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1. Platnosť a účinnos 

(1) Nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky pre nákup 

("VOPN") sa výlučne vzťahujú na všetky nákupy VETROPACK 

NEMŠOVÁ s.r.o. (ďalej len "Vetropack"), ak nie je stranami 

písomne dohodnuté inak. Akékoľvek odchyľujúce sa 

podmienky alebo dodávateľove všeobecné obchodné 

podmienky sa použijú iba vtedy, ak ich Vetropack výslovne 

písomne akceptuje.  

(2) VOPN sa aplikujú pri uzatváraní zmluvy o dodávke medzi 

Vetropackom a dodávateľom. Tieto podmienky sú 

neoddeliteľnou súčasťou každej objednávky, jej dodatkov a 

akékoľvek následného obstarávania.  

(3) Ak niektoré z ustanovení týchto VOPN je alebo sa stane 
protiprávnym či nevymáhateľným, nie je tým dotknutá 

platnosť ostatných ustanovení. Neplatné ustanovenie bude 

nahradené novým, platným ustanovením, aby sa dosiahol 

výsledok, ktorý je čo možno najbližšie v závislosti od 

právnych možností k výsledku sledovanému ustanovením, 

ktoré bolo identifikované ako neplatné, protiprávne alebo 

nevymáhateľné.  

(4) V prípade akýchkoľvek pochybností má anglická verzia 

prednosť pred miestnymi jazykovými verziami (slovenskou 

jazykovou verziou).  

(5) Termín "dodávka" zahŕňa dodávky tovaru a poskytovanie 

služieb zo strany dodávateľa.  

2. Písomná forma  

Všetky objednávky, ako aj akékoľvek modifikácie, dodatky k 

nim a potvrdenia o nich sa vystavujú písomne. Vetropack 

akceptuje iba miestny jazyk spoločnosti Vetropack 

vystavujúcej objednávku na nákup alebo anglický jazyk. 

Všetka korešpondencia s Vetropackom týkajúca sa 

objednávky musí obsahovať číslo objednávky na nákup. 

Korešpondencia sa, bez ohľadu na médiá, ktorými bola 

zaslaná, môže tiež zasielať e-mailom.  

3. Ponuka  

Všetky ponuky a odhady nákladov musia byť vyhotovené bez 

akýchkoľvek nákladov a poplatkov. Ak nie je uvedené inak v 

požiadavke Vetropacku alebo vo výzve na predloženie 

ponuky, dodávateľova ponuka bude záväzná po dobu 90 dní, 
ktoré sa počítajú odo dňa jej doručenia Vetropacku.  

4. Nákup / Právo odstúpenia / Potvrdenie objednávky  

Podpísaný originál nákupnej objednávky Vetropacku musí 

byť zaslaný dodávateľovi na potvrdenie objednávky. 

Vetropack má právo odstúpiť od svojej objednávky 

kedykoľvek bez sankcie ak dodávateľ nepotvrdí nezmenenú 

nákupnú objednávku do 14 dní po jej obdržaní.  

5. Balenie, preprava, dodací list a poistenie  

(1) Náklady na balenie a prepravu znáša dodávateľ pokiaľ nie 

je dohodnuté inak písomne. Každá zásielka musí byť 

bezpečne a riadne zabalená a odoslaná v súlade s príslušnými 

zákonmi a predpismi. Dodávateľ je zodpovedný za balenie a 

prepravu, ako aj za škodu a náklady vyplývajúce z nich. 
Dodávateľ sa zaväzuje uzavrieť na svoje vlastné náklady 

zodpovedajúce prepravné poistenie, ktoré bude pokrývať 

aspoň hodnotu objednávky. Na žiadosť Vetropacku musí 

dodávateľ predložiť príslušné poistné podmienky. Za vratné 

obaly sa neplatí a môžu byť vrátené na riziko a náklady 

dodávateľa.  

(2) Dodávateľ zodpovedá za to, že všetky dodávky sú v súlade 

so zákonnými požiadavkami na označovanie( vrátane 

označenia pôvodu), ak také existujú. Dodávateľ je povinný 

navyše umiestniť na každej dodávke riadne viditeľný 

identifikačný štítok, odolný voči poveternostným vplyvom, 

špecifikujúci obsah, množstvo, identifikačné číslo 

odosielateľa a adresáta.  

(3) V prípade, že nákupná objednávka tak ustanovuje, je 

dodávateľ povinný zaslať podrobné expedičné oznámenie v 

deň odoslania, oddelene od tovaru a faktúry. Každá dodávka 

musí byť sprevádzaná priloženým dodacím listom 

obsahujúcim odkaz na expedičné oznámenie. Číslo nákupnej 

objednávky Vetropacku musí byť uvedené vo všetkých 

dokumentoch a všetkej korešpondencii akéhokoľvek druhu. 

