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GU SLOVENSKO, s.r.o. 
so sídlom Priemyselný park Nitra – Sever, Dolné Hony 24/1085, 95141 Lužianky, Slovenská republika 

obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, vl. č. 26819/N 

IČO: 35 793 708 

 

 
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A DODACIE PODMIENKY  

OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI  
GU SLOVENSKO, s.r.o. 

 

verzia I/2015 

 

 

1. Charakter, platnosť a záväznosť Všeobecných obchodných a dodacích podmienok, 

a ich zmeny 
 

a) Obchodná spoločnosť GU SLOVENSKO, s.r.o., so sídlom Priemyselný park Nitra – 

Sever, Dolné Hony 24/1085, Slovenská republika, obchodná spoločnosť zapísaná 

v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, vl. č. 26819/N, IČO: 

35 793 708 (ďalej aj len ako „GU SLOVENSKO“) je dcérskou spoločnosťou nemeckej 

skupiny podnikov Gretsch-Unitas, známou aj pod skráteným označením G.U. Gretsch-

Unitas s viac ako 100 ročnou tradíciou v odbore okien a dverí. Firemná skupina, a teda 

aj spoločnosť GU SLOVENSKO, sa profiluje ako dodávateľ kompletného sortimentu. 

Súčasťou firemnej skupiny sú známe firmy BKS (uzamykacia technika), FERCO 

(kovanie) a GU Automatic (automatické dverové systémy). 

b) Nasledovné Všeobecné obchodné a dodacie podmienky (ďalej aj len ako „Podmienky“) 

platia podľa povahy veci pre všetky súčasné aj budúce zmluvy a právne vzťahy medzi 

spoločnosťou GU SLOVENSKO ako dodávateľom alebo predávajúcim na strane jednej 

a jej obchodnými partnermi – podnikateľmi (odberateľmi, resp. kupujúcimi) 

odoberajúcimi produkty a služby dodávateľa za účelom výkonu ich podnikateľskej 

činnosti, ako aj na všetky ostatné právne vzťahy spoločnosti GU SLOVENSKO, ktoré 

svojou povahou alebo obsahom aplikáciu týchto Podmienok vyžadujú alebo primerane 

umožňujú.   

c) Výslovne sa stanovuje, že nasledovné Podmienky upravujú rýdzo obchodnoprávne 

dodávateľsko-odberateľské vzťahy spoločnosti GU SLOVENSKO s inými 

podnikateľmi, ktorí na základe ich objednávok odoberajú od spoločnosti GU 

SLOVENSKO služby alebo produkty z výrobného, resp. produktového portfólia 

spoločnosti Gretsch-Unitas, resp. GU SLOVENSKO. Výslovne sa stanovuje, že 

odberatelia nie sú spotrebiteľmi v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho 

zákonníka (z. č. 40/1964 Z. z. v znení neskorších predpisov) resp. zákona č. 250/2007 

Z. z., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, a ich vzťahy so 

spoločnosťou GU SLOVENSKO nie sú spotrebiteľskými vzťahmi v zmysle 

spomínanej, resp. relevantnej právnej úpravy. 

d) Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z obchodnej činnosti spoločnosti GU 

SLOVENSKO v zmysle týchto Podmienok sa riadia týmito Podmienkami, 

v neupravených otázkach príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (z. č. 

513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov). 

e) Akékoľvek odchýlky alebo zmeny Podmienok platia len v prípade ich výslovného a 

písomného potvrdenia spoločnosťou GU SLOVENSKO. 

 

2. Ponuky, objednávky, uzavretie zmluvy (vznik zmluvného vzťahu), vedľajšie 

dojednania 



 

a) Ponuky spoločnosti GU SLOVENSKO sú, pokiaľ nie je uvedené inak, nezáväzné, a to z 

hľadiska všetkých uvedených údajov, vrátane ceny, množstva, dodacej lehoty a 

možnosti dodania. 

b) Spoločnosť GU SLOVENSKO si vyhradzuje právo k predbežným kalkuláciám, 

ponukám, cenovým ponukám a iným podkladom; tieto dokumenty nesmú byť 

poskytnuté tretím osobám a ich adresát je na požiadanie povinný vrátiť ich spoločnosti 

GU SLOVENSKO. Všetky informácie alebo podklady, ktoré spoločnosť GU 

SLOVENSKO poskytne odberateľom sú dôvernými informáciami a obchodným 

tajomstvom spoločnosti GU SLOVENSKO, ktorých adresát ich nesmie poskytnúť tretej 

osobe alebo ich použiť v rozpore s účelom ich poskytnutia, a to bez ohľadu na to, či 

dôjde k uzavretiu zmluvy a realizácii dodávky alebo nie. 

c) Odberateľ je svojou objednávkou, ak nebolo písomne dohodnuté inak, viazaný. Zároveň 

odberateľ svojou objednávkou vyjadruje bezvýhradnú súhlas s týmito Podmienkami. 

