prípade, ak v kúpnej zmluve/
objednávke nie je uvedený úverový limit, platí, že zmluvné strany sa dohodli na úverovom limite 2.000,- EUR.

5. DODACIE PODMIENKY
5.1. Kupujúci doručí predávajúcemu nezáväznú predbežnú mesačnú objednávku. Následne bude kupujúci

doručovať predávajúcemu čiastkové objednávky, ktorých odchýlka oproti mesačnej objednávke bude
max. ± 20%. Čiastkovú objednávku pre dodávku tovaru je kupujúci povinný písomne (minimálne formou
e-mailu) doručiť predávajúcemu vždy najneskôr do piatku, 10:00 hod., v rámci kalendárneho týždňa
predchádzajúceho kalendárnemu týždňu, v ktorom má byť dodanie tovaru uskutočnené. Predávajúci
potvrdí kupujúcemu obratom v rámci toho istého dňa najneskôr do 14:00 hod., že požadované množstvo
tovaru na dodanie predávajúci v rámci svojej výrobnej kapacity poskytne a v prípade zabezpečenia
dopravy i dodá do dohodnutého miesta plnenia. V prípade nepotvrdenia čiastkovej objednávky
predávajúcim, nie je predávajúci takouto čiastkovou objednávkou viazaný. Požiadavky pre dodávku
tovaru sú po potvrdení predávajúcim pre zmluvné strany záväzné. Zmluvné strany sú oprávnené meniť
alebo rušiť obsah čiastkovej objednávky na základe obojstranne potvrdenej písomnej dohody
oprávnených osôb zmluvných strán.

5.2. V prípade, ak predávajúci nemá tovar k dispozícii z akéhokoľvek dôvodu, je oprávnený od čiastkovej
objednávky odstúpiť a navrhnúť kupujúcemu náhradný termín plnenia čiastkovej objednávky podľa
výrobných kapacít a povolení príslušného kameňolomu. V prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú na
náhradnom termíne plnenia čiastkovej objednávky je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy/
objednávky.

5.3. Predávajúci je povinný dodať tovar v zmysle kúpnej zmluvy/ objednávky a týchto VOP výlučne počas
Pracovných dní.

5.4. Pre potreby koordinácie si zmluvné strany dohodnú kontaktné osoby v čiastkovej objednávke.
5.5. Dodacie podmienky a miesto dodania tovaru budú vždy dohodnuté zmluvnými stranami pre každý jednotlivý

odber zvlášť a budú uvedené v písomnej objednávke kupujúceho alebo v kúpnej zmluve. Dojednané dodacie
termíny a lehoty sú záväzné. Pre dodržanie dodacích lehôt je rozhodujúce odovzdanie dodávaného tovaru
predávajúcim na miesto dodania uvedenom v objednávke alebo kúpnej zmluve, popr. umožnenie takého
prevzatia

5.6. Ak je tovarom kamenivo a ak nie je v kúpnej zmluve/ objednávke stanovené inak, má sa za to, že je tovar
dodávaný voľne ložený.

5.7. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody na tovare nesie
predávajúci, a to až do odovzdania a prevzatia tovaru kupujúcim, alebo ak tak kupujúci neurobí včas, v čase,
keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci si tovar neprevezme. Ak je predávajúci povinný
podľa kúpnej zmluvy/ objednávky odovzdať tovar dopravcovi v určitom mieste na prepravu tovaru kupujúcemu,
prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare jeho odovzdaním dopravcovi v tomto mieste.

5.8. Kupujúci je povinný zaistiť prevzatie tovaru a toto potvrdiť na dodacom liste podpisom oprávnenej osoby
a čitateľným uvedením mena a priezviska oprávnenej osoby. V prípade, že si kupujúci zabezpečuje prepravu
tovaru vlastnou dopravou, prevzatie potvrdí v zmysle predchádzajúcej vety príslušný šofér v lome, kde sa tovar
nakladá. V prípade, ak dopravu zabezpečuje predávajúci dodací list môže byť podpísaný ktoroukoľvek osobou
prítomnou na stavbe. Ak kupujúci poverí prevzatím tovaru určitú osobu je povinný zabezpečiť jej prítomnosť na
stavbe pri dodaní tovaru. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený sú účtovať prestoje v zmysle VOP.   V
prípade, že osoba oprávnená za kupujúceho prevziať tovar nebude v mieste dodania prítomná alebo vodič
predávajúceho bude mať dôvodné pochybnosti o oprávnení danej osoby na prevzatie tovaru, je predávajúci
oprávnený neodovzdať tovar, prípadne ho odviezť späť do skladu predávajúceho na náklady a nebezpečenstvo
kupujúceho.