S výhradou akýchkoľvek ďalších zákonných práv, všetky 

dodávky, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené požiadavky, budú 
uložené vo Vetropacku na náklady a riziko dodávateľa a tieto 

dodávky nebudú predstavovať plnenie zmluvy zo strany 

dodávateľa.  

(4) Čiastkové dodávky môžu byť vykonané iba na základe 

predchádzajúceho výslovného súhlasu Vetropacku.  

6. Cena, faktúry a platby  

(1)Ak nie je dohodnuté inak, použijú sa fixné paušálne ceny. 

Tieto ceny zahŕňajú náklady na plnenie zmluvy vrátane daní 

a poplatkov, s osobitne na faktúre uvedenou daňou z 

pridanej hodnoty.  

(2) Faktúra musí byť doručená oddelene od dodávky, a pokiaľ 

ide o znenie, obsah a štruktúru, bude v súlade s miestnymi 

právnymi predpismi a bude obsahovať číslo nákupnej 

objednávky Vetropacku. Faktúry, ktoré nespĺňajú tieto 

formálne požiadavky, môžu byť vrátené a nebudú 

považované za doručené.  

(3) Vetropack vykoná úhradu platby v lehote 90 dní v plnej 

netto výške. Dodávateľ môže byť zapojený do systému   

Vetropack Supply Chain Finance Program na základe 

osobitnej dohody medzi ním a Vetropackom. 

(4)  Lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia 

formálne správnej a oprávnenej faktúry alebo po obdržaní 

kompletnej dodávky bez vád.V prípade omeškania s platbou 

dohodnutý  úrok z omeškania je určený vo výške  3-mesačná 

EURIBOR sadzba zvýšená o 1 percentuálny bod p.a. 
Vetropack bude pri platení faktúr oprávnený na započítanie 

pohľadávok. Zaplatenie faktúry sa nepovažuje za uznanie 

riadneho plnenia zmluvy, a nezakladá žiadne obmedzenia 

alebo zrieknutia sa právnych prostriedkov nápravy, ktoré 

môžu prináležať Vetropacku (napr. nie však výlučne:   

reklamácie a / alebo náhrada škody a podobne).  

(5) Postúpenie nesplatených pohľadávok voči Vetropacku si 

vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti 

Vetropack.  

7. Záruka a zodpovednosť  

Dodávateľ sa zaručuje a zodpovedá za riadne plnenie zmluvy. 

Dodávateľ sa zaručuje, že dodávky zodpovedajú 

dohodnutým vlastnostiam a sú v súlade so zmluvnými 
špecifikáciami, ako aj platnými zákonmi a inými predpismi. 

Dodávateľ predloží požadované osvedčenie o zhode, bez 

ďalšej osobitnej žiadosti. Prijatie a prípadné prehliadnutie 

dodávky sa uskutoční keď to umožní bežný priebeh 

podnikania. Aplikácia zákonných ustanovení určujúcich 

požiadavky prehliadky  dodávky sa týmto explicitne vylučuje. 

Záručná doba v prípade hnuteľných vecí je 2 roky, a 3 roky 
pre nehnuteľné veci, ak slovenský právny poriadok 

neustanovuje dlhšiu záručnú dobu. Záručná doba začína 

plynúť od doručenia a / alebo prevzatia dodávky. V prípade, 

že dodávateľ bude odstraňovať vady alebo opravovať vadný 

tovar, záručná doba začne plynúť odznova. V prípade 

porušenia záruky, Vetropack môže bez ohľadu na iné 
zákonné možnosti podľa svojho výberu odstúpiť od zmluvy, 

požadovať výmenu alebo opravu alebo požiadať o primerané 

zníženie ceny. V prípade núdze má Vetropack právo - bez 

určenia dodatočnej lehoty pre dodávateľa na nápravu - na 

dodávateľove náklady zabezpečiť opravu dodávky, alebo jej 

nahradenie treťou osobou. Dodávateľ znáša všetky náklady 

Vetropacku vzniknuté v dôsledku chybnej dodávky, najmä 
dopravné, cestovné, pracovné, materiálové náklady alebo 

náklady na likvidáciu odpadu. Dodávateľ zodpovedá za 

akékoľvek priame alebo nepriame škody, ktoré Vetropacku 

vzniknú. Skryté vady budú oznámené Vetropackom písomne 

alebo ústne kedykoľvek pred uplynutím záručnej doby. 