Objednávka sa považuje za prijatú až jej písomným potvrdením spoločnosťou GU 

SLOVENSKO alebo jej zrealizovaním. 

d) Akékoľvek zmeny alebo doplnenia objednávky sa považujú za akceptované až po ich 

písomnom potvrdení spoločnosťou GU SLOVENSKO alebo zrealizovaní dodávky, 

zodpovedajúcej príslušnému doplneniu či zmene, pokiaľ nie je inde stanovené inak. 

e) Ak potvrdenie objednávky spoločnosťou GU SLOVENSKO obsahuje akékoľvek 

zmeny oproti pôvodnej objednávke objednávateľa, považujú sa tieto zmeny za 

schválené objednávateľom, pokiaľ nie sú zmeny objednávateľom písomne namietané 

bezodkladne po doručení potvrdenia objednávky so zmenami. 

f) Potvrdením objednávky spoločnosťou GU SLOVENSKO dochádza k uzatvoreniu 

kúpnej zmluvy na tovar, ktorý je predmetom objednávky, ak nedôjde k uzavretiu 

osobitnej písomnej zmluvy na konkrétnu dodávku. Po potvrdení objednávky sú 

obojstranne záväznými údaje o druhu a množstve dodávaného tovaru, ako aj cene, ak 

k jej zmene nedôjde v zmysle článku 3., písm. b), c) a d) týchto Podmienok. Prechod 

vlastníckeho práva k tovaru a nebezpečenstvo škody na tovare sa riadi článkom 5. a 9. 

týchto Podmienok. 

g) Zamestnanci a/alebo zástupcovia spoločnosti GU SLOVENSKO nie sú popri písomnej 

komunikácii a realizácii dodávok oprávnení uzatvárať akékoľvek iné ústne dojednania; 

ústne dojednania sú nezáväzné, pokiaľ nie sú spoločnosťou GU SLOVENSKO 

výslovne písomne potvrdené. 

 

3. Ceny, ďalšie náklady, vedľajšie poplatky alebo dane 

 

a) Všetky ceny vychádzajú z aktuálneho cenníka spoločnosti GU SLOVENSKO a sú 

zmluvné, ak nie je uvedené inak, sú uvedené v EUR a nezahŕňajú príslušnú sadzbu 

DPH.  

b) Všetky ceny sú uvádzané v súlade s aktuálnym cenníkom spoločnosti GU 

SLOVENSKO, ktorý je k dispozícii na vyžiadanie, a sú cenami „ex works“ /zo závodu/. 

Ceny nezahŕňajú prípadné ďalšie náklady na balenie, nakládku, dovozné, poplatky, clá, 

poistenia a pod., resp. akékoľvek iné ďalšie predpokladané alebo aj nepredpokladané 

náklady spojené s dodávkou.  

c) V prípade, že do okamihu splnenia konkrétnej dodávky dôjde ku zmene katalógovej 

(cenníkovej) ceny za dodávaný tovar, je spoločnosť GU SLOVENSKO oprávnená 

fakturovať odberateľovi za dodaný produkt  aktuálnu, aj vyššiu cenu, ktorá je platná v 

deň skutočného dodania. O takom zvýšení ceny však musí odberateľa informovať. 

Rovnako čo sa týka ostatných položiek a zložiek cien, resp. iných cien, neuvedených 
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v katalógoch a cenníkoch spoločnosti GU SLOVENSKO, je spoločnosť GU 

SLOVENSKO oprávnená v prípade preukázateľnej zmeny základu pre kalkuláciu cien, 

predovšetkým pri zmene materiálových a mzdových nákladov či štátnych odvodov, 

a/alebo iných poplatkov a povinností, alebo akýchkoľvek  iných prevádzkových 

nákladov spoločnosti GU SLOVENSKO alebo jej dodávateľov, fakturovať úmerne 

zvýšenú cenu za dodávaný produkt. Také zvýšenie sa však neuplatní, ak čas potrebný na 

realizáciu dodávky je menej ako štyri (4) mesiace od uzavretia zmluvy. 

d) Pri malých dodávkach v hodnote dodávky do sumy 5,- EUR, je spoločnosť GU 

SLOVENSKO oprávnená podľa vlastného uváženia fakturovať minimálnu cenu za 

dodávku vo výške 5,- EUR (ako cenu, ktorá pokrýva všetky náklady spojené 

s realizáciou dodávky, ktoré by inak vzhľadom na malý rozsah dodávky neboli v plnej 

miere pokryté) alebo doúčtovať príplatky tak, aby boli pokryté všetky fixné náklady 

spracovania a expedície dodávky, ktoré by taktiež inak vzhľadom na malý rozsah 

dodávky neboli v plnej miere zohľadnené vo fakturovanej cene. 

e) V prípade ak napriek vyhotoveniu predbežnej kalkulácie, ponuky, cenovej  ponuky 

spoločnosťou GU SLOVENSKO nebude uzatvorená objednávka resp. zmluva z dôvodu 

na strane objednávateľa, je objednávateľ povinný znášať náklady, ktoré spoločnosti GU 

SLOVENSKO s prípravou takej konkrétnej zákazky skutočne vznikli, inak v ich 

obvyklej výške.  

