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Všeobecné obchodné a dodacie podmienky TBG Slovensko, a. s.   
  

1.   Úvodné ustanovenie  
1.1. Tieto Všeobecné obchodné a dodacie podmienky sú obchodnými 

podmienkami v zmysle ustanovenia § 273 zák. č. 513/1991 Zb. 
Obchodného Zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako 
„Obch. zákonník“) a určujú časť obsahu kúpnej zmluvy uzavretej 
medzi predávajúcim a kupujúcim.   
  
2. Zmluvné vzťahy  

2.1. Zmluvný vzťah vzniká uzavretím rámcovej kúpnej zmluvy alebo 
kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Kúpnou zmluvou 
sa tiež rozumie písomná objednávka kupujúceho (zaslaná listom, 
faxom, emailom), ktorá je potvrdená či inak akceptovaná 
predávajúcim. Za uzatvorenie kúpnej zmluvy sa považuje aj 
odoslanie návrhu kúpnej zmluvy predávajúcim a prvou požiadavkou 
kupujúceho na dodávku predmetu kúpy a/alebo dodanie predmetu 
kúpnej zmluvy/predmetu plnenia kupujúcemu, pričom kupujúci 
potvrdí dodanie predmetu kúpnej zmluvy/predmetu plnenia na 
dodacom liste.  
  
3. Predmet kúpnej zmluvy  

3.1. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu 
výrobok resp. poskytnúť služby podľa bodu 3.3. a previesť na neho 
vlastnícke právo k nemu a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť 
predávajúcemu kúpnu cenu v lehote splatnosti.  

3.2. Výrobkom môže byť:  
• betón vyrobený v súlade s technickou špecifikáciou podľa 

ponukového listu predávajúceho,  
• predaj kameniva,  
• betón vyrobený podľa špecifických požiadaviek kupujúceho (betón 

predpísaného zloženia, tzv. zákaznícka receptúra),  
• betón pre cementobetónové kryty v súlade s STN podľa 

ponukového listu predávajúceho,  
• hydraulicky stmelené zmesi pre podkladné vrstvy v súlade s STN 

podľa ponukového listu predávajúceho,  
• malty a liate potery podľa ponukového listu predávajúceho  
• ľahký betón – ekostyrénbetón (betón predpísaného zloženia) (ďalej 

ako „výrobok“).  
3.3. Predmetom kúpnej zmluvy  môže byť aj doprava resp. poskytnutie 

služieb dopravy z betonárky predávajúceho na miesto určené 
kupujúcim, ako aj služby prečerpania výrobku alebo iných 
doplnkových služieb súvisiacich s dodávkou výrobku (ďalej ako 
„služby“).  Predmetom plnenia sa v kúpnej zmluve a týchto 
podmienkach rozumie dodávka výrobku a/alebo súvisiace služby, 
tak ako sú definované v kúpnej zmluve. Jednotlivé konkrétne 
požadované plnenia sú ďalej označované spoločne aj ako 
„dodávka“. 

3.4.  Kupujúci je povinný pri uzatváraní kúpnej zmluvy jednoznačne 
        definovať a špecifikovať požadovaný predmet plnenia čo do druhu, 

služby, triedu a množstvo objednaného výrobku, termín 
uskutočnenia dodávky, miesto a spôsob prebratia výrobku a určenie 
osoby poverenej kupujúcim prevziať výrobok. 

3.5 Kupujúci je povinný pri objednávaní jednotlivých konkrétnych 
dodávok upresniť hlavne požadovaný druh, množstvo tovaru a 
služieb, miesto a čas plnenia dodávky, požiadavku na zabezpečenie  
dopravy resp. údaj o tom, či kupujúci požaduje poskytnutie aj iných 
služieb s tým súvisiacich (napr. čerpanie betónu a pod.).   

3.6. Kupujúci je povinný predávajúcemu presne určiť osoby, ktoré sú za 
neho oprávnené tovar a služby objednávať a v mieste plnenia 
preberať. Dôsledky neplnenia tejto povinnosti sú vždy na ťarchu  
kupujúceho. V pochybnostiach sa bude mať vždy za to, že osoba  
objednávajúca, preberajúca tovar a služby, bola osobou k tomu 
oprávnenou a splnomocnenou.   

3.7. Kupujúci uplatňuje u predávajúceho požiadavky na uskutočnenie 
konkrétnych dodávok tovaru a služieb  v časovom predstihu aspoň 
dva pracovné dni predo dňom požadovanej dodávky.  

3.8. V prípade, ak kupujúci požaduje dodanie tovaru vrátane 
zabezpečenia služieb dopravy resp. čerpania tovaru čerpadlom, 
musí u predávajúceho uplatniť takúto požiadavku vždy aspoň dva 
pracovné dni vopred, a to hlavne písomne.   

3.9. Požiadavky na podmienky, za ktorých majú byť dodávky tovaru 
uskutočnené, upresňuje kupujúci najlepšie písomne, e-mailom 
prostredníctvom k tomu oprávnených osôb priamo na betonárni 
predávajúceho, a to buď u vedúceho prevádzky alebo u dispečera.  

3.10. Kupujúci berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že v prípade 

uplatnenia požiadavky na čerpanie betónu je čas pristavenia 
čerpadla iba približný. Skutočný čas príjazdu čerpadla určuje 
predávajúci.  
 
 
  

4.  Dodacie  podmienky  
4.1. Dodacie podmienky sa určujú podľa požiadaviek kupujúceho      
        potvrdených predávajúcim a tiež podľa možností predávajúceho. 

Predávajúci dodá kupujúcemu výrobok v dohodnutých lehotách, 
množstvách a kvalite. Skôr objednané, plánované alebo potvrdené 
objednávky výrobku majú zásadne vždy prednosť. Neplánované 
dodávky budú uskutočnené podľa voľných kapacít predávajúceho. 
Dodávky mimo stanovenú pracovnú dobu predávajúceho, resp. 
príslušného expedičného miesta, je možné vykonať až na základe  
predchádzajúcej dohody, pričom v danom prípade sa kúpna cena 
zvyšuje o príplatky podľa aktuálne platného cenníka predávajúceho.  
V prípade, ak prevádzka predávajúceho nebude schopná dodať 
množstvo požadované kupujúcim, je predávajúci oprávnený dodať 
výrobky/tovar aj z inej prevádzky predávajúceho.   

4.2. Výrobok je následne dodávaný na základe konkrétnej objednávky  

kupujúceho, na základe ktorej bude dohodnuté množstvo a druh 
výrobku, miesto a čas dodávky, spôsob dopravy a údaj o tom, či 
kupujúci požaduje poskytnutie aj iných súvisiacich služieb (napr. 
prečerpanie betónu, použitie betónového čerpadla a pod.).  

4.3. Dodávky výrobku sa realizujú v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou.  
4.4. Objednávky na dodávky výrobku v rámci jedného týždňa (týždenná 

objednávka)  je kupujúci povinný vopred oznámiť predávajúcemu 
vždy najneskôr vo štvrtok do 12.00 hod. predchádzajúceho týždňu 
dodávok. Kupujúci je povinný uviesť množstvo požadovaného 
výrobku a predbežné termíny dodávok v konkrétnych dňoch, resp. 
prípadné ďalšie požiadavky súvisiace s dodávaným výrobkom.  
Následne bude týždenná objednávka kupujúcim upresňovaná 
denne.  

