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Všeobecné obchodné a dodacie podmienky 

spoločnosti PMC Machinery Solutions s.r.o. 

Domové Role 63 

821 05 Bratislava 

Slovensko 

§ 1 

Pôsobnosť 

1. Nasledujúce podmienky sa vzťahujú výlučne na všetky nami predložené ponuky a na 

všetky s nami uzavreté zmluvy o dodaní tovaru a práce. 

2. Podmienky nákupu alebo iné podmienky zákazníka platia, iba ak ich písomne potvrdíme. 

§ 2 

Uzavretie zmluvy 

1. Všetky naše ponuky, najmä tie v katalógoch, predajných dokumentoch alebo na 

internete, sú nezáväzné. Právne musia byť interpretovateľné iba ako výzva na 

predkladanie ponúk. 

2. Objednávky sú prijaté, ak sú buď nami písomne potvrdené, alebo ak sú vykonané 

okamžite po prijatí objednávky. 

3. V prípade pochybností sa obsah riadi podľa potvrdenia objednávky z našej strany; pokiaľ 

nebola vydaná žiadna objednávka, riadi sa podľa nášho dodacieho listu. 

4. Rozmery, váha a výkonové parametre, ilustrácie a výkresy sú iba približné, pokiaľ neboli 

nami určené ako záväzné. 

5. Vyhradzujeme si neobmedzené vlastnícke práva a autorské práva na odhady nákladov, 

stavebné výkresy a akékoľvek ďalšie dokumenty; tieto dokumenty môžu byť 

sprístupnené tretím stranám iba s našim súhlasom a v prípade, ak nedôjde k uzavretiu 

zmluvy, musia byť okamžite vrátené. 
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6. Vyhradzujeme si právo na zmeny v dizajne alebo tvare počas dodacej lehoty, za 

predpokladu, že zmeny výkonu sú nepodstatné a sú pre zákazníka primerané. 

7. Dodatočné dohody – a to aj s našimi zástupcami, obchodnými zástupcami alebo inými 

agentmi – vyžadujú naše výslovné písomné potvrdenie pre ich účinnosť. 

§ 3 

Dodanie 

1. Dodacia lehota začína až po úplnom objasnení všetkých podrobností realizácie 

objednávky. Dodržanie dodacích lehôt predpokladá splnenie zmluvných povinností 

zákazníka; najmä sa to týka zaplatenia dohodnutej zálohy a včasného poskytnutia 

požadovaných dokladov. 

2. V prípade oneskorenia dodávky z dôvodu vyššej moci alebo udalostí, ktoré sme 

nezavinili my a ktoré výrazne sťažujú alebo dočasne znemožňujú realizáciu dodávky 

(sem patria najmä štrajky, výluky, úradné nariadenia, prerušenie prepravy atď.) a to aj v 

prípade, ak nastali na strane našich dodávateľov resp. subdodávateľov, bude dohodnutá 

doba dodania v primeranom rozsahu predĺžená. Pokiaľ takáto prekážka v plnení zmluvy 

pretrváva dlhšie ako 3 mesiace, majú obe zmluvné strany právo od zmluvy úplne alebo 

čiastočne odstúpiť. Nároky na náhradu škody sú vylúčené. To isté platí v prípade, ak nie 

sú realizované dodávky od našich dodávateľov alebo tieto dodávky nie sú dodané včas, 

bez zavinenia na našej strane.  

3. Čiastočné dodávky sú povolené v primeranom rozsahu.  

4. Snažíme sa dodržať dohodnuté dodacie lehoty. Ak našou vinou prekročíme dodacie 

lehoty, zákazník je povinný stanoviť nám primeranú dodatočnú lehotu. Po uplynutí tejto 

dodatočnej lehoty môže zákazník od zmluvy odstúpiť. Na uplatnenie škody spôsobenej 

omeškaním a škody z dôvodu neplnenia zmluvy sa primerane použije bod 7.  