5.9. Miesto dodania je pre predávajúceho vhodné na plnenie kúpnej zmluvy/ objednávky len vtedy, ak sú vždy
kumulatívne splnené nasledujúce podmienky:

a) bezpečnosť osôb a majetku v mieste dodania je zaistená všetkými prostriedkami a opatreniami, ktoré
vyžaduje zákon alebo ktoré sú potrebné z iných dôvodov;

b) miesto dodania je pre vozidlá predávajúceho prístupné po dostatočne pevnej a bezpečnej ceste;
c) sú platné a účinné všetky potrebné úradné povolenia, okrem iného vrátane povolení na zabratie verejných

priestranstiev a prístup na verejné priestranstvá, povolení na prácu v noci alebo počas víkendov a sviatkov,
prípadne povolení na odklonenie a riadenie dopravy;

d) je k dispozícii primeraná voľná plocha na uloženie tovaru;
e) kupujúci zabezpečil organizáciu a technické riadenie prác na stavenisku, vypracovanie pracovného poriadku

a miestnych osobitných bezpečnostných a zdravotných predpisov pre vodičov a obsluhu;
f) tovar je možné vyložiť z vozidiel predávajúceho bez čakania.

5.10. Ak miesto dodania nespĺňa všetky požiadavky, nie je predávajúci povinný tovar odovzdať a zároveň je kupujúci
povinný uhradiť predávajúcemu všetku škodu vzniknutú porušením tejto povinnosti, vrátane nákladov na
prepravu tovaru do miesta dodania a späť do prevádzky predávajúceho, vrátane mýta a prestojov.

5.11. Kupujúci umožní predávajúcemu na jeho požiadanie, aby spolu s kupujúcim skontroloval miesto dodania
a preveril jeho vhodnosť. Ak kupujúci neumožní obhliadku miesta, zodpovednosť predávajúceho za porušenie
kúpnej zmluvy/ objednávky je vylúčená. Vizuálna kontrola miesta dodania nezbavuje kupujúceho povinnosti
dodržiavať požiadavky podľa bodu 5.5. VOP.
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5.12. Pokiaľ si odber tovaru zaisťuje kupujúci sám, je povinná ním určená preberajúca osoba potvrdiť prevzatie tovaru
na dodacom liste a vypísať zároveň aj svoje vyššie uvedené identifikačné údaje a na požiadanie predložiť
potrebné doklady.

5.13. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade prepravy kupujúceho zodpovedá výlučne kupujúci alebo ním určený
dopravca, teda vodič dopravného prostriedku, za to, že celková hmotnosť vozidla vrátane nákladu neprekročí
maximálnu povolenú hmotnosť vozidla v súlade s platnou legislatívou, a preto kupujúci nie je oprávnený
uplatniť si voči predávajúcemu akýkoľvek takýto nárok. Ak celková hmotnosť prekročí maximálnu hmotnosť,
preprava sa zakáže. Ak vodič dopravného prostriedku pri vážení zistí, že celková hmotnosť dopravného
prostriedku presahuje maximálnu hmotnosť, predávajúci v súlade so svojimi internými predpismi zabezpečí
možnosť nadváhu odstrániť.

5.14. Predávajúci vystaví na dodaný tovar dodací list, ktorý bude obsahovať:
a) identifikáciu a kvalitu tovaru;
b) množstvo;
c) súvisiace služby poskytované predávajúcim;
d) adresu doručenia;
e) evidenčné číslo prívesu;
f) číslo dodacieho listu;
g) označenie CE;
h) odkaz na normu týkajúcu sa tovaru;
(ďalej len "dodací list").