4.5. Požiadavky na dodávku výrobku v konkrétnom dni (denná 
požiadavka) oznámi kupujúci predávajúcemu, resp. vedúcemu 
príslušnej betonárne alebo  dispečerovi betonárne  vždy najneskôr 
do 12,00 hod. predchádzajúceho dňa (písomne, emailom, faxom, 
telefonicky, resp. osobne). Pri uplatnení objednávky musí kupujúci 
uviesť všetky informácie, ktoré môžu ovplyvniť plynulý priebeh 
dodávok výrobkov; predávajúci nezodpovedá za prípadné škody, 
ktoré kupujúcemu vzniknú vinou vecne alebo časovo nepresne 
špecifikovanej objednávky. Dodanie výrobku mimo bežného 
pracovného času zamestnancov predávajúceho je možné len po 
predchádzajúcej dohode zmluvných strán. Ak bude kupujúci 
požadovať uskutočnenie dodávky v  deň jej nahlásenia, bude 
dodávka zrealizovaná podľa dohody a podľa aktuálnych 
kapacitných možností predávajúceho.  Požiadavku na pristavenie 
čerpadla je povinný kupujúci oznámiť predávajúcemu najneskôr 
dva dni pred jeho nasadením. 

4.6. Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku na dodávku výrobku 
najneskôr do okamihu začatia jeho výroby. Ak dôjde k zrušeniu 
objednávky neskôr, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu 
kúpnu cenu namiešaného výrobku a náklady spojené s likvidáciou 
výrobku, ktorý bol pre kupujúceho vyrobený a nebol kupujúcim 
odobratý. Kupujúci je ďalej v tomto prípade povinný nahradiť 
predávajúcemu všetky s tým vzniknuté náklady a nahradiť mu 
všetku škodu, ktorá mu vznikla. Pokiaľ je súčasťou zrušenej 
objednávky aj objednávka kupujúceho na prečerpanie výrobku, je 
kupujúci povinný uhradiť aj náklady, ktoré predávajúci vynaložil v 
súvislosti s oneskoreným zrušením služieb čerpania alebo náklady 
spojené so zbytočným výjazdom čerpadla zabezpečeného pre 
stavbu kupujúceho.  

4.7. Miestom  dodávky výrobku sa rozumie  

 miesto určené kupujúcim v kúpnej zmluve (stavba kupujúceho)  
pokiaľ  dopravu zabezpečuje  predávajúci,  

 prevádzka betonárne predávajúceho pri výrobku, ktorého prepravu 
zaisťuje sám kupujúci, 

 expedičné miesto, ak nie je výslovne dohodnuté iné miesto, 

 iné miesto – stavba, ktoré je výslovne dohodnuté v kúpnej zmluve. 
V prípade, ak je dohodnuté miesto dodávky iné miesto ako 
expedičné miesto, platí, že: 
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 predávajúci zabezpečuje prepravu z expedičného miesta a kupujúci 
je povinný uhradiť mu za túto prepravu cenu podľa aktuálne platného 
cenníka pre dané expedičné miesto; 

 ak požaduje kupujúci vykonanie preberacích skúšok, musí byť toto 
uvedené v zmluve, vrátane určenia osoby, ktorá ich bude vykonávať. 
Pri posudzovaní kvality sú rozhodujúce vlastnosti výrobku zistené v 
mieste plnenia.  

4.8. Ak je miestom dodania výrobku stavba kupujúceho, je kupujúci     
       povinný vytvoriť podmienky pre možnosť plynulej dopravy výrobku,  
      jeho vykládku a uloženie a za tým účelom zaistiť:  
• bezpečnosť, prístupnosť, zjazdnosť, dostatočnú nosnosť,  

osvetlenie príjazdových komunikácií a miesta vykládky,  
• bezpečné a inak vhodné miesto pre umiestnenie dopravných 

prostriedkov a mechanizmov,  
• preukázané zoznámenie predávajúceho s predpísanými 

príjazdovými dopravnými trasami vrátane vjazdu na stavbu, 
• potrebné uskutočnenie uzávery ciest a chodníkov,  pre nakládku a 

vykládku tovaru, podmienky zodpovedajúce   platným predpisom o 
bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci, 

• všetky nutné bezpečnostné opatrenia,  
• povolenia vjazdu dopravných prostriedkov (napr. pri  dopravných 

obmedzeniach, ak je to potrebné),  
• potrebné očistenie dopravných prostriedkov, aby nedochádzalo k 

znečisťovaniu komunikácií,  
• očistenie komunikácií, budov, pozemkov, vodných plôch, ak došlo 

k takémuto znečisteniu,  
• prítomnosť zamestnanca alebo iného povereného pracovníka 

kupujúceho so zodpovedajúcou znalosťou a skúsenosťou, ktorý je 
zodpovedný za prevzatie výrobku, za staveniskovú dopravu, 
ukladanie a ošetrovanie. Len takýto pracovník môže nariadiť 
vodičovi pridanie doplnkovej, vopred dohodnutej prísady, pričom je 
povinný túto skutočnosť zaznamenať do dodacieho listu; 

• podmienky pre prácu čerpadla, ako napríklad dostatočne 
dimenzovaná a zjazdná príjazdová komunikácia, dostatočný 
priestor pre manipuláciu a bezpečné rozloženie čerpadla, 
dostatočne únosné podloženie, vykonanie dopravných technických 
opatrení pri státí čerpadla na verejnej komunikácii a pod., 

• vopred potrebné povolenia, ak bude čerpadlo pri práci stáť na 
chodníku alebo na cudzom pozemku,  

• bezpečný príchod, odchod čerpadla, tzn. dostatočne únosné 
podložie pre ťažké nákladné automobily (hmotnosť až 50 ton, 
zaťaženie pätky stroja až 35 ton, výška stroja pre prechod 4 metre) 
a dosiahnutelnosť miesta betónovania z miesta ustanovenia stroja, 

•  bezproblémové zloženie stroja a jeho prevádzku, 
•  voľný a bezpečný príchod autodomiešavačov, a to v smere k 

násypke (zadná časť čerpadla),  
• vypnutie a zaistenie elektrického vedenia v bezprostrednom okolí 

pracovného priestoru čerpadla po celú dobu prítomnosti čerpadla 
na stavbe,  

• prípojku tlakovej vody (v zimnom období teplej tlakovej vody), nutnú 
pre prevádzku a vyčistenie čerpadla,  

• v prípade požiadaviek na čerpanie pomocou prídavného potrubia a 
hadíc, zabezpečiť na svoje náklady dostatok pracovníkov pre 
akúkoľvek manipuláciu a čistenie tohto potrubia a hadíc na 
stavenisku tak, aby nedošlo k ich znehodnoteniu, 

• vhodný priestor pre čistenie potrubia čerpadla vrátane priestoru pre 
uloženie zostatkového množstva betónu (hlavne z hadíc a násypky 
čerpadla). Ak nie je možné zostatkový betón na stavbe uložiť, 
zabezpečí odvoz likvidáciu predávajúci za poplatok uvedený v 
Cenníku produktov a služieb, 

• v prípade neplnenia zásad bezpečnosti práce a ochrany zdravia zo 
strany kupujúceho môže predávajúci odmietnuť dodávku tovaru a 
uplatňovať náhradu nákladov a škôd vzniknutých z dôvodu takto 
nerealizovanej dodávky.  