 

4. Úhrada splatných pohľadávok/záväzkov, možnosti zápočtu vzájomných 

pohľadávok, zákaz zádržného práva, následky omeškania s úhradou splatných 

pohľadávok/záväzkov  

 

a) Všetky úhrady alebo plnenia finančného charakteru treba zrealizovať v EUR bankovým 

prevodom, resp. vkladom na určený bankový účet spoločnosti GU SLOVENSKO, a to 

ak nie je dohodnuté inak, v lehote 8 dní od dátumu vystavenia faktúry. Úhrada sa 

považuje vykonanú okamihom pripísania plnej výšky finančného plnenia na určený 

bankový účet; plnou výškou úhrady sa okrem ceny za dodaný tovar rozumejú aj všetky 

s dodávkou súvisiace poplatky a/alebo náklady, na ktoré má spoločnosť GU 

SLOVENSKO v zmysle právnych predpisov, v zmysle týchto Podmienok alebo na 

základe osobitnej dohody nárok, a ktoré si uplatňuje. Súvisiacimi poplatkami a/alebo 

nákladmi sa bez obmedzenia na uvedené rozumejú predovšetkým ďalšie náklady na 

pokrytie expedičných nákladov, úrokov, úrokových zrážok, súdnych alebo správnych 

poplatkov, inkasných nákladov, a pod. 

b) Voči akejkoľvek pohľadávke spoločnosti GU SLOVENSKO nie je možné, ak nie je 

dohodnuté inak, započítať akúkoľvek, inak podľa zákona aj započítateľnú pohľadávku. 

Rovnako si voči spoločnosti GU SLOVENSKO nie je možné uplatniť ani zádržné 

právo, a to z akéhokoľvek titulu. 

c) Spoločnosť GU SLOVENSKO je oprávnená započítať akúkoľvek svoju pohľadávku 

voči prípadným pohľadávkam svojho odberateľa, resp. si môže na zabezpečenie svojich 

nárokov uplatniť voči odberateľovi zádržné právo, a to z akéhokoľvek titulu. 

d) Všetky platby pripísané na účet spoločnosti GU SLOVENSKO sa na základe dohody 

zmluvných strán, resp. so súhlasom odberateľa podľa článku 2., písmena c) týchto 

Podmienok umoria postupne na zúčtovanie najstaršej splatnej a neuhradenej 

pohľadávky, a to najskôr na vedľajšie výdavky a náklady s ňou spojené, potom na jej 

prípadné úroky a ostatné príslušenstvo, a až potom na jej istinu. Rovnako so súhlasom 

odberateľa podľa článku 2., písmena c) týchto podmienok sa v prípade ak existujú 

neuhradené pohľadávky z obchodného styku, na ktoré sa neviaže výhrada vlastníctva 

alebo táto už zanikla, došlé platby umoria najskôr na zúčtovanie týchto pohľadávok, a 



až po ich úplnom umorení na pohľadávky, ku ktorým sa ešte viaže výhrada vlastníctva k 

dodaným tovarom. 

e) Pri prekročení lehoty splatnosti je spoločnosť GU SLOVENSKO oprávnená, s výhradou 

uplatnenia aj ďalších nárokov vyplývajúcich z omeškania, fakturovať meškajúcej strane 

úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý (aj začatý) deň omeškania. 

Okrem toho je objednávateľ ktorý je v omeškaní, povinný nahradiť spoločnosti GU 

SLOVENSKO aj všetky jej náklady vynaložené na služby tretích osôb spojené s 

upomienkami, uplatňovaním a vymáhaním nárokov, resp. ich  preskúmaním. 

f) Akékoľvek omeškanie objednávateľa predstavuje podstatné porušenie podmienok 

dodávky a oprávňuje spoločnosť GU SLOVENSKO k tomu, aby podľa vlastného 

uváženia buď:  