5. Ak dôjde k oneskoreniu dodávky z dôvodov, za ktoré zodpovedá zákazník, je možné 

požadovať poplatok za uskladnenie vo výške 0,5% z fakturovanej sumy za každý začatý 

mesiac, najviac však 5% z fakturovanej sumy. Toto ustanovenie nevylučuje uplatnenie 

odškodnenia prípadnej vyššej škody. Je na zodpovednosti zákazníka, aby preukázal, že 

nedošlo k žiadnej škode, alebo vzniknutá škoda je podstatne nižšia.  
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6. Ak zákazník dokázane odmietne plnenie zmluvy, sme oprávnení požadovať náhradu 

škody vo výške 20% z hodnoty objednávky bez DPH. Toto ustanovenie nevylučuje 

uplatnenie odškodnenia prípadnej vyššej škody. Je na zodpovednosti zákazníka, aby 

preukázal, že nedošlo k žiadnej škode, alebo vzniknutá škoda je podstatne nižšia. 

§ 4 

Cely, platobné podmienky, 

1. Ceny sú principiálne uvedené v čistom, z výroby vrátane nakládky plus DPH v príslušnej 

zákonnej sadzbe. 

2. Všetky clá, dane alebo podobné poplatky vyplývajúce z našich dodávok a služieb v 

krajine zákazníka idú na trovy zákazníka. 

3. Ak medzi uzatvorením zmluvy a začiatkom vykonávania zmluvy uplynie doba dlhšia ako 

4 mesiace, vyhradzujeme si právo primerane zvýšiť naše ceny v prípade, ak po uzavretí 

zmluvy dôjde na našej strane k nárastu našich nákladov a to najmä zvýšeniu cien 

materiálu a surovín, nákladov na personál, výrobu a prepravu. Na požiadanie o takejto 

skutočnosti poskytneme zákazníkovi dôkazy. 

4. Zákazník môže vyúčtovať iba nároky, ktoré nie sú nami spochybnené alebo sú právne 

stanovené. Ak k vyúčtovaniu dôjde v priebehu súdneho konania, postačuje, ak v čase 

vyúčtovania bolo už vydané k rozhodnutie v súvislosti s nárokmi zákazníka. 

5. Uplatnenie zádržného práva z dôvodu sporných alebo právne nezistených protinárokov 

je vylúčené, pokiaľ sa tieto právne nároky nezakladajú na rovnakom zmluvnom vzťahu.  

6. Platby môžu byť realizované len v náš prospech. Právne nároky voči nám nemôžu byť 

postúpené ďalej. 
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§ 5 

Preprava, prenos rizika, prevzatie 

1. V prípade dodania tovaru riziko prechádza na zákazníka, a to aj v prípade, že bola 

dohodnutá dodávka bez úhrady za prepravu, ihneď ako tovar opustil našu továreň alebo 

je zákazník v omeškaní s prijatím. To platí aj pre čiastočné dodania. Ak dôjde k 

oneskoreniu dodania z dôvodov, za ktoré zodpovedá zákazník, riziko prechádza na 

zákazníka po oznámení pripravenosti na odoslanie tovaru. To isté primerane platí aj 

vtedy, ak je tovar dodávaný zo závodu treťou stranou poverenou nami. 

2. Prípadné poškodenie pri preprave musí príjemca tovaru nahlásiť dopravcovi pred 

uhradením poplatku za dopravu a pred prevzatím tovaru. Príjemca musí informovať 

prepravcu do 1 týždňa od doručenia o akomkoľvek poškodení alebo nedostatočnom 

množstve tovaru, ktoré nie je zvonka pri prijatí rozpoznateľné. 

3. Ak dôjde k oneskoreniu prijatia pri vykonávaní prác z dôvodov, za ktoré je zodpovedný 

kupujúci, bude sa akceptácia tovaru považovať za vykonanú po uplynutí nami určenej 

primeranej lehoty na prevzatie tovaru zákazníkom, a zároveň zákazníka informujeme o 

dôležitosti uplynutia lehoty, najneskôr však do 3 mesiacov od doručenia. 