4.9. Kupujúci zodpovedá za škody spôsobené vinou nedodržania 
dostatočného priestoru pre prácu čerpadla, neúnosnosti podložia, 
lešenia, debnenia a iných stavebných konštrukcií. 
Kupujúci zodpovedá rovnako za škody vzniknuté na stavbách a ich 
častiach, dopravných prostriedkoch, kanalizácií, cestách, 
záhradách a pod. – hlavne za ich znečistenie čerpaným betónom. K 
zamedzeniu vzniku týchto škôd je povinný vykonať predbežné 
účinné opatrenia. Predávajúci zodpovedá za škodu spôsobenú 
prevádzkou čerpadla zákazníkovi v súlade so všeobecnou 
zodpovednosťou.    

4.10 Predávajúci splní svoju povinnosť dodať kupujúcemu výrobok jeho 
dodaním na miesto určené kupujúcim alebo odovzdaním výrobku 
kupujúcemu na betonárni. Poverený pracovník kupujúceho zaistí, 
aby prevzatie výrobku prebiehalo bez zbytočných prestojov a 
nedošlo k znehodnoteniu výrobku nadmerne dlhou dobou vykládky.   

4.11 O odovzdaní výrobku vyhotoví predávajúci doklad, ktorý obsahuje 
informácie o druhu, množstve, čase a príp. spôsobe vykonanej      

dopravy dodaného tovaru, t. j. dodací list najmä označenie 
predávajúceho a kupujúceho, druh, množstvo, čas dodania tovaru a 
služieb, dátum uskutočnenia dodávky, čas príchodu mixu na miesto 
plnenia, čas odchodu mixu z miesta plnenia a údaje podľa normy či 
predpisu, v súlade s ktorým sa tovar dodáva, t.j. dodací list.    
  Kupujúci je povinný v mieste plnenia dodávky zabezpečiť prevzatie   
   dodávky a potvrdenie riadnej a včasne vykonanej dodávky           
   podpisom oprávnenej osoby. Podpisom dodacieho listu kupujúci    
   potvrdzuje, že dodanie výrobku, služby bolo vykonané  
   predávajúcim   riadne a včas a v súlade so špecifikáciou výrobku.  
  Jedno vyhotovenie dodacieho listu odovzdá zamestnanec  
   predávajúceho hneď po jeho podpise kupujúcemu, resp.  
   poverenej osobe,  ktorá dodací list podpísala. V prípade, že  
   kupujúci písomne neustanoví poverenú osobu na prevzatie  
   výrobku na stavenisku, považuje sa za takúto osobu akákoľvek  
   osoba prítomná na stavenisku. Touto osobou potvrdené a  
   nereklamované dodacie listy a výkazy výkonov   čerpadiel sa  
   považujú za nesporné a sú podkladom pre fakturáciu.  

4.12 Odovzdaním výrobku kupujúcemu prechádza na kupujúceho  
         nebezpečenstvo škody na veci. Za odovzdanie a prevzatie  
        výrobku, služby sa považuje potvrdenie dodacieho listu kupujúcim  
         a predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bezdôvodne odmietne     
         podpísať dodací list a/alebo nie je prítomná osoba oprávnená  
         dodávku prevziať, je predávajúci oprávnený odmietnuť  
         odovzdanie dodávky, v danom prípade sa použije primerane  
         ustanovenie 4.16. To isté platí v prípade, ak je kupujúci        
         povinný uhradiť kúpnu cenu v hotovosti pri prevzatí dodávky  
         a odmietne tak uskutočniť. V prípade, ak kupujúci odmietne  
         prevziať výrobok v mieste plnenia z dôvodu, že výrobok má vady,  
         je kupujúci povinný uviesť na dodací list konkrétne vlastnosti,  
         ktoré sú v rozpore s uzavretou zmluvou  a spôsob akým ich zistil.    
4.13.Spracovanie, ukladanie a ošetrovanie výrobkov je kupujúci  
        povinný realizovať v zmysle technických špecifikácií, technických  
         listov výrobkov (poterov) dostupných na www.tbgslovensko.sk..  
4.14  Kupujúci, všetci jeho zamestnanci a ďalší pracovníci sú povinní v  
         areáli betonárne predávajúceho dbať na všeobecne platné  
         predpisy a postupovať podľa pokynov predávajúceho (dopravný  
         plán na betonárni, atď).   
4.15. Kupujúci je oprávnený zrušiť potvrdenú požiadavku (mimo bodu  
         4.6.)  na dodávku resp. poskytnutie služieb najneskôr 24 hodín  
         pred požadovaným dodaním tovaru resp. poskytnutím služieb.  
4.16. Ak zruší kupujúci požiadavku na dodávku neskôr, než je stanovené  
        v predchádzajúcom odseku a ak odmietne dodávku prevziať,  
        rovnako odmietne kupujúci dodávku prevziať bez iného  
        oprávneného dôvodu, je povinný uhradiť predávajúcemu: 

 zmluvnú pokutu vo výške ceny neprevzatej dodávky, tj. vo výške 
rovnajúcej sa súčtu kúpnej ceny neprevzatého výrobku/výrobkov 
a služieb, vrátane ceny za prepravu výrobku do miesta plnenia; 

 všetky náklady vynaložené na likvidáciu výrobku a na prepravu do 
miesta likvidácie; 

 ak malo byť súčasťou zrušenej dodávky aj čerpanie, všetky 
náklady, ktoré predávajúci vynaložil z dôvodu neskorého zrušenia 
čerpania a všetky náklady spojené so zbytočným výjazdom 
čerpadla; 

 všetky ďalšie vzniknuté náklady. 
        Zmluvné strany sa dohodli, že uhradením zmluvnej pokuty nie je  
        dotknutý nárok na náhradu škody, ktorú je možné vymáhať  
        samostatne, v plnom rozsahu popri zmluvnej  pokute. 
 