I. aj naďalej trvala na splnení objednávky a zmluvy a počas omeškania 

objednávateľa prerušila plnenie svojich záväzkov, a to aj z iných obchodov 

(vzťahov) s daným odberateľom; v takom prípade nie je spoločnosť GU 

SLOVENSKO v akomkoľvek omeškaní s plnením jej povinností, a/alebo 

II. požadovala primerané predĺženie dodacej lehoty, a to aj čo sa týka iných 

obchodných prípadov (vzťahov) s daným odberateľom, a/alebo 

III. vyhlásila okamžitú splatnosť celej nesplatenej zvyšnej sumy – a to aj v prípadoch 

dojednaných splátkových kalendárov alebo predĺžených splatností záväzkov, a to 

aj ohľadom iných obchodných prípadov (vzťahov) s daným odberateľom, a/alebo 

IV. uplatnila voči objednávateľovi zmluvnú pokutu za porušenie dohodnutých 

podmienok vo výške 25 % hodnoty (fakturovanej sumy) objednávky, a /alebo 

V. okamžite odstúpila od zmluvy (objednávky) a zúčtovala od dátumu splatnosti 

nesplneného záväzku úroky z omeškania a/alebo ostatné poplatky, náklady alebo 

sankcie, 

VI. resp. podľa vlastného uváženia poskytla primeranú dodatočnú lehotu, maximálne 

však v trvaní 14 dní odo dňa splatnosti záväzku, a po márnom uplynutí tejto 

dodatočnej lehoty odstúpila od zmluvy s rovnakými nárokmi ako uvedené vyššie 

v bode V.  

Akékoľvek omeškanie objednávateľa, čo i len v jednom zmluvnom vzťahu 

(objednávke) so spoločnosťou GU SLOVENSKO, zakladá právo spoločnosti GU 

SLOVENSKO odstúpiť podľa jej rozhodnutia aj od ostatných, doposiaľ nie riadne 

splnených objednávok/zmlúv (dodávok) s tým, že 15. dňom omeškania sa až do úplného 

uhradenia, resp. splnenia všetkých splatných záväzkov objednávateľa, bez ďalšieho 

prerušujú všetky dodávky spoločnosti GU SLOVESNKO tomuto objednávateľovi, 

plynutie dodacích a iných lehôt sa prerušuje, tieto neplynú, a spoločnosť GU 

SLOVENSKO nie je v omeškaní s plnením akéhokoľvek svojho záväzku voči  

objednávateľovi; nároky na náhradu škody však uvedeným zostávajú nedotknuté, sú aj 

naďalej zachované, bez toho, že by si vyžadovali osobitné vyhlásenia alebo potvrdenia. 

Vyššie uvedené úkony nie sú vzájomne podmienené a spoločnosť GU SLOVENSKO 

ich môže vykonať všetky spoločne, postupne, alebo uplatniť aj len niektoré z nich.  

g) Pokiaľ v obchodnom styku s obchodnými partnermi a odberateľmi počas realizácie 

dodávok vzniknú akékoľvek odôvodnené pochybnosti o platobnej schopnosti 

objednávateľa, alebo v prípade ak je objednávateľ v akomkoľvek omeškaní so splnením 

akéhokoľvek svojho záväzku voči spoločnosti GU SLOVENSKO, je spoločnosť GU 

SLOVENSKO oprávnená v tom konkrétnom obchode (dodávke), alebo aj v iných 

obchodoch (dodávkach) požadovať platbu vopred, poprípade nad rámec písmena a) 

tohto článku Podmienok skrátiť stanovené lehoty splatnosti. V prípade ak obchodný 

partner (odberateľ) spoločnosti GU SLOVENSKO odmietne platbu vopred, nie je už aj 

uzavretá objednávka pre spoločnosť GU SLOVENSKO záväzná a zrušuje sa, ak nie je 
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dohodnuté inak. Nezáväznosť, resp. zrušenie objednávky z tohto dôvodu (odmietnutie 

platby vopred) však spoločnosti GU SLOVENSKO nebráni podľa vlastného uváženia 

objednávku splniť, ak sa tak rozhodne. 

 

5. Expedícia, prechod rizík, povinnosť odobratia tovaru, právo na čiastkové dodávky, 

škody vzniknuté pri preprave, nebezpečenstvo škody na tovare 

 

a) Produkty dodávané spoločnosťou GU SLOVENSKO, ak nie je dohodnuté inak, sa 

dodávajú až k zákazníkovi s tým, že prepravné znáša kupujúci. Pre prípad akýchkoľvek 

škôd na prepravovanom tovare alebo omeškania, za tieto okamihom prebratia zásielky 

(dodávaného tovaru) od spoločnosti GU SLOVENSKO zodpovedá prepravca. 

b) Všetky zásielky produktov sú doručované a expedované výlučne na náklady 

objednávateľa. V prípade záujmu odberateľa o poistenie zásielky proti jej zničeniu, 

poškodeniu alebo strate, je toto poistenie možné dojednať výhradne na jeho náklady 

a len po jeho výslovnej žiadosti o poistenie pri uzavretí objednávky. Na neskoršie 

podania objednávateľa sa neprihliada. Spoločnosť GU SLOVENSKO si v rámci vyššie 

stanovených dodacích podmienok vyhradzuje právo na výber možného spôsobu 

dodania, prepravcu resp. dopravnej trasy. V týchto intenciách sa však vždy riadi 

oprávneným záujmom objednávateľa, nie je však jeho prípadnými pokynmi nijako 

viazaná. 