§ 6 

Oznámenie chýbn, zodpovednosť za chyby 

1. Informácie o vlastnostiach a kvalite tovaru, napr. o rozmeroch, hmotnosti a ďalších 

technických informáciách sa musia rozumieť iba ako popis vlastností a nepredstavujú 

akékoľvek prevzatie záruky. Zákazník je zodpovedný za kontrolu, či je tovar vhodný na 

jeho účely. 

2. Nami dodávaný tovar musí byť zákazníkom ihneď po prevzatí starostlivo skontrolovaný z 

hľadiska množstva, chýb a kvality. Tovar sa považuje za schválený, ak nám nebudú 

okamžite, najneskôr do 1 týždňa, písomne po prijatí tovaru, nahlásené reklamácie, alebo 

ak sa reklamácia objaví neskôr po zistení chyby a sú nám tieto chyby reklamované. To 

neplatí, ak bolo výslovne dohodnuté prijatie tovaru. Ak zákazník zistí chybu tovaru, 

nemôže tovarom disponovať, t.j. tovar sa nesmie rozdeliť, predávať ďalej tretím stranám 

alebo ďalej spracovávať.  
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3. V prípade vád dodaného tovaru alebo vykonaných prác môžeme podľa nášho uváženia 

zabezpečiť dodatočné plnenie odstránením vady alebo dodaním veci bez vád. Podľa 

nášho uváženia môžeme požiadať, aby nám bol chybný tovar na naše náklady zaslaný 

na prepracovanie alebo výmenu chybného tovaru za nový tovar s následným novým 

dodaním, alebo aby mal zákazník chybný tovar pripravený a prepracovanie alebo 

výmena tovaru sa realizuje v mieste sídla zákazníka nami alebo nami poverenou 

osobou. Zákazníka má na to právo, ak nemožno očakávať, že odošle tovar späť. 

Výdavky potrebné na účel dodatočného plnenia (najmä náklady na dopravu, cestovné, 

prácu a materiál) znášame my. To neplatí pre zvýšené výdavky, ktoré vyplývajú zo 

skutočnosti, že tovar bol po dodaní premiestnený na iné miesto ako sídlo alebo miesto 

obchodnej prevádzky zákazníka, pokiaľ pohyb nezodpovedal účelu použitia tovaru. 

4. V prípade neúspechu, t.j. nemožnosti závažného a konečného odmietnutia 

neprimeraného oneskorenia alebo neúspešného pokusu o dodatočné plnenie, má 

zákazník právo na zníženie kúpnej ceny alebo na odstúpenie od zmluvy podľa svojej 

voľby. Odstúpenie je vylúčené, ak predmetom zodpovednosti za chyby sú stavebné 

práce. 

5. Ak je chyba spôsobená našou chybou alebo vinou, ktorú je možné pripísať nám, môže 

zákazník požadovať náhradu škody alebo náhradu výdavkov za podmienok uvedených v 

§ 7. 

6. Premlčacia doba pre nároky vyplývajúce z chýb je 12 mesiacov. V prípade nedostatkov 

podľa § 438 ods. 1 č. 2 zákona BGB (budovy a predmety pre budovy) alebo § 634a ods. 

1 č. 2 BGB (budovy a plánovacie alebo monitorovacie služby pre budovy) je premlčacia 

doba päť rokov. Ak je reklamácia chýb závislá od zavinenia, platí premlčacia doba podľa 

§ 7 ods. 4. 

7. Dodávka použitého tovaru dohodnutá so zákazníkom v jednotlivých prípadoch sa 

uskutočňuje s vylúčením všetkých nárokov z chýb. 
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§ 7 

Všeobecné ručenie 

1. V prípade porušenia povinnosti zodpovedáme iba za škody alebo náhradu výdavkov (v 

výhradou ostatných požiadaviek zmluvnej a zákonnej zodpovednosti) iba v prípade 

úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti. To neplatí, ak sa porušenie povinnosti týka 

zásadného zmluvného záväzku (zmluvný záväzok, ktorého porušenie ohrozuje 

dosiahnutie účelu zmluvy a na dodržiavanie ktorého sa môžu zmluvné strany pravidelne 

spoliehať) alebo záruky či zodpovednosti za škodu, ktorá ma za následkom telesnú 

ujmu, fyzické zranenie alebo ohrozenie zdravia alebo pokiaľ sme zodpovední podľa 

zákona o zodpovednosti za tovar. 

