
Všeobecné obchodné podmienky pre nákup tovaru 
 

1. Všeobecné ustanovenia 
1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky pre nákup tovaru (ďalej len „VOP“) sú v zmysle § 273 Obchodného 

zákonníka súčasťou každej zmluvy, rámcovej dohody alebo objednávky (ďalej len „Zmluva“), ktorá na tieto 
VOP odkazuje, a predmetom ktorej je nákup tovaru Kupujúcim od Predávajúceho. Tieto VOP určujú časť 
obsahu Zmluvy, sú jej neoddeliteľnou súčasťou a Predávajúci podpisom Zmluvy (za podpis Zmluvy sa na účely 
týchto VOP považuje tiež potvrdenie objednávky) potvrdzuje, že bol s obsahom VOP oboznámený a súhlasí 
s nimi.  

1.2 Na účely týchto VOP majú nižšie uvedené označenia nasledovný význam: 
a. Kupujúci – obchodná spoločnosť LOKO TRANS Slovakia, s.r.o., Cintorínska 57, 942 01 Šurany, IČO: 

36 551 261, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 13658/N. 
b. Predávajúci – zmluvná strana bez ohľadu na jej právnu formu, poskytujúca na základe uzatvorenej Zmluvy 

pre Kupujúceho plnenie, ktoré spočíva v dodaní Tovaru.  
c. Tovar – hnuteľná vec (materiál, výrobok, tovar a pod.) bližšie špecifikovaná v Zmluve. 
d. Miesto dodania – sídlo Kupujúceho, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak.  
e. objednávka – jednostranný právny úkon Kupujúceho adresovaný Predávajúcemu smerujúci k dodaniu 

Tovaru pre Kupujúceho. Potvrdenie objednávky sa na účely týchto VOP považuje za podpis Zmluvy 
a objednávka potvrdená oprávnenou osobou Predávajúceho je na účely týchto VOP považovaná za 
uzatvorenú Zmluvu.  

 
2. Predmet Zmluvy 

2.1 Predmetom Zmluvy je nákup Tovaru Kupujúcim od Predávajúceho. Tovar je špecifikovaný v Zmluve a jej 
prípadných prílohách. Zmluva je uzatvorená dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.  

2.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar podľa špecifikácie, v množstve, akosti, vyhotovení 
a v termíne dohodnutom v Zmluve a jej prílohách a previesť naňho vlastnícke právo k Tovaru a Kupujúci sa 
zaväzuje riadne a včas dodaný Tovar prevziať a zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.  

 
3. Cena a platobné podmienky 

3.1 Kupujúci sa zaväzuje za Tovar zaplatiť cenu dohodnutú v Zmluve. Cena je uvedená v mene EURO bez DPH. 
DPH bude k cene fakturovaná v zmysle účinných právnych predpisov, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak.  

3.2 Ak nie je v Zmluve uvedené inak, sú v cene Tovaru zahrnuté všetky náklady Predávajúceho na balenie Tovaru, 
jeho dodanie Kupujúcemu, dane, clá ako aj akékoľvek iné poplatky spojené s dovozom a odovzdaním Tovaru 
v Mieste dodania.  

3.3 Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny až po odovzdaní Tovaru Kupujúcemu v rozsahu 
a špecifikácii podľa Zmluvy, vrátane jeho písomne potvrdeného prevzatia oprávnenou osobou Kupujúceho.  

3.4 Kupujúci zaplatí Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu za Tovar na základe faktúry vystavenej Predávajúcim. 
Faktúra bude obsahovať všetky zákonné náležitosti, identifikáciu Zmluvy (prípadne číslo objednávky), na 
základe ktorej je vystavená, v opačnom prípade je Kupujúci oprávnený vrátiť faktúru na prepracovanie alebo 
doplnenie. V takom prípade nie je Kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny. Nová lehota splatnosti začne 
plynúť od doručenia opravenej/doplnenej faktúry Kupujúcemu. Faktúru doručí Predávajúci Kupujúcemu na 
adresu jeho sídla.  