c) V prípade, ak je možné splniť dodávku v rámci dodacej lehoty po častiach, je 

spoločnosť GU SLOVENSKO oprávnená uskutočniť na požiadanie zákazníka aj 

čiastkové dodania, pričom odberateľ je povinný takého čiastkové plnenia prijať; 

čiastkové dodávky je potom spoločnosť GU SLOVENSKO oprávnená účtovať 

a fakturovať aj ako samostatné zákazky. 

d) Nebezpečenstvo škody na tovare znáša predovšetkým vlastník tovaru. Ak však ku škode 

na tovare dôjde po jeho odoslaní odberateľovi (pri preprave), poprípade ku škode dôjde 

z dôvodov porušenia akýchkoľvek povinností odberateľa, znáša nebezpečenstvo škody 

a zodpovednosť za prípadné škody odberateľ, a to aj v prípade ak je tovar v zmysle 

zákona, zmluvnej dohody, alebo v zmysle týchto podmienok vo vlastníctve spoločnosti 

GU SLOVENSKO. Uvedené sa týka aj čiastkových dodávok. 

e) Pokiaľ odoslanie/realizácia dodávky mešká z dôvodov, za ktoré nenesie spoločnosť GU 

SLOVENSKO zodpovednosť, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na odberateľa 

okamihom odoslania, resp. odovzdaním zásielky na prepravu. 

f) V prípade, že pri zasielaní a preprave dodávok vzniknú v rámci plnenia dodávky 

akékoľvek škody alebo straty, musia byť všetky oprávnené nároky odberateľa zaistené 

a uplatnené tak, že o vzniknutej škode/strate bude okamžite, resp. v zmysle príslušných 

právnych predpisov upovedomený prepravca. Za škody pri preprave spoločnosť GU 

SLOVENSKO žiadnym spôsobom nezodpovedá a v takom prípade zodpovednosť znáša 

prepravca. 

 

6. Dodacie lehoty a dodacie termíny, predĺženie dodacej lehoty, oneskorenie odberu 

 

a) Dodacie lehoty a termíny uvedené v objednávkach sú orientačné a môžu sa ad hoc 

meniť podľa rozsahu a povahy dodávky (druh, počet alebo prevedenie dodávaných 

výrobkov). Spoločnosť GU SLOVENSKO vyhlasuje, že vyvinie maximálne úsilie, aby 

orientačné dodacie lehoty boli v plnej miere dodržané. Ak však nie sú dodacie lehoty 

alebo dodacie termíny okrem objednávky ďalej výslovne spoločnosťou GU 

SLOVENSKO potvrdené, nie sú pre spoločnosť GU SLOVENSKO záväzné, a v takom 



prípade platia dodacie lehoty a termíny primerané vzhľadom na povahu tovaru, rozsah 

dodávky a miesto dodania. 

b) Lehoty, v ktorých sa má tovar dodať, začínajú plynúť nasledujúcim pracovným dňom 

po úplnom uzavretí objednávky, resp. po dohodnutí podmienok dodávky (zmluvy). 

Úplným uzavretím objednávky/dodávky/zmluvy sa rozumie dosiahnutie dohody 

zmluvných strán o všetkých technických, obchodných a dodacích podmienkach 

dodávky, resp. obdržanie zálohovej platby, ak bola spoločnosťou GU SLOVENSKO 

požadovaná. V prípade súbehu obidvoch uvedených okamihov rozhodujúcich pre 

začatie planutia dodacej lehoty, začína dodacia lehota plynúť okamihom, ktorý nastane 

neskôr.      

c) V prípade akéhokoľvek omeškania odberateľa so splnením akejkoľvek jeho povinnosti 

voči spoločnosti GU SLOVENSKO, vrátane povinností vyplývajúcich i z iných, 

ostatných objednávok/obchodov, sa dodacie lehoty predlžujú o dobu omeškania 

objednávateľa. Ostatné nároky, práva a/alebo povinnosti vyplývajúce z omeškania 

odberateľa podľa zákona, resp. podľa týchto Podmienok tým nie sú dotknuté. 

d) V prípade ak odberateľ neoznačí miesto dodania, považuje sa dodávka za splnenú 

v dodacej lehote, ak spoločnosť GU SLOVENSKO oznámi odberateľovi, že je 

pripravená tovar dodať (odovzdať na prepravu). V takom prípade zároveň vyzve 

odberateľa na označenie miesta dodania.   