2. V prípade zodpovednosti v dôsledku porušenia základnej zmluvnej povinnosti z 

nedbanlivosti sa naša zodpovednosť obmedzuje na škodu, ktorá bola obvykle 

predvídateľná v čase uzavretia zmluvy. 

3. Vyššie uvedené vylúčenia a obmedzenia zodpovednosti platia v rovnakom rozsahu v 

prospech našich orgánov, právnych zástupcov, zamestnancov, zástupcov a ďalších 

zástupcov. 

4. Premlčacia doba pre všetky nároky na náhradu škody alebo na úhradu výdavkov, ktoré 

sú voči nám vznesené, bez ohľadu na právny dôvod, je 12 mesiacov, pokiaľ nenesieme 

zodpovednosť za úmyselnú alebo hrubú nedbanlivosť alebo za škody spôsobené 

telesnou ujmou alebo fyzickým zranením na základe zákona o zodpovednosti za 

výrobok. 

§ 8 

Výhrada vlastníctva 

1. Výhrada vlastníctva dohodnutá nižšie slúži na zabezpečenie všetkých našich 

existujúcich, súčasných aj budúcich právnych nárokov voči zákazníkovi vyplývajúcich z 

obchodného vzťahu so zákazníkom (vrátane pohľadávok zostatku z akéhokoľvek 

dohodnutého vzťahu k bežnému účtu).  

2. Dodaný tovar zostáva naším majetkom ako vyhradený tovar, kým nie sú plne uhradené 

všetky zabezpečené pohľadávky. 
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3. Ak sa zákazník pri zaplatení dostane do omeškania, sme oprávnení požadovať vrátenie 

vyhradeného tovaru bez predchádzajúceho odstúpenia z našej strany. 

4. Zákazník počas tejto doby bezplatne uchová vyhradený tovar. 

5. Zákazník je oprávnený ďalej predávať alebo spracovávať vyhradený tovar v rámci bežnej 

obchodnej činnosti. Už v danom momente odstupuje od akýchkoľvek právnych nárokov 

vo výške hodnoty vyhradeného tovaru v náš prospech, so všetkými vedľajšími právami a 

oprávňuje nás tieto právne nároky vymáhať. Týmto akceptujeme zákazníkovo 

odstúpenie. 

6. Akékoľvek spracovanie alebo prestavba vyhradeného tovaru sa považuje za vykonané v 

náš prospech. V tejto súvislosti sa považujeme za výrobcu v zmysle § 950 BGB.  

7. Hodnota vyhradeného tovaru je naša fakturovaná suma. Ak je vyhradený tovar, ktorý sa 

ďalej predáva, v spoločnom vlastníctve zákazníka, postúpenie právneho nároku sa 

rozširuje na sumu, ktorej zodpovedá podiel zákazníka na spoluvlastníctve. 

8. Pri kombinovaní vyhradeného tovaru s iným tovarom, ktorý nám nepatrí, nadobudneme 

spoluvlastníctvo k novej veci podľa pomeru hodnoty vyhradeného tovaru k hodnote 

druhého tovaru v čase spracovania. Ak je vyhradený tovar spracovaný, zmiešaný alebo 

zlúčený s tovarom, ktorý nám nepatrí v súlade s §§ 947 948 BGB, stávame sa 

spoluvlastníkmi v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami. Ak zákazník nadobudne 

výlučné vlastníctvo spojením, zmiešaním alebo zlúčením, prevedie už na nás 

spoluvlastníctvo na základe pomeru hodnoty tovaru, na ktorý sa vzťahuje výhrada 

vlastníctva, k ostatnému tovaru v čase spojenia, zmiešania alebo zlúčenia. 

