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Všeobecné obchodné podmienky pre nákup tovaru  

I. Všeobecné ustanovenia 

1. Všeobecné obchodné podmienky pre nákup tovaru (ďalej len „Všeobecné obchodné 

podmienky“) sa aplikujú na všetky (návrhy zmluvy) objednávky, ktoré Slovenský 

hydrometeorologický ústav, príspevková organizácia zriadená Ministerstvom životného 

prostredia SR, IČO: 00 156 884, so sídlom Jeséniova 17, 833 15 Bratislava, (ďalej len „SHMÚ“) 

vystaví za účelom nákupu tovaru (ďalej všeobecne ako „Zmluva“ alebo „Objednávka“). 

Aplikácia všeobecných obchodných podmienok druhej zmluvnej strany alebo akýchkoľvek 

iných všeobecných obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa zmluvné 

strany písomne nedohodnú inak. 

2. Zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok sú pre zmluvné strany záväzné iba vtedy, 

ak sa na nich zmluvné strany dohodli písomne. V takom prípade majú odchylné dojednania 

prednosť pred znením týchto Všeobecných obchodných podmienok. V prípade, ak je vystavená 

Objednávka na základe Rámcovej zmluvy uzatvorenej medzi SHMÚ a predávajúcim majú 

ustanovenia tejto Rámcovej zmluvy prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. 

3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a sú 

neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

4. V zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok sa Zmluva považuje za uzavretú dňom 

doručenia písomného alebo konkludentného súhlasu predávajúceho, ktorým predávajúci 

akceptuje podmienky navrhnuté SHMÚ v objednávke a v týchto Všeobecných obchodných 

podmienkach. 

5. Každá Zmluva musí obsahovať základné identifikačné údaje zmluvných strán v zmysle zápisu v 

obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, prípadne zápisu v inej zákonom predpísanej 

evidencii. Každá zmluvná strana je zároveň povinná všetky zmeny, ktoré u nej nastanú a ktoré 

sa zapisujú do vyššie uvedených evidencií, bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane, inak 

zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela 

vynaložiť druhá zmluvná strana. 

6. Zmluvu/Objednávku v mene SHMÚ podpisuje štatutárny orgán t.j. generálny riaditeľ SHMÚ, 

ktorý koná v mene a na účet SHMÚ a jeho podpis je voči tretím osobám záväzný. 

  

II. Predmet zmluvy 

1. Predmetom Zmluvy je záväzok predávajúceho dodať SHMÚ tovar a previesť na neho vlastnícke 

právo k tovaru a záväzok SHMÚ zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu. 

2. Predávajúci je povinný dodať tovar podľa špecifikácie dohodnutej v Zmluve. 

3. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, predávajúci nie je oprávnený k čiastkovému plneniu 

predmetu Zmluvy. Dodanie menšieho množstva tovaru alebo iného tovaru, než bolo dohodnuté 

v Zmluve sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a zakladá nárok SHMÚ na odstúpenie od 

Zmluvy. 

 

III. Cena, mena a platobné podmienky 

1. Pokiaľ v Zmluve nie je písomne dohodnuté inak, sú náklady predávajúceho na balenie tovaru, 

jeho prepravu do miesta dodania ako aj ostatné náklady spojené s dodávkou tovaru zahrnuté v 

cene tovaru. 

2. Predávajúci má nárok na zaplatenie kúpnej ceny až po splnení predmetu Zmluvy. 

3. SHMÚ je povinný zaplatiť kúpnu cenu len na základe faktúry vystavenej predávajúcim a 

doručenej SHMÚ, prílohou, ktorej budú doklady preukazujúce splnenie predmetu Zmluvy, 

podpísané oboma zmluvnými stranami a kópia objednávky SHMÚ. 

4. Ak bude predávajúci zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na 

zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov, SHMÚ neuhradí predávajúcemu sumu DPH uvedenú na faktúre. Sumu 

DPH  uhradí SHMÚ na osobný účet daňovníka, ktorý majú daňové subjekty pridelený zo strany 

Finančného riaditeľstva. 

5. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia SHMÚ. Pokiaľ posledný deň lehoty 

splatnosti pripadne podľa slovenského kalendára na deň pracovného voľna, pokoja alebo sviatok, 

ako deň splnenia peňažného záväzku bude zmluvným partnerom za rovnako dohodnutých 

cenových a platobných podmienok akceptovaný nasledujúci prvý pracovný deň. 

6. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu SHMÚ v 

prospech účtu predávajúceho. 

7. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané 

náležitosti, SHMÚ má právo faktúru vrátiť bez zaplatenia. Oprávneným vrátením faktúry 

prestáva plynúť lehota splatnosti a táto plynie odznova odo dňa doručenia novej (opravenej) 

faktúry. 

8. Faktúry budú vystavené v mene euro. Úhrada záväzkov oboch zmluvných strán bude vykonaná 

v mene euro, ak sa nedohodnú inak. 

9. Ku každej faktúre musí byť priložený preberací protokol potvrdzujúci prevzatie tovaru SHMÚ 

alebo príslušné prepravné doklady a v prípade dovozu tovaru z tretích krajín (t.j. z krajín, ktoré 

nie sú členskými štátmi Európskej únie) aj colné vyhlásenie na prepustenie tovaru. 

10. Zmluvné strany vylučujú postúpenie pohľadávky/záväzku bez predchádzajúcej písomnej 

dohody. 

 

IV. Miesto plnenia a termín plnenia 

1. Predávajúci je povinný dodať tovar SHMÚ v mieste plnenia dohodnutom v Zmluve. Ak miesto 

plnenia nie je v Zmluve dohodnuté, je predávajúci povinný dodať tovar v mieste sídla SHMÚ. 

2. Predávajúci je povinný dodať tovar v dohodnutom termíne plnenia. SHMÚ nie je povinný 

prevziať tovar pred dohodnutým termínom plnenia. 

3. Nedodržanie termínu plnenia sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. V prípade omeškania 

predávajúceho s dodaním tovaru má SHMÚ právo odstúpiť od Zmluvy a/alebo právo uplatniť 

voči predávajúcemu zmluvné sankcie podľa čl. VIII týchto Všeobecných obchodných 

podmienok. 

 

V. Vady tovaru a nároky z vád tovaru 

1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje Zmluva. V 

opačnom prípade má tovar vady a predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle ustanovení § 

422 a nasledujúcich Obchodného zákonníka. 

2. Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar nevykazuje žiadne právne vady a že zo strany 

tretej osoby nebudú uplatňované nároky z titulu porušenia alebo ohrozenia autorských práv, práv  

 

 

 

na ochrannú známku alebo iných obdobných práv. Za právne vady predávajúci zodpovedá zmysle 

ustanovení § 433 a nasledujúcich Obchodného zákonník 

4. V prípade dodania tovaru s vadami je SHMÚ oprávnený: 

a) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie 

chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád, alebo 

b) požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné, alebo 

c) požadovať primeranú zľavu zo zmluvnej ceny, alebo 

d) odstúpiť od Zmluvy. 

5.  Nároky z vád tovaru sa nedotýkajú nároku na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu. 

 

VI. Záruka za akosť tovaru 

1. Pokiaľ v Zmluve nie je písomne dohodnuté inak, záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť 

odo dňa prevzatia tovaru SHMÚ. 

 

VII. Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody, Prevzatie tovaru 

1. Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na veci prechádza na SHMÚ okamihom prevzatia 

tovaru. 

2. O prevzatí tovaru SHMÚ zmluvné strany vyhotovia písomný preberací protokol (ďalej len 

"preberací protokol"). Preberací protokol podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán bude 

dokladom o splnení predmetu Zmluvy. 

3. Predávajúci je povinný, najneskôr pri prevzatí tovaru SHMÚ, odovzdať SHMÚ doklady, ktoré 

sú potrebné na prevzatie a na užívanie tovaru, ako aj ďalšie doklady stanovené v Zmluve. 