Aplikácia zákonných ustanovení oprávňujúcich dodávateľa 

namietať neskoré oznámenie vád zo strany Vetropacku sa 

týmto explicitne vylučuje a dodávateľ sa výslovne vzdáva 

akýchkoľvek z toho vyplývajúcich  nárokov a náhrad.. Bez 

ohľadu na všetky ostatné dojednania podľa tejto zmluvy je 

dodávateľ povinný odškodniť a chrániť Vetropack pred 

akýmikoľvek nárokmi zo záruky na výrobok uplatňovanými 
tretími stranami v súvislosti s dodávateľovou dodávkou 

tovarov alebo služieb. Dodávateľ musí uzavrieť a udržiavať 

všeobecné poistenie zodpovednosti (najmä pre prípady 

zodpovednosti za vadné výrobky) s poistným krytím aspoň 5 

miliónov Eur pre každý jednotlivý prípad. Potvrdenie 

o príslušnom poistení  musí byť na požiadanie Vetropacku 
predložené.  

8. Subdodávatelia  

Použitie subdodávateľov na účel celkového alebo 

čiastočného plnenia objednávky vyžaduje predchádzajúci 

písomný súhlas Vetropacku. Zodpovednosť dodávateľa však 

zostane zachovaná aj za plnenie zmluvných záväzkov 

subdodávateľa, a dodávateľ bude zodpovedný za 

subdodávateľove úkony a opomenutia ako za vlastné.  

9. Vyššia moc  

V prípade vyššej moci, ako sú vojny a vojnové udalosti, 

prírodné katastrofy, pandémie, endémie a celozávodné 

štrajky, Vetropack bude zbavený povinnosti prijatia dodávky 

po dobu trvania tejto udalosti, a bude oprávnený odstúpiť od 

zmluvy. Takéto odstúpenie nezakladá žiadne kompenzačné 

nároky dodávateľa. Udalosti vyššej moci, ktoré bránia 

dodávateľovi splniť jeho zmluvné povinnosti, musia byť 

okamžite písomne oznámené Vetropacku . Po dobu trvania 

týchto udalostí sa zmluvné záväzky považujú za pozastavené. 

Ak zásah vyššej moci pretrváva viac ako deväťdesiat (90) dní, 

má Vetropack právo ukončiť zmluvu s okamžitou účinnosťou 

bez povinnosti akýchkoľvek náhrad. 

10. Mlčanlivosť a propagácia  

Tituly a práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa na 

dokumenty, dáta, výkresy, vzorky, modely, formy a ďalšie 

informácie poskytnuté Vetropackom zostávajú majetkom 

Vetropacku. Nesmú byť použité dodávateľom na iné účely 
než na riadne plnenie zmluvy, a nesmú byť reprodukované 

alebo zverejnené tretím osobám, a musia byť považované za 

dôverné. Dodávateľ zabezpečí, aby všetky osoby, ktoré by 

mohli získať prístup k dôverným informáciám, boli zaviazané 

povinnosťou mlčanlivosti. Dôverné informácie môžu byť 

použité iba v obchodných vzťahoch s Vetropackom. Na 
žiadosť Vetropacku musia byť dôverné materiály 

bezodkladne po   ukončení trvania zmluvy vrátené 

Vetropacku a dodávateľ si nesmie ponechať ani ich kópie.  

Dodávateľovi je povolené zmieniť sa o obchodnom vzťahu vo 

svojich propagačných materiáloch iba na základe 

predchádzajúceho písomného súhlasu Vetropacku.  

11. Lehoty a omeškanie  

Dodacie lehoty určené Vetropackom musia byť pevné 

termíny, preto akékoľvek oneskorenie pri dodaní dodávky 

predstavuje omeškanie dodávateľa, a to bez akéhokoľvek 

predchádzajúceho upozornenia. Dodávka musí byť k 

dispozícii na určenej dodacej adrese v dodacom termíne 

uvedenom v objednávke. Dodávateľ je povinný oznámiť 
Vetropacku bezodkladne písomne, ak nastane akékoľvek 

omeškanie dodávky. V prípade omeškania dodávky - bez 

toho, aby boli dotknuté ďalšie právne nároky Vetropacku a 

bez nutnosti poskytnúť dodatočnú lehotu na plnenie - je 

Vetropack oprávnený odstúpiť od zmluvy v plnom rozsahu 

alebo čiastočne, alebo trvať na splnení. Dodávateľ nesie v 

každom prípade zodpovednosť za vzniknuté škody. Bez 
ohľadu na zavinenie dodávateľa alebo výšku a dôkaz o 

skutočnej škode, má Vetropack nárok na zmluvnú pokutu vo 

výške 0,5% z hodnoty objednávky po odpočítaní dane 

z pridanej hodnoty za každý začatý kalendárny deň 



  
  

   
 

omeškania, v žiadnom prípade však nie viac ako 20% 

z celkovej hodnoty objednávky po odpočítaní dane z pridanej 

hodnoty. Vetropack si vyhradzuje právo požadovať náhradu 

škody nad rámec tejto zmluvnej pokuty. Zaplatenie zmluvnej 

pokuty nezbavuje dodávateľa jeho zmluvných záväzkov. V 

prípade odstúpenia od zmluvy má Vetropack právo na 

dodávateľove náklady objednať náhradný tovar a dať ho 

dopraviť treťou osobou. Vetropack prijíma cash-on-delivery 

(platené pri doručení) zásielky iba na základe 

predchádzajúceho písomného súhlasu.  