Kupujúci podpisom dodacieho listu potvrdzuje, že plnenie bolo uskutočnené v kvalite a množstve uvedenom
v dodacom liste. Zmluvné strany stanovujú, že predávajúci môže podľa svojho obchodného uváženia vystaviť
dodací list v elektronickej forme, pričom v takom prípade ho kupujúci alebo jeho zástupca podpíše digitálne
pomocou digitálneho podpisového bloku poskytnutého predávajúcim (takto podpísaný elektronický dodací list
sa ďalej označuje ako elektronický dodací list). Kupujúci berie na vedomie ustanovenia tohto bodu a
bezvýhradne a neodvolateľne súhlasí s používaním, vystavením a podpísaním elektronického dodacieho listu
a vyhlasuje, že elektronický dodací list považuje za plnohodnotný doklad, ktorý je vo všetkých ohľadoch
totožný s papierovým dodacím listom, a teda za riadny záznam o dodaní tovaru. Kupujúci ďalej
bezpodmienečne a neodvolateľne vyhlasuje, že v budúcnosti nebude spochybňovať platnosť elektronického
dodacieho listu alebo jeho obsah, ani žiadne súvisiace formálne alebo vecné kritériá s odkazom na použitie
elektronického dodacieho listu alebo jeho vystavenie a podpísanie v elektronickej podobe a nebude si v
súvislosti s tým uplatňovať žiadne nároky voči predávajúcemu. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci
vystaví tri vyhotovenia dodacích listov, z ktorých dve odovzdá zástupcovi kupujúceho (vodičovi) pri nakládke
a jedno kupujúcemu. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že predávajúci poskytne zástupcovi kupujúceho
(vodičovi) pri prevzatí tovaru aj dve kópie elektronického dodacieho listu v tlačenej podobe, jednu kópiu pre
dopravcu a jednu kópiu pre kupujúceho.

5.15. Kupujúci je povinný uskladniť kamenivo na spevnených plochách tak, aby nedošlo k znečisteniu tovaru
z podložia a zároveň bolo zabránené premiešaniu rozdielnych frakcií a druhov kameniva alebo zmiešanie
tovaru s iným materiálom.

5.16. Ak odmietne neoprávnene kupujúci prevziať dohodnutý tovar, popr. ak nepríde bezdôvodne v dohodnutý termín
prevzatia tovaru, vzniká predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny odmietnutého tovaru
za každý deň omeškania s prevzatím tovaru. Takéto bezdôvodné neprevzatie tovaru zo strany kupujúceho
predstavuje podstatné porušenie kúpnej zmluvy/ objednávky a zakladá právo predávajúceho okamžite odstúpiť
od kúpnej zmluvy/ objednávky.

5.17. Kupujúci sa zaväzuje odobrať tovar v množstve dojednanom v zmluve s odchýlkou ±10%. V prípade, ak
odoberie nižšie množstvo, ako je uvedené v zmluve s prihliadnutím na odchýlku uvedenú v predchádzajúcej
vete, vzniká predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50% z ceny neodobratého tovaru bez dopravy,
pričom zmluvná pokuta bude vyfakturovaná spolu faktúrou za dodaný tovar, pri zálohových faktúrach bude
zmluvná pokuta splatná do 14 dní od vystavenia faktúry.

5.18. V prípade, ak predávajúci dodá kupujúcemu tovar v množstve vyššom ako je množstvo tovaru dojednaného
v zmluve s prihliadnutím na odchýlku ±10% a za podmienky, že zmluvné strany neuzatvoria novú kúpnu
zmluvu/objednávku, dodá sa tovar podľa kúpnej zmluvy/ objednávky a týchto VOP.

5.19. Kupujúci sa zaväzuje minimálne 24 hodín pred požadovaným odberom kameniva nahlásiť evidenčné číslo
nákladného vozidla, ktoré bude tovar prepravovať. V prípade, ak kupujúci nenahlási evidenčné číslo
nákladného vozidla v zmysle predchádzajúcej vety predávajúci nie je povinný preveriť oprávnenie nákladného
vozidla, ktorého vodič nahlásil odber tovaru na účet kupujúceho, tovar naložiť a prepraviť. Predávajúci  nenesie
zodpovednosť za to, či vodič, ktorý nahlásil odber tovaru na účet kupujúceho je oprávnený tovar naložiť
a prepraviť. Predávajúci je zároveň oprávnený odmietnuť naložiť tovar na nákladné vozidlo, ktoré nahlási odber
tovaru na účet kupujúceho.