9. Ak zákazník nainštaluje vyhradený tovar tak, že predstavuje podstatnú súčasť pozemku, 

lodiarne alebo lietadla zákazníka, zákazník nám už v tom momente postúpi právny nárok 

vyplývajúci z predaja majetku, vlastníckych práv, lode, lodiarne alebo lietadla vo výške 

hodnoty vyhradeného tovaru. 

10. Zákazník nie je oprávnený vyhradený tovar dávať do zábezpeky alebo ho prevádzať do 

vlastníctva tretích strán. 

11. Zákazník je naďalej oprávnený vymáhať postúpené pohľadávky až do odvolania. Pokiaľ 

si zákazník splní svoje platobné povinnosti voči nám, nebudeme využívať naše 
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oprávnenie na vymáhanie pohľadávok. Zákazník je na požiadanie povinný uviesť meno 

dlžníka postúpenej pohľadávky a informovať ho/ju o postúpení pohľadávky, bez toho, 

aby bolo dotknuté naše právo oznámiť dlžníkovi postúpenie. 

12. V prípade omeškania s platbou, pozastavenia platieb, žiadosti o začatie konkurzného 

konania vo veci majetku zákazníka alebo ak je takáto žiadosť o začatie konkurzného 

konania zamietnutá, zaniká právo na predaj, spracovanie, pridanie, spojenie, alebo 

zlúčenie dodaných položiek, alebo akýkoľvek jeho predaj, s výhradou vlastníctva.  

13. V prípade zaistenia tovaru alebo iného zásahu tretích strán nám musí zákazník okamžite 

písomne oznámiť, aby sme mohli podniknúť právne kroky v súlade s § 771 nemeckého 

občianskeho súdneho poriadku (ZPO). Ak tretia strana nie je schopná uhradiť nám 

súdne a mimosúdne trovy súdneho konania v súlade s § 771 nemeckého občianskeho 

súdneho poriadku, zákazník zodpovedá za škodu, ktorá nám vznikne. 

14. Zaväzujeme sa uvoľniť cenné papiere, na ktoré máme nárok, na žiadosť zákazníka, ak 

ich odhadovaná hodnota presahuje sumu zabezpečených pohľadávok o viac ako 50%. 

§ 9  

Využitie softvéru 

1. Ak je súčasťou dodávky softvér, zákazníkom sa poskytuje nevýhradné právo na použitie 

dodávaného softvéru vrátane jeho dokumentácie. Je sprístupnený na použitie na 

dodávanom predmete určenom na tento účel. Používanie softvéru vo viac ako jednom 

systéme je zakázané. 

2. Zákazník smie reprodukovať, revidovať, prekladať alebo prevádzať softvér z objektového 

kódu do zdrojového kódu iba v rozsahu povolenom zákonom (§ 69 a UrhG). Zákazník sa 

zaväzuje, že neodstráni informácie výrobcu, najmä oznámenia o autorských právach, ani 

ich nezmení bez nášho predchádzajúceho výslovného súhlasu.  

3. Ponechávame si všetky ďalšie práva na softvér a dokumentáciu vrátane kópií. 

Sublicencovanie nie je povolené. 
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§ 10 

Záverečné ustanovenia 

1. Výlučným miestom jurisdikcie pre právne spory s obchodníkmi, právnickými osobami a 

špeciálnymi fondmi podľa verejného práva je súd, v ktorého obvode máme sídlo. Sme 

však tiež oprávnení podniknúť právne kroky v mieste sídla zákazníka alebo na iných 

súdoch, ktoré sú príslušné na základe domáceho alebo zahraničného práva. Povinné 

zákonné ustanovenia o výlučných jurisdikciách nie sú týmto nariadením dotknuté. 

2. Na právny vzťah so zákazníkom sa uplatňuje nemecké právo, avšak s vylúčením 

Dohovoru OSN o predaji (Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru – 

CISG).  

3. Ak je jedna alebo viac podmienok úplne alebo čiastočne neúčinná, platnosť ostatných 

podmienok týmto nie je ovplyvnená. Pokiaľ neúčinné podmienky obsahujú účinnú a 

primeranú časť, mala by sa táto časť zachovať. 