e) Vyššia moc, prevádzkové poruchy, prekročenie lehôt subdodávateľmi, výpadok 

surovín, energie alebo pracovnej sily, štrajky, výluky z práce, problémy v sektore 

dopravy, dopravné poruchy, verejné nariadenia ako aj všetky podobné alebo zákonom 

predpokladané okolnosti zbavujú po dobu ich trvania spoločnosť GU SLOVENSKO 

povinnosti realizovať dodávku. To platí aj vtedy, ak okolnosti nastanú počas 

prípadného, už existujúceho omeškania spoločnosti GU SLOVENSKO. 

f) V prípade omeškania odberateľa s odberom dodávky, alebo v prípade zmeny 

vymedzenia alebo dispozícií dodávky, resp. v prípade iných dôvodov na strane 

objednávateľa, ktoré budú znamenať potrebu uskladnenia tovaru, je spoločnosť GU 

SLOVENSKO oprávnená vyúčtovať odberateľovi skutočné náklady na uskladnenie 

a skutočné skladné, vždy však minimálne vo výške 0,5 % hodnoty skladovanej dodávky 

(podľa sumy fakturovanej za dodávku) mesačne, a to od okamihu prvého dňa, kedy je 

podľa týchto podmienok možné dodávku považovať za splnenú, a to za každý začatý 

mesiac uskladnenia. 

g) Ak zo strany objednávateľa nepríde k prevzatiu tovaru ani po uplynutí 1 mesiaca odo 

dňa uskladnenia, je spoločnosť GU SLOVENSKO oprávnená primerane podľa 

ustanovenia § 534 a § 535 Obchodného zákonníka uplatňovať na 

skladovaných/neprevzatých veciach zádržné právo, resp. uložený tovar za účelom 

uspokojenia svojich pohľadávok voči objednávateľovi na jeho náklady vhodným 

spôsobom predať, a to aj za zníženú cenu. Na možnosti takého predaja tovaru je 

spoločnosť GU SLOVENSKO povinná objednávateľa písomne upozorniť, pričom za 

písomné upozornenie sa považujú aj tieto Podmienky, s ktorými sú všetci obchodní 

partneri, objednávatelia a odberatelia oboznamovaní. Pritom objednávateľ zodpovedá za 

všetky škody, ušlý zisk ako aj náklady vynaložené spoločnosťou GU SLOVENSKO 

v súvislosti s uskladnením a predajom neprevzatého tovaru, ako aj za prípadné iné straty 

na zákazke a pod.  

 

7. Predpisy pre aplikáciu produktov spoločnosti GU SLOVENSKO resp. jej 

dodávateľa 
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a) V prípade aplikácie produktov spoločnosti GU SLOVENSKO resp. jej dodávateľa, 

spoločnosť GU SLOVENSKO nie je žiadnym spôsobom povinná skúmať alebo 

uskutočniť pre odberateľa  kontrolu prípadného určeného montážneho miesta z hľadiska 

možnosti alebo vhodnosti aplikácie. 

b) Pre zachovanie vlastností produktov spoločnosti GU SLOVENSKO resp. jej 

dodávateľa, tieto musia byť aplikované výlučne odborne spôsobilým pracovníkom. 

V opačnom prípade spoločnosť GU SLOVENSKO nezodpovedá za prípadné vady 

tovaru. 

   

8. Zmluvná záruka, zodpovednosť za vady tovaru, reklamácie,  

 

a) Pri dodávkach odberateľom poskytuje spoločnosť GU SLOVENSKO v zmysle 

ustanovenia § 429 Obchodného zákonníka zmluvnú záručnú lehotu jeden rok (bez 

ohľadu na omeškanie dodávky z dôvodov, za ktoré spoločnosť GU SLOVENSKO 

nezodpovedá). Záručná doba začne plynúť od okamihu prechodu nebezpečenstva škody 

na tovare na odberateľa. Vady tovaru treba spoločnosti GU SLOVENSKO oznámiť 

bezodkladne písomne, najneskôr v lehote 24 hodín odo dňa prijatia tovaru; u skrytých 

vád najneskôr v lehote 8 dní odo dňa ich zistenia, najneskôr však do 1 roka od dodania, 

v opačnom prípade záručné nároky zanikajú. 

b) Náklady s uplatnením reklamácie a riziko nebezpečenstva na reklamovanom tovare 

znáša vždy do okamihu doručenia spoločnosti GU SLOVENSKO odberateľ. 