5.20. V prípade, ak predávajúci zabezpečuje dopravu je kupujúci povinný zabezpečiť vyloženie tovaru v mieste
dodania v dojednaný čas. V prípade prestojov spôsobených neprebratím objednaného tovaru v mieste dodania
viac, ako 15 min. vzniká kupujúcemu nárok na účtovanie prestoja vo výške 40,- Eur za každú začatú hodinu
nad 15 min. čakania.

6. KVALITA A DOKUMENTACIA
6.1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar bude mať v okamihu odovzdania vlastnosti obvyklé pre daný tovar.

Všetok dodaný tovar musí zodpovedať platným technickým a bezpečnostným predpisom a normám.
6.2. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a používanie tovaru

s výnimkou vyhlásenia o parametroch a certifikátu, ktoré sú k dispozícii v kancelárii expedície na vyžiadanie
kupujúceho. Pri pochybnostiach sa má za to, že predávajúci túto povinnosť splnil.
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7.  VADY TOVARU
7.1. Predávajúci zodpovedá za kvalitu tovaru v mieste naloženia tovaru. Predávajúci nezodpovedá za zmenu kvality

tovaru spôsobenú prepravou, segregáciou pri vykládke alebo preskladnení, poveternostnými podmienka
a/alebo skladovaním.

7.2. Dodaný tovar je možné použiť iba v súlade s účelom, na ktorý je určený. Následky vzniknuté použitím tovaru
na iné účely alebo iným než stanoveným spôsobom, napr. nedodržaním stanovených technologických
postupov, nesie v plnom rozsahu kupujúci a predávajúci za také následky nenesie zodpovednosť.

7.3. Pri zistení rozdielu hmotnosti kameniva na váhe kupujúceho oproti hmotnosti na váhe predávajúceho, je
kupujúci povinný o tomto písomne a bezodkladne upovedomiť predávajúceho. Odchýlka množstva do mínus
3% na jednom dopravnom prostriedku sa nevyrovnáva.

7.4. Kupujúci je povinný tovar čo najskôr po prevzatí prezrieť a všetky zistené vady bez zbytočného odkladu
predávajúcemu písomne oznámiť. Do vybavenia je kupujúci povinný predmetný tovar uchovať a skladovať
oddelene.

7.5. Pokiaľ dôjde k znečisteniu tovaru na skládke kupujúceho alebo premiešaní rozdielnych frakcií a druhov
kameniva alebo zmiešaní tovaru s iným materiálom, nepreberá predávajúci zodpovednosť za kvalitu dodaného
tovaru a kupujúci nemôže uplatňovať vady tovaru ani náhradu ujmy (škody).

7.6. Oprávnené a včasné vyrozumenie oznámenia kupujúceho ohľadom kvality a množstva dodaného tovaru budú
prioritne vybavené dodaním chýbajúceho tovaru, a to v príslušnom kameňolome predávajúceho.

7.7. Kupujúci povinný vady tovaru reklamovať u predávajúceho bezodkladne po zistení týchto vád, najneskôr
do 3 dní odo dňa ich zistenia za podmienky, že reklamovaný tovar nebol ešte zabudovaný resp. použitý
iným spôsobom.

7.8. V prípade, ak kupujúci reklamuje u predávajúceho iné ako zjavné vady je povinný predložiť na
preukázanie vady protokol zo skúšky kameniva od akreditovaného laboratória. V prípade, ak predávajúci
nesúhlasí so záverom protokolu zo skúšky kameniva predloženého kupujúcim, zmluvné strany odoberú
vzorku z tovaru, o ktorom kupujúci tvrdí, že má vady za prítomnosti oboch  zmluvných strán a táto vzorka
bude predložená spoločnosti TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s. r. o. skrátený názov
TPA s. r. o. za účelom jej posúdenia.