 

VIII. Zmluvné sankcie 

1. Ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru podľa Zmluvy má SHMÚ právo požadovať od 

predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,025% z celkovej zmluvnej ceny tovaru 

uvedenej v Zmluve, a to za každý aj začatý deň omeškania. To platí aj v prípade nedodania alebo 

oneskoreného dodania dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie alebo na užívanie tovaru, alebo 

iných dokladov, ktoré je predávajúci povinný predložiť SHMÚ podľa Zmluvy. 

2. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty SHMÚ oznámi predávajúcemu doručením 

faktúry. 

3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje predávajúceho povinnosti dodať tovar alebo doklady 

podľa Zmluvy. 

4. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej porušením 

zmluvných povinností. 

5. V prípade omeškania dlžníka so splnením peňažného záväzku má veriteľ právo fakturovať 

dlžníkovi úrok z omeškania najviac vo výške 0,022% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

 

IX. Skončenie zmluvného vzťahu 

1. Platnosť Zmluvy môže byť ukončená:  

a) uplynutím doby, na ktorú je Zmluva uzavretá; 

b) písomnou dohodou zmluvných strán;  

c) zánikom niektorej zo zmluvných strán bez právneho nástupcu;  

d) písomnou výpoveďou alebo odstúpením od zmluvy. 

2. Pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak, zmluvná strana má právo ukončiť platnosť Zmluvy (ako 

celku) aj pred uplynutím doby platnosti, a to písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodov s 

jedno (1) mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď druhej 

zmluvnej strane.  

3. Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od Zmluvy 

(ako celku) odstúpiť v prípade porušenia jej ustanovení, ak k náprave porušenia nedôjde ani v 

dodatočnej primeranej lehote, poskytnutej druhou zmluvnou stranou na odstránenie tohto 

porušenia. Právne účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o 

odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Plnenia poskytnuté stranami do okamihu zániku 

Zmluvy sú strany povinné si vrátiť, ibaže odstupuje SHMÚ a v úkone odstúpenia vyhlási, že si 

prijaté plnenie alebo jeho časť ponechá; za takto ponechané plnenie patrí predávajúcemu odplata 

podľa zmluvy. 

4. Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od Zmluvy 

(ako celku) odstúpiť aj v prípade, že je druhá zmluvná strana zverejnená v Zozname platiteľov 

DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.  

 

X. Záverečné ustanovenia 

1. Všetky doterajšie dohody, ústne aj písomné, týkajúce sa rokovaní o tejto Zmluve medzi 

zmluvnými stranami strácajú dňom uzavretia tejto Zmluvy platnosť a sú plne touto zmluvou 

nahradené. 

2. V prípade, že akékoľvek ustanovenie Zmluvy sa stane v akomkoľvek ohľade neplatným, 

nezákonným alebo nevymáhateľným, nebude tým žiadnym spôsobom dotknutá, alebo porušená 

platnosť, zákonnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy. 

3. Zmluvy ako aj práva a povinnosti z nich vyplývajúce, vrátane posudzovania ich platnosti ako aj 

následkov ich prípadnej neplatnosti, sa riadia a budú vykladané na základe a v súlade s hmotným 

(materiálnym) právom platným v Slovenskej republike. Právne vzťahy, ktoré nie sú v Zmluve 

bližšie upravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou 

budú riešené vzájomnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, budú spory s konečnou 

platnosťou rozhodnuté príslušným súdom v Slovenskej republike, príslušným podľa procesných 

predpisov platných v Slovenskej republike. Zmluvné strany týmto zároveň vylučujú aplikáciu 

akýchkoľvek a všetkých kolíznych noriem upravených v dvojstranných a/alebo viacstranných 

medzinárodných zmluvách a/alebo dohodách, ktoré sú súčasťou právneho poriadku Slovenskej 

republiky. 

5. Predávajúci vyhlasuje, že sa pred uzatvorením zmluvného vzťahu oboznámil s týmito 

Všeobecnými obchodnými podmienkami a v plnom rozsahu ich akceptuje. 

6. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú účinné od 01.10.2018. 