 

5. Ďalšie podmienky a skutočnosti súvisiace s uskutočnením 
dodávok   

  
5.1. Kupujúci, všetci jeho zamestnanci a ďalší pracovníci ním 
       poverení zabezpečením uskutočnenia dodávok tovaru  a služieb sú  
       povinní v areáli betonárne predávajúceho dodržiavať všeobecne  
       platné predpisy a postupovať podľa pokynov predávajúceho.   
5.2. Dopravný prostriedok tovaru musí byť pristavený k nakládke vždy s    
       úplne vyprázdnenou a čistou nadstavbou (bez zostatku tovaru,  
       výplachovej vody či iných nečistôt). V opačnom prípade je  
       predávajúci oprávnený odmietnuť dodať kupujúcemu  
       výrobok/dodávku. V takomto prípade je kupujúci povinný uhradiť  
       predávajúcemu zmluvné pokuty a náhrady podľa čl. 4.16. V prípade,  
       že kupujúci bude trvať na dodávke znečisteným prepravníkom, bude  
       táto skutočnosť zaznamenaná na dodacom liste. V prípade, ak bude  
       kupujúcemu napriek znečistenému prepravníku dodaný výrobok,  
       nezodpovedá predávajúci za žiadnu škodu, ktorá by v dôsledku toho  
       vznikla.        
5.3. Prepravca tovaru je povinný sa oboznámiť s dopravným a  
        prevádzkovým poriadkom betonárne a postupom pre dopravu  
        tovaru  a riadiť sa nimi.   
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5.4.  Vodič  nesmie  svojvoľne pripustiť dodatočnú úpravu konzistencie  
        tovaru počas jazdy a na stavbe (napr. pridaním dávky vody).   
5.5.  Úpravu konzistencie tovaru môže nariadiť, pokiaľ to nie je  nutnou  
         súčasťou zvláštneho technologického postupu výroby  a  dopravy,  
         len k tomu oprávnený zamestnanec kupujúceho, a to na  
          zodpovednosť kupujúceho. Oprávneným pracovníkom sa pre tieto  
          účely rozumie hlavne stavbyvedúci alebo majster   na stavbe.  
          Pokyn k úprave konzistencie tovaru je vždy kupujúci povinný  
          vyznačiť v dodacom liste.       
5.6.    Kupujúci, ktorý si sám zabezpečí prepravu tovaru, je povinný   

        vybaviť vodiča ním zabezpečených dopravných prostriedkov  
   riadnou a platnou plnou mocou k odberu  tovaru. Vodič je povinný    
   túto plnú moc pri odbere tovaru predložiť predávajúcemu.  V   
   prípade, ak kupujúci nesplní túto povinnosť, je predávajúci   
   oprávnený odmietnuť odovzdanie výrobku s tým, že v takomto  
   prípade je predávajúci oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej     
   pokuty a náhrady škody v zmysle bodu 4.16. vyššie. 

5.7. Kupujúci je povinný zabezpečiť stavebné povolenie a všetky  
        potrebné povolenia súvisiace s vykládkou výrobku na stavenisku  
        či iným plnením podľa zmluvy, tj. najmä povolenie príslušného  
        správneho orgánu k zvláštnemu užívaniu komunikácie, súhlasu  
        vlastníka dotknutej komunikácie a pod., ak to bude vzhľadom na  
        okolnostiam na stavenisku potrebné alebo ak možno potrebu  
        takéhoto povolenia vzhľadom na všetky okolnosti odôvodnene  
        predpokladať. Kupujúci sa zaväzuje k náhrade všetkých škôd a  
        všetkých nákladov, ktoré prípadne predávajúcemu vzniknú v  
        súvislosti s tým, že potrebné povolenia, nebudú včas a riadne  
        vydané, pričom takou škodou sa rozumejú aj pokuty, ktoré by boli  
        predávajúcemu prípadne uložené správnym orgánom za zvláštne  
        užívanie komunikácie v súvislosti s vykládkou či iným plnením  
        podľa  zmluvy bez príslušného povolenia.  
5.8.   Kupujúci alebo ním poverená osoba je pri preberaní tovaru a   

    služieb povinná overiť, či sú údaje na dodacom liste v súlade  
    s potvrdenými požiadavkami a skutočným stavom dodávky  
    a skontroluje ihneď pri preberaní vizuálne kontrolovateľné  
    vlastnosti tovaru (množstvo, konzistenciu, homogenitu, max.  
    veľkosť použitého zrna kameniva atď). Takto potvrdené  
    dodacie listy sa považujú za nesporné.  Ak odmietne kupujúci  
    prevziať výrobok v mieste plnenia z dôvodov, že výrobok má  
    vady, je povinný na dodací list uviesť konkrétne vlastnosť / tí,  
    ktoré sú v rozpore s uzatvorenou zmluvou a spôsob, akým ich  
    zistil. V prípade odmietnutia prevzatia výrobku z dôvodu  
    chybných technických vlastností (hodnota konzistencia, obsah  
    vzduchu a pod.) je kupujúci povinný uviesť na dodací list  
    hodnoty vlastností líšiacich sa od deklarovaných a spôsob,  
    akým boli   zistené. 

5.9. Vodič predávajúceho alebo vodiči ním zabezpečovaných  
          prepravníkov nie sú oprávnení predávajúceho akokoľvek  
          a k čomukoľvek zaväzovať. 
5.10.  Kupujúci je povinný v mieste plnenia: 

 zaistiť prítomnosť osoby so zodpovedajúcimi znalosťami a 
skúsenosťami, ktorá je poverená prevzatím dodávky, zaistením 
staveniskovej  prepravy výrobkov, jeho ukladaním a ošetrovaním; 

 prevziať dodávku do 15-tich minút (príp. do doby stanovenej v 
zmluve) od príchodu dopravného prostriedku do miesta plnenia, v 
prípade prekročenia tejto doby je kupujúci povinný uhradiť 
predávajúcemu príplatok vo výške stanovenej v cenníku 
predávajúceho. 

   V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti ustanovenej v tomto  
   odseku môže predávajúci tiež odmietnuť výrobok odovzdať; v  
   tomto prípade je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu  
   zmluvné  pokuty a náhrady podľa bodu 4.16. 

5.11. Predávajúci resp. jeho zamestnanci, ním poverené osoby majú  

        právo kedykoľvek po uzatvorení zmluvy vstúpiť na stavenisko  

        za účelom kontroly dodržania ustanovenia pre poskytovanie služby  
        podľa týchto podmienok.  

5.12.Kupujúci zodpovedá za škody spôsobené vinou nedodržiavania  
        dostatočného priestoru pre prácu čerpadla, neúnosnosti podložia,  
        lešenia, debnenia, a iných stavebných konštrukcií. Zodpovedá tiež  
        za škody vzniknuté na stavbách, jej častiach, dopravných  
        prostriedkoch, kanalizácii, cestách záhradách, atď. - najmä za ich  
        znečisťovanie čerpaným betónom. K zamedzeniu vzniku týchto  
        škôd je povinný urobiť predbežne účinné opatrenia. Kupujúci  
        zodpovedá za to, že tento betón určený na čerpanie, je čerpadlom  
        spracovateľný a svojou konzistenciou nespôsobí nadmerné  
        opotrebenie alebo poškodenie stroja. Ak má strojník čerpadla o  
        tomto oprávnené pochybnosti, je oprávnený čerpanie takéhoto  
        betónu odmietnuť. Kupujúcemu tým nevzniká voči predávajúcemu  
        žiadny nárok na náhradu škody. Kupujúci nesie všetku    
        zodpovednosť za následky vzniknuté chybnými alebo neúplnými  
        údajmi v objednávke.  