8. VYŠŠIA MOC
8.1. V prípade udalosti nezávislé od vôle predávajúceho, ktoré znemožnia dodržanie zmluvných podmienok podľa

kúpnej zmluvy/ objednávky alebo ich učinia neprimerane komplikovanými (vojna - vyhlásená, nevyhlásená),
mobilizácia, zničenie strojov, výrobní a/alebo iných zariadení, zničenie alebo strata počas dopravy alebo
uskladnenia, zákaz exportu/importu, bojkoty, embargá každého druhu, výpadky dodávok materiálov, trhavín,
dopravníkových pásov, elektro-súčiastok,  náhradných dielov atď., zásahy úradov štátu, šírenie epidémie,
karanténne opatrenia, výpadok pracovných síl, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky alebo iné
katastrofy, štrajky, obmedzenia zavedené vládou, výpadky energie, pohonných hmôt a surovín, dodávok vody,
poruchy na výrobných zariadeniach a dopravných prostriedkoch predávajúceho, alebo je omeškanie
predávajúceho spôsobené zlou dopravnou situáciu, a to za predpokladu, že príčinu nie je možné prisúdiť
zavineniu, resp. nedbanlivosti na strane predávajúceho, alebo nemohol tieto okolnosti predávajúci pri
primeranej odbornej starostlivosti predvídať a účinne voči nim zakročiť, ako aj iné obmedzenia, ktoré sú mimo
vplyvu zmluvných strán), ktoré by znemožnili predávajúcemu riadne a načas dodať kupujúcemu tovar, a ktoré
je predávajúci povinný preukázať, sa zmluvné strany dohodli, že pôjde o okolnosť vylučujúcu zodpovednosť
predávajúceho za riadne a včasné dodanie tovaru, a preto predávajúci nie je povinný dodať tovar a kupujúcemu
nevzniká právo uplatňovať voči predávajúcemu žiadne sankcie za omeškanie dodania tovaru, pričom každá
zmluvná strana bude sama znášať náklady, ktoré jej v tomto prípade vzniknú.

9. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY/ OBEJEDNÁVKY A VÝPOVEĎ
9.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy/ objednávky momentom doručenia odstúpenia kupujúcemu

zo zákonných dôvodov, v prípadoch uvedených v týchto VOP a/alebo, ak kupujúci:
a) poruší niektorú zo svojich povinností vyplývajúcich zo  kúpnej zmluvy/ objednávky;
b) porušuje platné právne predpisy;
c) sa stane platobne neschopným alebo je voči nemu vedené konkurzné konanie;
d) je v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny v zmysle týchto VOP.

9.2. Predávajúci je oprávnený vypovedať kúpnu zmluvu/objednávku bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 7 dní
a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede kupujúcemu.

10. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
10.1.Kupujúci sa zaväzuje v priestoroch predávajúceho dodržiavať predávajúceho pravidlá BOZP a pravidlá pre

vstup do dobývacieho priestoru. Kupujúci sa zaväzuje zaviazať rovnakou povinnosťou aj svojich
subdodávateľov. V opačnom prípade vzniká predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- EUR za
každé porušenie BOZP podľa vyhodnotenia banského bezpečnostného technika alebo zamestnanca
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zodpovedného za banskú činnosť jednotlivej prevádzky. Kupujúci zároveň zodpovedá za akékoľvek škody, ktoré
vzniknú predávajúcemu alebo tretím osobám z dôvodu porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku.

10.2.Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho dopravca plachtoval nákladné vozidlo zabezpečujúce prepravu
tovaru. V prípade porušenia tejto povinnosti vzniká predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 150,-
EUR a náhradu škody v plnej výške.

10.3.Predávajúci je oprávnený odmietnuť bez akejkoľvek náhrady vjazd nákladnému vozidlu zabezpečujúcemu
prepravu tovaru do lomu v prípade, že zástupca predávajúceho vyhodnotí technický stav príslušného
nákladného vozidla kupujúceho za nezodpovedajúci pravidlám BOZP platných v priestoroch predávajúceho
a v dobývacom priestore alebo môže byť nebezpečný pre pohyb v príslušnom lome.