3.5 Ak nie je v Zmluve uvedené inak, splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry do sídla Kupujúceho. 
Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru po prevzatí Tovaru Kupujúcim.  

3.6 Kúpna cena sa považuje za zaplatenú momentom pripísania príslušnej sumy na bankový účet Predávajúceho.  
3.7 Kupujúci neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby na dodanie Tovaru podľa Zmluvy.  
3.8 Predávajúci je oprávnený postúpiť pohľadávky voči Kupujúcemu na tretie strany len s predchádzajúcim 

písomným súhlasom Kupujúceho.  
 

4. Miesto a termín dodania Tovaru 
4.1 Ak v Zmluve nie je uvedené inak, je Predávajúci povinný dodať Tovar do Miesta dodania.  
4.2 Predávajúci je povinný dodať Tovar v termíne dohodnutom v Zmluve.  
4.3 Kupujúci nie je povinný prevziať Tovar dodaný pred dohodnutým termínom dodania.  
4.4 Nedodržanie dohodnutého termínu dodania sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. V takom prípade je 

Kupujúci oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na vzniknuté zmluvné pokuty do 



momentu zrušenia Zmluvy odstúpením ani na povinnosť nahradiť škodu vzniknutú porušením povinnosti 
Predávajúceho dodať Tovar včas.  

 
5. Prevzatie Tovaru 

5.1 O prevzatí Tovaru spíšu zmluvné strany preberací protokol. Za podpis preberacieho protokolu sa tiež 
považuje podpis dodacieho listu oprávnenou osobou Kupujúceho.  

5.2 Predávajúci je povinný najneskôr pri prevzatí Tovaru odovzdať Kupujúcemu všetky doklady, ktoré sú obvyklé 
a potrebné na prevzatie a na užívanie Tovaru, ako aj ďalšie doklady ustanovené v Zmluve. 

5.3 Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie Tovaru, ak: 
a. Tovar nie je dodaný v dohodnutom množstve, akosti, vyhotovení alebo špecifikácii, aj keby to nebránilo 

jeho použitiu, 
b. Predávajúci je v omeškaní s dodávkou Tovaru, alebo  
c. Predávajúci spolu s Tovarom nedodal potrebné doklady.  

 
6. Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody 

6.1 Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho momentom jeho prevzatia, t.j. podpisom preberacieho 
protokolu (dodacieho listu) oprávnenou osobou Kupujúceho.  

6.2 Až do momentu prevzatia Tovaru Kupujúcim znáša nebezpečenstvo škody na Tovare Predávajúci.  
 

7. Zodpovednosť za vady, nároky z vád 
7.1 Tovar má vady, ak nebol dodaný v množstve, akosti, vyhotovení alebo špecifikácii dohodnutej v Zmluve. Za 

vady Tovaru sa považuje aj dodanie iného Tovaru ako určuje Zmluva a tiež vady v dokladoch potrebných na 
užívanie Tovaru. Predávajúci zodpovedá za vady v súlade s § 420 Obchodného zákonníka.  

7.2 Tovar má vady aj v prípade, ak je zaťažený právom tretej osoby. Za právne vady tovaru zodpovedá Predávajúci 
v súlade s § 433 Obchodného zákonníka.  

7.3 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar v čase jeho odovzdania a prevzatia Kupujúcim, a to aj 
v prípade, ak sa vada stala zjavnou až po tomto okamihu. Nároky zo záruky za akosť tým nie sú dotknuté.  

7.4 Dodaním Tovaru s vadami je Zmluva porušená podstatným spôsobom. V takom prípade je Kupujúci 
oprávnený: 

a. požadovať odstránenie vád dodaním náhradného Tovaru, dodanie chýbajúceho Tovaru alebo 
požadovať odstránenie právnych vád,  

b. požadovať odstránenie vád opravou Tovaru, ak sú vady opraviteľné,  
c. požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo  
d. odstúpiť od Zmluvy.  