5.13.Čas práca začína okamihom príchodu čerpadla na stavenisko,  

        resp. okamihom opustenia verejnej komunikácie a končí  

        okamihom odchodu zo stanovišťa, resp. vjazdom na verejnú  

        komunikáciu. Pokiaľ požadovaná služba, najmä požadovaná  

        dopravná vzdialenosť pre betónovú zmes a poveternostné  

        podmienky presahujú technické možnosti strojového  

        vybavenia predávajúceho, bude táto zákazka zamietnutá ako  

        neuskutočniteľná. V prípade štrajku, požiaru, iných živelných  

        pohrôm, úradných zásahov, prevádzkových a dopravných nehôd,  

        výpadkov a porúch stroja, prípadne iných nezvrátiteľných a  

        nepredvídateľných udalostí, ktoré môžu vzniknúť u  

        predávajúceho, jeho dodávateľov a ďalších subjektov, na ktorých  

        je poskytnutie služieb závislých je predávajúci toto povinný  

        kupujúcemu bezodkladne oznámiť. Predávajúci    

       neposkytuje akékoľvek záruky na jej čerpadlami prečerpaný betón.  

        Predávajúci zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou čerpadla  

        kupujúcemu výlučne v prípade zlého úmyslu alebo hrubej  

        nedbanlivosti strojníka čerpadla. 

5.14. Nasadenie čerpadiel predpokladá: 

 Podanie presnej objednávky a informáciu o stave stavby. 

 Príjazdová cesta je dostatočne únosná a zjazdná pre ťažké cestné 

vozidlá (Hmotnosť až 50t, výška 4 m). 

 Pevné podložia pre oporné pätky stroja (max. tlak na pätku 35t)  

 Poskytnutie pracovníkov pre čistenie a manipuláciu s prídavným 

potrubím.  

 Prípojky vody k dispozícii. 

 Bezplatné poskytnutie priestoru pre vymývanie čerpadla a uloženie 

zvyšného betónu.  

 Kupujúci zodpovedá za čerpateľnosť betónovej zmesi až do 

okamihu plnenia násypky čerpadla.   

 Dodržanie bezpečnej vzdialenosti od elektrických vedení pod 

prúdom.  

 Poveternostné podmienky a technické možnosti strojového 

vybavenia nie sú v rozpore s požiadavkami realizácie zákazky. 

Najmä vonkajšia teplota nesmie byť nižšia ako -5 º C a sila vetra 

do 50 km / hod.  

 Výkon betónového čerpadla pri prečerpaní betónovej zmesi sa 

určuje podľa situácie, ktorá vyplýva z konkrétnej betonáže 

jednotlivých častí betónových telies: pri napájaní potrubia, pri druhu 

betónovej zmesi, zapetkovaní betónového čerpadla, pri 

nadštandardných betonážach. Strojník betónového čerpadla je 

riadne poučený o plynulosti a bezpečnosti dopravy betónovej 

zmesi na miesto určenia. Za bezpečné prepravenie betónovej 

zmesi plne zodpovedá . Tlak na strojníka v oblasti bezpečnosti a 

plynulosti čerpania betónovej zmesi od poverených riadením 
stavby nie je na mieste a nebude akceptovaný.     

 

6. Kvalita, záruky, zodpovednosť za vady a za škody  
6.1.  Kvalita betónu je stanovená a kontrolovaná podľa  STN EN 206. 
6.2.  Kvalita mált je stanovená a kontrolovaná podľa STN EN 998-2.  
6.3.  Kvalita betónu pre cementobetónové kryty je  stanovená a  
       kontrolovaná podľa STN  73 6123.  
6.4.  Kvalita kameniva stmeleného hydraulicky stmelených zmesí  je  
       stanovená a kontrolovaná podľa STN EN 14227-1.  
6.5. Kvalita nestmelených zmesí (MSK) je kontrolovaná podľa STN EN  
       13285. 

        6.6.  Kvalita poterových materiálov a podlahových poterov  
       je   stanovená a kontrolovaná podľa STN EN 13 813.  

        6.7.  Predávajúci má na výrobky vydané vyhlásenie o parametroch  
               podľa zákona o stavebných výrobkoch č. 133/2013 Zb.  

          o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vyhl.  
          č. MDVRR SR 162/2013 Z. z., ktorou sa stanovuje zoznam    
           stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy  
          preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody  
          v znení neskorších predpisov.  
   6.8 Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že výrobok  ním dodaný  
          obsahuje cement a je z toho dôvodu zaradený v zmysle zákona 
          č.  67/2010  Z. z. Chemický zákon v znení neskorších predpisov 
          do kategórie dráždivá látka. Na výrobok boli vydané  v súlade  s 
          právnymi predpismi karty bezpečnostných údajov. Kupujúci je 
          preto povinný oboznámiť svojich zamestnancov, ktorí budú v  
          kontakte s výrobkom predávajúceho, s touto skutočnosťou a  
          dodržiavať bezpečnostné predpisy. 
6.9. Pri výrobku vyrobenom podľa receptúry kupujúceho zodpovedá 

predávajúci len za predpísané zloženie výrobku a jeho odborné  
  premiešanie, nezodpovedá za jeho výsledné vlastnosti.  

6.10. Predávajúci zaisťuje kontrolu zhody a akosti výrobku na betonárke 

v súlade s ustanoveniami príslušných technických špecifikácií 

a kontrolného a skúšobného plánu príslušného expedičného 



 

4/6  

miesta, ak je stanovený. Kontrolu na stavbe si zaisťuje kupujúci. 

Vzorky slúžiace ku kontrole zhody musia byť preukázateľne 

odobraté, ošetrované a skúšané v súlade s platnými ustanoveniami 

príslušných STN alebo iných platných technických predpisov.  

Náklady na predpísané skúšky a ich početnosť podľa  príslušnej 

normy  STN sú zahrnuté v cene výrobku. Ak požaduje kupujúci iný 

druh skúšky alebo väčšiu početnosť týchto skúšok, ktorá je potrebná 

pre danú stavbu, je potrebné ich objednať vopred, pričom náklady 

spojené s ich vykonaním znáša kupujúci.     

6.11. Správy o výsledkoch kontroly zhody sú uložené na betonárni 

predávajúceho a sú k dispozícii u technológa. Predávajúci na 

základe vyžiadania kupujúceho odovzdá výsledky kontroly zhody 

kupujúcemu, nie však skôr, než dôjde k úhrade za poskytnuté 

plnenia (tj. predovšetkým kúpnej ceny a ceny za poskytnuté služby) 

v plnej výške. Ak požaduje kupujúci hodnotenie zhody odlišné od 

príslušných špecifikácií a kontrolného skúšobného plánu 

predávajúceho, musí túto požiadavku vopred jasne špecifikovať a 

dohodnúť v zmluve.  