10.4.Žiadna osoba nachádzajúca sa v nákladnom vozidle nemôže v lome vystúpiť z nákladného vozidla. Kupujúci sa
zaväzuje zaviazať rovnakou povinnosťou aj svojich subdodávateľov. V prípade porušenia tejto povinnosti vzniká
predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 150,- EUR a náhradu škody v plnej výške.

10.5.Kupujúci berie na vedomie, že do lomu je zákaz vstupu maloletým osobám. Kupujúci sa zaväzuje zaviazať
rovnakou povinnosťou aj svojich subdodávateľov. V prípade porušenia tejto povinnosti vzniká predávajúcemu
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 150,- EUR a náhradu škody v plnej výške.

10.6.Predávajúci nie je zodpovedný za údržbu príjazdových ciest do lomu. Kupujúcemu nevzniká nárok na žiadnu
náhradu súvisiacu so zimnou údržbou, ako napr. posyp, solenie, odhŕňanie atď.

10.7.Kupujúci, jeho subdodávatelia a dopravcovia vstupujú na prístupové cesty predávajúceho na vlastnú
zodpovednosť a predávajúci nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na prístupovej ceste z akéhokoľvek
dôvodu. Predávajúci nie je povinný udržiavať ani opravovať prístupové cesty.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
11.1. Pokiaľ by niektoré z ustanovení týchto VOP bolo alebo sa stalo neúčinným, alebo neplatným, nie je tým

dotknutá platnosť či účinnosť zostávajúcich ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení budú písomne
dohodnuté nové ustanovenia zodpovedajúce zmyslu a účelu ustanovení pôvodných.

11.2. Predávajúci je oprávnený splatné aj nesplatné, prípadne podmienené pohľadávky predávajúceho voči
kupujúcemu započítať so všetkými splatnými aj nesplatnými pohľadávkami kupujúceho voči predávajúcemu,
aj keď sa netýkajú predmetnej kúpnej zmluvy/ objednávky.

11.3. Kupujúci týmto vyhlasuje a zaväzuje sa, že nie je a nebude označený ako sankcionovaná osoba a nie je a ani
nebude osobou alebo subjektom, na ktorý sa sankcie uplatňujú alebo budú uplatňovať. Na účely tohto
ustanovenia sa sankcionovanou osobou rozumie subjekt, na ktorý boli uplatnené sankcie najmä (avšak nielen)
sektorové sankcie (jednotlivo a/alebo spoločne ďalej ako “sankcie”), a to v zmysle príslušných právnych
predpisov a / alebo nariadení najmä zo strany: (i) Organizácie Spojených národov, (ii) Federálnej vlády
Spojených štátov amerických, (iii) Európskej únie. V prípade porušenia akéhokoľvek z vyššie uvedených
vyhlásení alebo záväzkov podľa tohto ustanovenia je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy/
objednávky s okamžitou účinnosťou a kupujúci sa zaväzuje predávajúceho odškodniť a nahradiť mu všetky z
toho vzniknuté straty. Predávajúci je tiež oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy/ objednávky s okamžitou
účinnosťou v prípade, ak sa budú sankcie uplatňovať na kupujúceho po uzavretí kúpnej zmluvy/ objednávky.

11.4. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvie či iným
spôsobom zistí na základe vzájomného obchodného styku.

11.5. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna zmluva/ objednávka a záväzky z nej vyplývajúce sa riadia  zákonom č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Právo Slovenskej republiky platí aj v prípade, ak by bol kupujúci osoba so sídlom alebo miestom podnikania
mimo územia Slovenskej republiky a/alebo ak by sa tovar dodával na územie iného štátu.

11.6. Akékoľvek spory vyplývajúce z týchto VOP, kúpnej zmluvy/ objednávky, vrátane sporu o ich trvanie,  budú
prejednané na súde príslušnom v zmysle platných právnych predpisov.

11.7. Kupujúci prehlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že tieto VOP čítal, ich obsahu porozumel a výslovne tieto
podmienky prijíma. Ďalej vyhlasuje, že boli odstránené eventuálne nejasnosti a že vo vzťahoch medzi
zmluvnými stranami nebude užívať svoje vlastné obchodné podmienky.

V   ………………………............, dňa  …………………...

Za kupujúceho:

………………………………............
pečiatka, podpis, meno, funkcia