7.5 Postup pri uplatňovaní nárokov z vád Tovaru sa riadi primerane ustanoveniami § 436 až 441 Obchodného 
zákonníka a uplatňuje sa v Mieste dodania.  

7.6 Predávajúci je povinný vady odstrániť bezodkladne po tom ako na ne Kupujúci písomne upozorní, ak sa 
zmluvné strany v jednotlivých prípadoch nedohodnú písomne inak. Predávajúci je povinný vady Tovaru 
odstrániť bezodplatne. Porušenie povinnosti Predávajúceho odstrániť vady Tovaru v súlade s týmito VOP sa 
považuje za podstatné porušenie Zmluvy.  

7.7 V prípade, ak Kupujúcemu v súvislosti s uplatnením reklamácie vznikne potreba vrátenia Tovaru alebo jeho 
časti (ďalej len „reklamovaný Tovar“) Predávajúcemu, zaväzuje sa Predávajúci nahradiť Kupujúcemu všetky 
náklady súvisiace s vrátením reklamovaného Tovaru (balné, poštovné a pod.). V prípade, ak Predávajúci 
neprevezme reklamovaný Tovar od Kupujúceho do 30 dní odo dňa oprávnenej reklamácie, zaväzuje sa 
zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny reklamovaného Tovaru za každý deň omeškania 
s jeho prevzatím.  

7.8 Uplatnením nárokov z vád Tovaru nie sú dotknuté nároky Kupujúceho na náhradu škody alebo na zaplatenie 
zmluvnej pokuty.  

 
8. Záruka za akosť 

8.1 Predávajúci poskytuje Kupujúcemu na Tovar záruku za akosť, t.j. spôsobilosť ho v plnom rozsahu užívať na 
dohodnutý alebo obvyklý účel a ručí za to, že si Tovar zachová dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti po celú 
dobu záručnej doby.  

8.2 Ak nie je v Zmluve dohodnuté inak, záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť momentom prevzatia Tovaru 
Kupujúcim. Záruka začína plynúť pre každé čiastkové plnenie osobitne, a to dodaním príslušnej časti Tovaru. 

8.3 Plynutie záručnej doby sa prerušuje od doručenia oprávnenej reklamácie Predávajúcemu do odstránenia 
zistených vád.  



8.4 Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť nová záručná doba dňom doručenia nového Tovaru.  
 

9. Sankcie, Náhrada škody 
9.1 V prípade omeškania Predávajúceho s dodaním Tovaru v súlade so Zmluvou je Kupujúci oprávnený 

požadovať od Predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny Tovaru za každý deň 
omeškania.  

9.2 V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou faktúry je Predávajúci oprávnený požadovať zaplatenie úrokov 
z omeškania vo výške 0,05% denne z dlžnej sumy.  

9.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Predávajúceho zmluvných povinností.  
9.4 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody v celom rozsahu.  
9.5 Každá zmluvná strana zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí druhej zmluvnej strane porušením svojich 

povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, ibaže preukáže, že škodu nezavinila alebo, že škoda bola spôsobená 
neodvrátiteľnou udalosťou nemajúcou pôvod v prevádzke alebo vlastným konaním poškodenej strany. 

9.6 Predávajúci zodpovedá aj za škodu, ktorá vznikne Kupujúcemu činnosťou subdodávateľa Predávajúceho.  
 

10. Zánik Zmluvy 
10.1 Zmluva zaniká: 

a. splnením predmetu Zmluvy,  
b. písomnou dohodou zmluvných strán,  
c. písomnou výpoveďou Kupujúceho,  
d. odstúpením od Zmluvy. 

10.2 Zmluvu, ktorej predmetom je opakované plnenie, alebo ktorá je uzatvorená na neurčitý čas, je Kupujúci 
oprávnený vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom 
kalendárneho mesiaca po doručení výpovede Predávajúcemu.  