6.12. Zodpovednosť predávajúceho za vady a  práva zo zodpovednosti 

za vady sa riadi príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Predávajúci 

nezodpovedá za kvalitu tovaru a zbaví sa zodpovednosti za vady 

výrobku vtedy, ak:  

 kupujúci nezabezpečí v mieste odberu výrobku jeho okamžité a 

kvalitné uloženie, spracovanie a ošetrenie v súlade s platnými 

normami,  

 v prípade nesprávneho spracovania a ošetrenia výrobku a 
v prípade, ak kupujúci alebo tretia osoba zasiahne do zloženia 
dodaného  výrobku, napr. pridaním vody a pod. bez súhlasu 
predávajúceho,  

 kupujúci nesprávne manipuluje s tovarom pri jeho ukladaní či 

spracovaní, 

 bol výrobok vyrobený na žiadosť kupujúceho podľa ním dodanej 

receptúry,  

 kupujúcim bol objednaný výrobok v rozpore s podmienkami pre 

jeho použitie,  

 pri neposkytnutí potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho,  

 v prípade neodbornej prepravy výrobku dopravnými prostriedkami 

kupujúceho,   

 pri vykládke dlhšej ako doporučuje technická dokumentácia pre 

výrobok, pokiaľ z nej došlo z viny kupujúceho, 

 kupujúcim bol objednaný (špecifikovaný) tovar (betón, malta a 

pod.) v rozpore s podmienkami pre jeho použitie, 

 predávajúci nezabezpečuje prepravu tovaru na miesto jeho 

bezprostredného uloženia, 

 dôjde v mieste uloženia k zmiešaniu dodávok tovaru od rôznych 

dodávateľov alebo rôznej kvality alebo rôzneho  zloženia. 

6.13. Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že akákoľvek úprava  

         dodávaného výrobku (ak to nie je nutnou súčasťou predávajúcim  

         stanoveného osobitného technologického postupu výroby a  

         dopravy, teda predovšetkým pridania akýchkoľvek prísad,  

         pigmentov, vlákien, drôtikov, vody či iného materiálu do  

         autodomiešavača), je zásahom majúcim vplyv na konečné  

         vlastnosti výrobku. Kupujúci je pri dodaní výrobku oprávnený  

         nariadiť túto úpravu a predávajúci (resp. ním zaistený vodič) tejto  

         požiadavke vyhovie. V takomto prípade sa má za to, že výrobok  

         je dodaný umožnením kupujúcemu s ním disponovať, teda  

         daním  tohto pokynu kupujúcim; v tomto okamihu prechádza tiež  

         na  kupujúceho nebezpečenstvo škody na výrobku. Kupujúci však 

         berie na vedomie, že v dôsledku tejto úpravy už výrobok nie je v  

         súlade s dohodnutou špecifikáciou a s príslušnou normou a  

         kupujúcemu nevznikajú práva z vád výrobku, ibaže kupujúci  

         preukáže, že vady boli spôsobené výlučne porušením povinnosti  

         predávajúceho pri výrobe výrobku. Táto úprava a požiadavka  

         kupujúceho na jej prevedenie musí byť zaznamenaná na  

         dodacom liste. Ak kupujúci výslovne písomne nestanoví inak, má  

         sa za to, že osoba oprávnená na prevzatie výrobku, je rovnako  

         osobou oprávnenou nariadiť menom kupujúceho úpravu výrobku  

         podľa tohto ustanovenia. Potvrdením dodacieho listu s údajom o  

         úprave výrobku podľa tohto článku kupujúci zároveň potvrdzuje,  

         že k úprave došlo na jeho príkaz. Toto ustanovenie sa použije aj  

         pre prípad pridania akýchkoľvek vecí určených či odovzdaných  

         kupujúcim na miešanie s dodávaným výrobkom, do  

         autozmiešavača pred načerpaním vlastného výrobku. V tomto  

         prípade nemusí byť táto skutočnosť vyznačená na dodacom liste. 

 

 

 

7 . Reklamačné konanie  

7.1. Vady výrobku, služieb zrejmé pri prevzatí , teda všetky vady, ktoré  
      je možné pri odovzdaní a prevzatí  zistiť, predovšetkým vady      
      spočívajúce v množstve a rozdielu medzi vlastnosťami (špecifikácií)  
      výrobku, ako boli dohodnuté a ako je uvedené na dodacom liste, je  
      kupujúci povinný oznámiť („reklamovať") ihneď pri prevzatí výrobku  
     a to písomnou formou, ktorú môže byť aj záznam na predmetnom  
     dodacom liste. 
     V zázname sa vždy uvedie miesto a čas uloženia výrobku, ktorého  
     sa reklamácia týka („reklamovaný výrobok"), a čitateľne napísané  
     meno  a podpis osoby, ktorá za kupujúceho uplatňuje reklamáciu. V  
     prípade, že kupujúci zistí (v nadväznosti na vykonané preberacie  
     skúšky) iné zrejmé vady dodávky (konzistencia, zloženie výrobku,  
     veľkosť použitého zrna kameniva a pod.), je povinný dodávku  
     reklamovať, ako   je uvedené v predchádzajúcej vete, ako aj ho      
     odmietnuť. Ak tak   neurobí kupujúci a zabuduje výrobok bez  
     vedomia a súhlasu  predávajúceho, nevznikajú kupujúcemu práva z  
     vád; zároveň, za účelom vylúčenia akýchkoľvek pochybností,  
     kupujúci prehlasuje, že sa takýmto postupom vzdáva všetkých  
     svojich  prípadných práv z vád a  
     práv na náhradu škody, ktorá by vznikla alebo mohla vzniknúť  
     dodaním a zabudovaním takéhoto výrobku. Toto ustanovenie sa  
     použije primerane aj na oznámenia ostatných vád. 
     Vady v množstve dodaných výrobkov je kupujúci povinný oznámiť  
     predávajúcemu najneskôr v deň dodávky.  
     V zápise o reklamácii bude presne špecifikované miesto uloženia  
    reklamovaného výrobku a špecifikácia reklamovanej vlastnosti. Obe  
     strany uvedú svoje stanoviská. K reklamácii vzťahujúcej sa k akosti  
     výrobku musí byť prizvaný technológ predávajúceho. 

        Pre rozhodovanie o akosti výrobku sú rozhodujúce výsledky kontroly 
a skúšok kvality výrobku vykonané predávajúcim na betonárke 
podľa 6.10. týchto VODP. Pri pretrvávajúcich pochybnostiach zo 
strany kupujúceho je možné po dohode s predávajúcim objednať 
dodatočné skúšky vlastností predmetného výrobku, a to najprv 
dôkazom v laboratóriu akreditovanej skúšobne. Ďalej je možné 
vykonať za prítomnosti na to oprávnených osôb za kupujúceho a 
predávajúceho kontrolné nedeštruktívne skúšky v súlade so 
stanovenými postupmi vrátane interpretácie podľa platných noriem 

7.2. Ak nedôjde medzi predávajúcim a kupujúcim pri riešení reklamácie 
 k zhode, zaväzuje sa predávajúci i kupujúci akceptovať výsledky  
 skúšok kvality tovaru od nezávislej akreditovanej skúšobne. 

7.3. Náklady spojené s oprávnenou reklamáciou nesie predávajúci, 
náklady spojené s reklamáciou, ktorá nebola oprávnená, nesie 
kupujúci.  