c) Poskytovaná záruka sa v žiadnom prípade nevzťahuje na vady alebo poškodenia, ktoré 

vznikli z nasledovných dôvodov: 

aa) nevhodného alebo neodborného použitia objednávateľom alebo tretími osobami,  

bb) nesprávnej alebo nedbalej manipulácie s tovarom odo dňa odovzdania tovaru na 

prepravu, 

cc) použitia nevhodných/neodporúčaných aplikačných postupov objednávateľom 

alebo tretími osobami, najmä v rozpore s článkom 7., písmenom b) týchto 

Podmienok, 

dd) chybných stavebných prác, nevhodného miesta inštalácie, chemických, 

elektrochemických alebo elektrických vplyvov, ako aj ostatných zákonom 

predpokladaných alebo obdobných okolností a dôvodov 

ee) uskutočnenia zmien predmetu dodávky objednávateľom alebo tretími osobami. 

d) Po predložení zápisu o zistených vadách tovaru vyhotoveného bezprostredne po ich 

zistení odberateľom, budú po posúdení vád spoločnosťou GU SLOVENSKO a po 

vrátení tovaru spoločnosti GU SLOVENSKO, oprávnené reklamácie riešené najmä 

výmenou reklamovaného tovaru, prípadne dobropisom.  

 

9. Výhrada vlastníctva 

 

a) Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho až po úplnom zaplatení 

kúpnej ceny a kupujúci je povinný zdržať sa akýchkoľvek úkonov smerujúcich k 

zničeniu, odcudzeniu, scudzeniu alebo poškodeniu dodaného tovaru až do momentu 

úplného zaplatenia kúpnej ceny. Do tejto doby je vlastníkom tovaru predávajúci a tovar 

je kupujúcemu iba zverený. Počas zverenia tovaru kupujúci nemôže tovar užívať, 

spracovať, uhradiť ním svoje dlhy či záväzky, zaťažiť ho právom tretej osoby, inak 

s ním nakladať alebo tovar ďalej scudziť v prospech tretej osoby a to ani v rámci svojho 

bežného podnikania. 

b) V prípade, ak dodaný tovar nebude riadne a v plnej výške odberateľom zaplatený, a to 

ani v dodatočnej lehote, má spoločnosť GU SLOVENSKO právo na zmluvnú pokutu až 



do výšky 100 % kúpnej ceny dodávky, v ktorej je odberateľ v omeškaní s platením 

kúpnej ceny. Okrem toho je v takom prípade spoločnosť GU SLOVENSKO vzhľadom 

na výhradu vlastníctva podľa tohto článku oprávnená odobrať tovar odberateľovi späť. 

Aj v takom prípade je spoločnosť GU SLOVENSKO oprávnená zúčtovať všetky svoje 

prípadné nároky vyplývajúce z omeškania odberateľa proti jeho prípadným čiastkovým 

platbám na tej ktorej konkrétnej objednávke.  

 

10. Zodpovednosť za škodu 

 

a) Zodpovednosť za škody sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecných právnych 

predpisov Slovenskej republiky. 

b) V prípade akýchkoľvek škôd vyplývajúcich z akéhokoľvek omeškania, konania alebo 

nekonania spoločnosti GU SLOVENSKO nahrádza sa za predpokladu preukázania 

výšky škody, zodpovednosti spoločnosti GU SLOVENSKO a príčinnej súvislosti medzi 

konaním/nekonaním spoločnosti GU SLOVENSKO vznikom škody, škoda v jej 

skutočnej výške, maximálne však do sumy 5 % nákupnej ceny podľa objednávky, 

v rámci ktorej škody vznikla.  

 

11. Zmluvné pokuty 

 

a) Pri zrušení objednávky kupujúceho na dodávku tovaru, ktorého výrobu už nebude 

možné predávajúcim s ohľadom na fázu rozpracovanosti efektívne zrušiť alebo nebude 

možné predmetný tovar dodať inému obchodnému partnerovi predávajúceho, zaplatí 

kupujúci predávajúcemu zmluvnú pokutu podľa uváženia predávajúceho vzhľadom na 

rozsah dodávky a povahu porušenia povinnosti kupujúceho, a to až do výšky 100 % 

ceny neodobratého tovaru. Za tovar, ktorý nemožno dodať inému odberateľovi sa 

považuje taký tovar, ktorý nebol odobratý iným odberateľom v lehote do 30 dní od 

zrušenia predmetnej objednávky. Rovnako je v takom prípade kupujúci povinný 

nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s dodávkou tovaru. 

b) V prípade, že kupujúci neprevezme tovar, dodaný v súlade s potvrdenou objednávkou, 

prináleží predávajúcemu zmluvná pokuta v sume, ktorej výška bude stanovená súčtom 

týchto položiek, a to: 

1* skutočné dopravné náklady, ak ich mal predávajúci znášať, 

2* rozdiel medzi cenou tovaru podľa objednávky bez DPH a skutočne 

realizovanou cenou bez DPH pri náhradnom predaji inému obchodnému partnerovi 

predávajúceho, avšak vždy minimálne 50% z ceny neprevzatého tovaru bez DPH. 

c) V prípade omeškania kupujúceho s platením faktúry za dodaný tovar, môže predávajúci 

uplatniť voči kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z nezaplatenej čiastky za 

každý deň omeškania.  Zaplatením pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody. 