10.3 Kupujúci je oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak je to uvedené v zákone, v Zmluve alebo v týchto VOP. 
10.4 Kupujúci je oprávnený od Zmluvy odstúpiť: 

a. ak Predávajúci poruší svoje povinnosti podľa Zmluvy alebo týchto VOP podstatným spôsobom. Za 
podstatné sa považuje porušenie zmluvných povinností v prípadoch uvedených v Zmluve, týchto VOP 
a v prípadoch spadajúcich pod § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka,  

b. ak Predávajúci poruší svoje povinnosti nepodstatným spôsobom a tieto povinnosti nesplní ani 
v dodatočnej lehote, poskytnutej Kupujúcim, 

c. ak bude voči Predávajúcemu začaté konkurzné konanie alebo na jeho majetok vyhlásený konkurz, 
d. ak u Predávajúceho nastali dôvody na zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty podľa § 81 ods. 3 

písm. b) bod 2 zák. č. 222/2004 Z.z. o DPH a/alebo je zverejnený v príslušnom zozname platiteľov dane 
z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty 
vedenom Finančným riaditeľstvom SR v zmysle § 69 ods. 15 zákona o DPH. 

10.5 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade omeškania Kupujúceho s úhradou faktúry o viac ako 
60 dní.  

10.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné momentom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej 
zmluvnej strane.  

 
11. Záverečné ustanovenia 

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznamy, správy, výzvy, objednávky a ostatné písomnosti doručované v 
súvislosti so Zmluvou druhej zmluvnej strane sa považujú za doručené druhej zmluvnej strane, ak Zmluva 
neurčuje inak, 
a. v prípade doručovania prostredníctvom pošty, kuriérom alebo v prípade osobného doručovania, 

doručením písomnosti druhej zmluvnej strane s tým, že v prípade doručovania prostredníctvom pošty 
musí byť písomnosť zaslaná doporučene (v obálke s doručenkou) na adresu zmluvnej strany uvedenú 
v  Zmluvy. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý príslušná zmluvná strana, ktorá je 
adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo tretí deň odo dňa uloženia zásielky 
doručovanej poštou na pošte, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou príslušnej zmluvnej 
strane, preukázateľné zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát 
je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu; 

b. v prípade doručovania prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) nasledujúci pracovný deň o 10:00 
hod. po dni jej odoslania. 



11.2 V prípade zmeny názvu, sídla, korešpondenčnej adresy, e-mailových adries, štatutárnych orgánov 
oprávnených zástupcov, bankového spojenia a čísla účtu, zmluvná strana, ktorej sa niektorá z týchto zmien 
týka, písomne oznámi druhej zmluvnej strane túto skutočnosť, a to bez zbytočného odkladu. 

11.3 Zmluvné strany sú povinné zachovať obchodné tajomstvo vo vzťahu ku skutočnostiam obchodnej, výrobnej 
alebo technickej povahy súvisiacim s podnikateľskou činnosťou oboch zmluvných strán, ktoré majú skutočnú, 
alebo aspoň potenciálnu materiálnu, alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných odborných kruhoch 
bežne dostupné, majú byť podľa vôle jednej zo zmluvných strán utajené a táto zmluvná strana ich utajenie 
zodpovedajúcim spôsobom zabezpečuje. V prípade, že Predávajúci alebo Kupujúci poruší ustanovenie týchto 
VOP o ochrane dôverných informácií, je povinný poškodenému nahradiť vzniknutú škodu. 

11.4 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené týmito VOP sa riadia slovenským právom, predovšetkým 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

11.5 Tieto VOP upravujú právny vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim v rozsahu neupravenom Zmluvou. 
Ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami VOP.  

11.6 Akékoľvek spory medzi zmluvnými stranami, ak nebudú vyriešené dohodou, budú rozhodované vecne 
a miestne príslušným všeobecným súdom v Slovenskej republike.  

 
V Šuranoch dňa 01.07.2022 