7.4.  Pokiaľ požaduje kupujúci vykonanie skúšok a vyhotovenie 
samostatných protokolov mimo schválený skúšobný a kontrolný 
plán skúšobného laboratória, musí to byť vopred zmluvne a 
konkrétne dojednané.   

7.5. Kupujúci má právo na náhradu škody spôsobenej vadami výrobku 
len v prípade, že príslušné vady predávajúcemu riadne a včas 
oznámil a umožnil mu prehliadku týchto vád a prípadné odobratie 
vzoriek. 

 

8.     Ceny a platobné podmienky  

8.1. Všetky ceny za dodávky výrobku a za poskytnuté služby sú 

dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v kúpnej zmluve. 

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, platia ceny uvedené v cenníkoch 

predávajúceho platného ku dňu uzavretia zmluvy dostupných na 

www.tbgslovensko.sk. Ku kúpnej cene predávajúci účtuje daň z 

pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov. V prípade, 

ak v období od uzavretia zmluvy do jej plnenia dôjde k navýšeniu 

vlastných nákladov predávajúceho v dôsledku zvýšenia cien 

vstupov o viac ako 10%, má predávajúci  právo jednostranne 

upraviť zodpovedajúcim spôsobom cenu za dodávky výrobku 

resp. za poskytnuté služby. 

8.2.   Ak je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá zľava z kúpnej 

ceny uvedenej v cenníku, platí táto dohodnutá zľava len pre prípad 

dodržania platobných podmienok zo strany kupujúceho. Ak bude 

kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny, vzniká 

predávajúcemu na základe písomného oznámenia doručeného 

kupujúcemu nárok na zaplatenie čiastky zodpovedajúcej výške 

poskytnutej zľavy, a to so splatnosťou ku dňu nasledujúcemu po 

dni splatnosti kúpnej ceny, so zaplatením ktorej je kupujúci v 

omeškaní.  Predávajúci je oprávnený požadovať podľa svojho 

uváženia zaplatenie zálohy na kúpnu  cenu a/alebo cenu 

služieb. Výška zálohy a jej splatnosť musí byť dohodnutá v 

zmluve. Ak kupujúci dohodnutú zálohu neuhradí včas, je 
predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

8.3. Dodávky výrobku fakturuje predávajúci priebežne po ich 

uskutočnení. Splatnosť faktúry je 14-dňová a začína plynúť odo 
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dňa jej vyhotovenia, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak. 

Pri nejasnostiach sa má za to, že faktúra bola prevzatá kupujúcim 

tretí deň od jej vyhotovenia. Súčasťou faktúry bude výpis dodacích 

listov za dodaný výrobok, ktoré boli kupujúcemu odovzdané v 

zmysle bodu 4.10 týchto Všeobecných obchodných a dodacích 
podmienok.  

8.4.  Kupujúci berie na vedomie, že v prípade omeškania s úhradou 

kúpnej ceny, bude kupujúcemu zasielaná elektronická upomienka 

na jeho e-mailovú adresu uvedenú v kúpnej zmluve. Táto forma 

upomienky plne nahradzuje upomienku bežne posielanú v písanej 
podobe listom.   

8.5.  V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny môže 

predávajúci účtovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 

0,05% z dlžnej čiastky za každý, aj začatý deň omeškania a 
kupujúci je povinný tento úrok zaplatiť.  

8.6. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny je      
       predávajúci oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo  
       výške 0,3% z dlžnej sumy za každý, aj začatý  deň omeškania.  
       Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu  
       škody, ktorú je možné vymáhať samostatne, v plnom rozsahu popri  
       zmluvnej pokute. Predávajúci s kupujúcim súhlasne vyhlasujú, že  
       takto dohodnutá zmluvná pokuta je primeraná vzhľadom na  
       hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti a s ohľadom na  
       dohodnuté platobné podmienky. 
8.7. Omeškanie so zaplatením kúpnej ceny sa považuje za podstatné  
       porušenie kúpnej zmluvy. Ak bude kupujúci v omeškaní so  
       zaplatením čo i len časti kúpnej ceny, je predávajúci oprávnený: 

 požadovať pri všetkých ďalších dodávkach na základe všetkých 
zmlúv medzi kupujúcim a predávajúcim platbu vopred (zálohu) 
alebo platbu v hotovosti pri odovzdaní výrobku, a v prípade, že 
kupujúci na toto nepristúpi, odmietnuť plnenie dodávok zo všetkých 
zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim; 

 požadovať doplatenie kúpnej ceny o poskytnutú zľavu; 

 odmietnuť akékoľvek ďalšie plnenie do doby splnenia dlhu s 
príslušenstvom, a to zo všetkých zmlúv uzavretých medzi 
predávajúcim a kupujúcim; 

 vypovedať zmluvný vzťah založený kúpnou zmluvou, ako aj všetky 
ďalšie právne vzťahy založené zmluvami medzi kupujúcim a 
predávajúcim, s účinkami ku dňu, v ktorom je výpoveď doručená 
kupujúcemu. 

        Pokiaľ kupujúci prevezme dodávku a neuplatní aj práva z vadného  
        plnenia, či zo záruky, ak bola poskytnutá, alebo ak neuplatní ak  
        tieto práva riadne a / alebo včas, alebo ak nebudú tieto nároky  
        uznané predávajúcim ako oprávnené, je povinnosťou kupujúceho  
        faktúry za prevzaté dodávky (za dodávky výrobkov, dopravné  
        výkony, výkony a nájomné strojov, zariadení a ďalšie vykonané  
        služby) v termíne splatnosti zaplatiť v plnej výške. 
8.8. Kúpna cena bude kupujúcim hradená na základe faktúr  
        vystavovaných predávajúcim. Faktúry vystaví predávajúci s  
        náležitosťami riadneho účtovného a daňového dokladu. 
8.9.  Pre stanovenie množstva dodaných výrobkov a služieb, ktoré bude  
         fakturované, je rozhodujúce množstvo uvedené na dodacom liste. 
8.10. V kúpnej zmluve možno dohodnúť tzv. kredit, ktorým sa rozumie  
         objem výrobkov a služieb, ktoré je kupujúci oprávnený prevziať,  
         vyjadrený celkovou výškou ich ceny bez ohľadu na to, či už bola  
         fakturovaná, nastala jej splatnosť alebo nie,  s tým, že v prípade  
         jeho vyčerpania (tj. v prípade, keď cena odobratého  
         a požadovaných výrobkov a služieb bez ohľadu na jej  
         vyfakturovanie či splatnosť prevýšila dohodnutý kredit) nie je  
         predávajúci povinný poskytovať kupujúcemu ďalšie plnenie, a to  
         až do okamihu, keď kupujúci uhradí cenu tak, že celková čiastka  
         nezaplatenej ceny za prevzaté výrobky a služby klesne pod  
         dohodnutú výšku kreditu uvedenú v  kúpnej zmluve. 
8.11.  Ak vstúpi kupujúci do likvidácie alebo sa voči kupujúcemu začalo        
          konkurzné konanie, je povinný o tomto bezodkladne       
          predávajúceho informovať. Predávajúci je oprávnený v tomto  
          prípade zmluvu vypovedať s účinnosťou dňom doručenia  
          výpovede kupujúcemu. Predávajúci je tiež oprávnený požadovať  
          pri všetkých ďalších dodávkach platbu vopred (zálohu) alebo  
          platbu v hotovosti pri odovzdaní výrobku alebo požadovať  
         poskytnutie zaistenia dlhov kupujúceho, ktoré má voči  
         predávajúcemu v súvislosti s dodávkami. V prípade, že kupujúci  
         na toto nepristúpi, má predávajúci právo odmietnuť plnenie  
         dodávok zo všetkých zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim  
         a kupujúcim. 
8.12. Kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady  
          spojené s vymáhaním a uplatnením pohľadávky predávajúceho  
          na zaplatenie dlžnej kúpnej ceny, vrátane nákladov na odmenu  
          tretej osoby, ktorá na základe zmluvného vzťahu bude  
          pohľadávku pre predávajúceho vymáhať, nákladov súdnych /  