 

12. Práva priemyselného vlastníctva 
 

a) Odberateľ môže použiť práva duševného a priemyselného vlastníctva vzťahujúce sa na 

produkty spoločnosti GU SLOVENSKO a ich dodávky alebo na prístroje/zariadenia, 

katalógy, vzorky a inú súvisiacu alebo potrebnú dokumentáciu, ktoré dostal od GU 

SLOVENSKO len s písomným súhlasom spoločnosti GU SLOVENSKO. Odberateľ 

nesmie umožniť tretím stranám neoprávnený prístup k zariadeniam alebo dokumentácii, 

ku ktorej má autorizovaný prístup. Ak odberateľ akýmkoľvek spôsobom ohrozí alebo 

poruší práva duševného a priemyselného vlastníctva spoločnosti GU SLOVENSKO, 
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zodpovedá za škody týmto porušením, resp. ohrozením práv spoločnosti GU 

SLOVENSKO vzniknuté.  

b) Odberateľ môže byť spoločnosťou GU SLOVENSKO kedykoľvek vyzvaný na vrátenie 

prístrojov/zariadení, katalógov, vzoriek a inej súvisiacej alebo potrebnej dokumentácie, 

ktoré dostal od GU SLOVENSKO. V takom prípade je odberateľ povinný ich 

bezodkladne vrátiť s tým, že pre prípad porušenia tejto povinnosti zodpovedá za 

vzniknuté škody. 

c) Ak dodanie tovarov alebo služieb spoločnosti GU SLOVENSKO podľa objednávky 

odberateľa znamená porušenie práv duševného a priemyselného vlastníctva tretej 

strany, je objednávateľ pre prípad vzniku škody, ktorá v dôsledku takého porušenia 

vznikla a tretia strana si ju uplatňuje, povinný znášať na vlastné náklady zodpovednosť 

za takú škodu sám, resp. realizáciu objednávky na vlastné náklady obhájiť. 

 

13. Rozhodcovská doložka, aplikovateľné právo, aktualizácia Podmienok 
 

a) Akékoľvek spory, vzniknuté na základe alebo vyplývajúce zo vzťahov spoločnosti GU 

SLOVENSKO s jej obchodnými partnermi a odberateľmi podľa týchto Podmienok 

a/alebo jednotlivých kúpnych, dodávateľských resp. akýchkoľvek iných zmlúv, vrátane 

sporov o platnosť, trvanie a výklad týchto Podmienok ako aj o náhradu škody a vydanie 

bezdôvodného obohatenia sa predložia na rozhodnutie Stálemu rozhodcovskému súdu 

Súdny dvor zriadenému pri Súdny dvor s.r.o., IČO 47 255 005 (ďalej len 

„Rozhodcovský súd“), ktorý bude v písomnom konaní pred jedným rozhodcom 

vymenovaným Rozhodcovským súdom konať podľa slovenského právneho poriadku a 

podľa rokovacieho poriadku a štatútu Rozhodcovského súdu. Zmluvné strany vyhlasujú, 

že vylučujú podanie žaloby podľa § 40 ods. 1 písm. h) Zákona o rozhodcovskom 

konaní, a že sa rozhodnutiu Rozhodcovského súdu, ktoré bude pre ne konečné, záväzné 

a vykonateľné, bez výhrad podriadia. 

b) Výslovne sa dojednáva výlučná aplikácia slovenského práva a predpisov právneho 

poriadku Slovenskej republiky, s výnimkou kolíznych noriem a ostatných noriem 

medzinárodného súkromného práva. 

c) V prípade zmeny ustanovení týchto Podmienok je spoločnosť GU SLOVENSKO 

povinná uverejniť ich aktualizované znenie vhodným spôsobom. Za vhodný spôsob 

uverejnenia sa považuje ich vyvesenie v obchodných priestoroch spoločnosti GU 

SLOVENSKO s vyznačením dátumu vyvesenia, alebo ich publikovanie na 

internetových stránkach spoločnosti GU SLOVENSKO. Okamihom ich uverejnenia sa 

Podmienky stávajú všeobecne záväznými pre všetkých partnerov a odberateľov 

spoločnosti GU SLOVENSKO, predpokladá sa ich oboznámenie sa s nimi a súhlas s ich 

znením. 

d) V prípade rozporu má prednosť znenie kúpnej zmluvy / rámcovej kúpnej zmluvy pred 

ustanoveniami týchto Všeobecných obchodných a dodacích podmienok. 

 

V Lužiankach, dňa 31.12.2014 
       Za GU SLOVENSKO, s.r.o.: 

 

 

     Dipl.Ing. Radoslav Kmec 

      Konateľ 