          rozhodcovských konaní, nákladov na právne zastúpenie apod.  
          Predávajúci je tiež oprávnený požadovať miesto nákladov  
          uvedených v predchádzajúcej vete iba náklady spojené s  
         uplatnením pohľadávky vo výške stanovenej právnymi predpismi. 
8.13. Kupujúci nie je oprávnený jednostranne započítavať svoje  
          pohľadávky proti pohľadávkam predávajúceho. Kupujúci nesmie  
         bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho  
        postupovať svoje pohľadávky voči predávajúcemu, vyplývajúce zo  
        zmluvy alebo s ňou    súvisiace, tretím stranám. 
8.14.Kupujúci vyhlasuje, že: 

 ak je platiteľom DPH, je si  vedomý svojej povinnosti odviesť riadne 
DPH správcovi dane a zaväzuje sa  DPH riadne, včas a v správnej 
výške z predmetného obchodu odviesť,  

 je v ekonomicky dobrej kondícii a nemá vedomosť o tom, že by bol 
osobou, proti ktorej by bolo vedené exekučné, konkurzné alebo 
reštrukturalizačné konanie, nevedie žiadny súdny spor, v ktorom by 
neúspech viedol k záväzku, ktorého splnenie by bolo nemožné alebo 
by hospodársky destabilizovalo predávajúceho, 

 nemá vedomosť o tom, že by bol osobou ohrozenou vstupom do 
konkurzného alebo reštrukturalizačného konania, 

 riadne a včas plní všetky svoje splatné záväzky a nenastali u neho 
dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého 
bodu Zákona o DPH,  

 nie je vedený v zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na 
zrušenie registrácie, vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej 
republiky, 

 účet, ktorý pre obchodné operácie uviedol je účtom, ktorý je  
oznámený miestne a funkčne príslušnému správcovi dane. 
  Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- 
  EUR, ak neoznámi predávajúcemu v lehote do 10 dní, že nastali  
  skutočnosti, ktoré by sa mohli priamo alebo nepriamo dotknúť  
  obsahu vyhlásenia podľa predchádzajúceho odseku alebo by mohli    
  mať priamy alebo nepriamy vplyv na obsah vyhlásenia v  
  predchádzajúcom odseku. Zaplatením  zmluvnej pokuty nie je  
  dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody spôsobenej  
  porušením oznamovacej povinnosti kupujúceho. Zmluvná pokuta  
  sa nezapočítava na náhradu škody. 

8.15. Za chybne poskytnuté údaje a/alebo chybný prenos (mail, fax  
         a pod.) údajov nesie zodpovednosť kupujúci. Ak sú údaje  
         poskytnuté kupujúcim neúplné, nepresné alebo nepravdivé, je  
         predávajúci oprávnený objednávku zrušiť, pričom kupujúcemu  
         týmto nevznikajú žiadne práva, pohľadávky, nároky voči  
         predávajúcemu. 
 

 9.    Rozhodcovská doložka   

9.1.  Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto  
   zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú  
   riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej  obchodnej a  
   priemyselnej komory v Bratislave, so sídlom Gorkého 9. 816 03   
   Bratislava, podľa jeho základných vnútorných právnych,   
    predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. 
   Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné.   
        

10.    Záverečné ustanovenie  

10.1.  Kupujúci súhlasí s tým, že údaje ním poskytnuté a všetky ďalšie     

 údaje boli predávajúcim spracované v súlade s príslušnými     
 ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov.  

10.2.  Odlišná dohoda v kúpnej zmluve má prednosť pred znením týchto    
  Všeobecných obchodných a platobných podmienok.  

10.3. Kúpna zmluva môže byť menená alebo sa môže zrušiť iba  
          dohodou strán v písomnej forme. Meniť kúpnu zmluvu pritom  
          možno len formou písomných, očíslovaných, datovaných a riadne  
         podpísaných dodatkov k zmluve. 
10.4. Zmluvné strany prehlasujú, že kúpnu zmluvu uzavreli slobodne,  
         vážne a bez nátlaku, a že jej obsah zodpovedá ich slobodnej a  
          pravej vôli. Na dôkaz toho ju tiež podpisujú. 
10.5 Neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy sú tieto Všeobecné  
          obchodné a dodacie podmienky predávajúceho, platné 
          v deň vzniku kúpnej zmluvy. 
10.6. Ak je kupujúci fyzickou osobou, kupujúci poskytuje predávajúcemu  
          ako prevádzkovateľovi osobné údaje slobodne a dobrovoľne, a to  
          v zmysle zákona o ochrane osobných údajov  
         (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Predávajúci je  
         oprávnený spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu: meno  
         a priezvisko, adresa/miesto podnikania, e-mail, telefónne číslo,  
         fakturačnú adresu a bankové údaje pre platenie a to za účelom za  
         účelom zabezpečovania a poskytnutia zmluvných povinností      
         a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými  
         právnymi predpismi a zákonom o ochrane osobných údajov,  
         vrátane sprístupnenia týchto údajov tretím stranám a  
        cezhraničného prenosu osobných údajov. V prípade, ak niektoré  
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         poskytnuté osobné údaje nie sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu  
         spracúvania, vyhlasuje kupujúci, že bol na túto skutočnosť  
         upozornený a súhlasí aj so spracúvaním týchto údajov. Súhlas  
         kupujúceho platí až do doby, kým tento súhlas kupujúci neodvolá.  
         Súhlas možno odvolať písomne alebo e-mailom na  
         info@tbgslovensko.sk. Kupujúci výslovne súhlasí s tým, že ak  
         bude predávajúcemu čokoľvek na základe kúpnej zmluvy dlhovať,  
         je predávajúci oprávnený odovzdať takýto údaj ostatným členom  
         skupiny Českomoravský beton, a.s., alebo subjektom, ktoré pre  
         členov skupiny budú zaisťovať inkasné služby spojené s  
         vymáhaním dlhu kupujúceho. Na písomnú žiadosť kupujúceho  
         bude kupujúcemu zoznam členov  skupiny poskytnutý.  
 

  

        

 