12. Právne vady a práva tretích osôb  

Dodávateľ sa zaručuje, že jeho dodávka nie je zaťažená 

akýmikoľvek právami tretích osôb. Dodávateľ je povinný 

odškodniť a chrániť Vetropack pred všetkými právami tretích 
osôb v súvislosti s dodávkou, a zabezpečí jej neobmedzené 

využitie. Dodávateľ je povinný odškodniť a chrániť Vetropack 

pred akýmikoľvek nárokmi tretích strán týkajúcimi sa 

porušenia právnych predpisov a pravidiel. Dodávateľ sa 

zaručuje, že v čase prijatia objednávky táto nie je zaťažená 

akýmikoľvek právami tretej osoby, inak je Vetropack 

oprávnený odmietnuť dodávku a požadovať okamžitú 
dodávku nezaťaženého tovaru a môže tiež uplatniť nárok na 

náhradu škody.  

13. Prechod rizika a prínosov  

Pre dodávky bez inštalácie alebo montáže a v súlade s 

ustanoveniami čl. 5 týchto VOPN, riziko a prínosy 

prechádzajú v súlade s dohodnutými INCOTERMS, alebo 
prípadne pri doručení a/alebo prijatí dodávky. Pre dodávky 

vyžadujúce inštaláciu alebo montáž, riziko a prínos 

prechádza pri prijatí, ktoré musí byť riadne zdokumentované 

v prijímacom protokole.  

14. Poskytovanie materiálu a služieb  

Všetok materiál, ktorý poskytuje Vetropack pre výkon 

dodávky zostane vo vlastníctve Vetropacku aj po jeho 

spracovaní alebo úprave  a musí byť zodpovedajúcim 

spôsobom označený dodávateľom a. Dodávateľ je povinný 

bezodkladne po prijatí skontrolovať takýto materiál s 

ohľadom na vhodnosť pre jeho využitie. Vetropack vylučuje 

zodpovednosť za vady materiálu, s výnimkou ak dodávateľ 

oznámi prípadné vady do 5 dní od prevzatia. Po dokončení 

prác sa nespracované alebo neupravené materiály vrátia 

Vetropacku bez osobitnej výzvy.  

V prípade, že Vetropack poskytne k dispozícii personál na 

plnenie dodávky, dodávateľ bude zodpovedný za vykonanie 
prác, riadne poučenie a dohľad nad personálom, ako by to 

bol dodávateľov vlastný personál. Okrem toho je dodávateľ 

zodpovedný za dodržiavanie zákonov a iných predpisov, 

ktoré sa týkajú požičiavania zamestnancov, ako aj všetkých 

ďalších prevádzkových predpisov (vrátane predpisov pre 

bezpečnosť a ochranu zdravia)  prijatých dodávateľom alebo 
Vetropackom.  

15. Vyhlásenie o materiáloch a nebezpečných látkach  

Bez ohľadu na akékoľvek informačné povinnosti vyplývajúce 

z právnych predpisov, je dodávateľ povinný poskytnúť 

Vetropacku všetky potrebné a užitočné informácie súvisiace 

s tovarom a službami, ktoré majú byť dodané, najmä 

informácie o správnom skladovaní, ako aj bezpečnostné 

informačné hárky v súlade so smernicami 91/155/EHS, 

93/112/ES a 99/45/ES. Dodávateľ zabezpečí, že dodávky sú 

kompatibilné s obmedzeniami nebezpečných látok, a teda v 

súlade so smernicou EÚ o obmedzení používania určitých 

nebezpečných látok v elektrických a elektronických 

zariadeniach (smernica 2002/95/ES) v čase doručenia.  

16. Právne nástupníctvo  

Vetropack môže previesť svoje práva a povinnosti 

vyplývajúce zo zmluvy s dodávateľom na inú spoločnosti v 

rámci skupiny Vetropack. Dodávateľ nemá právo od zmluvy 

odstúpiť z dôvodov takéhoto prevodu.  

17. Práce v závode Vetropack  

Tieto VOPN rovnako ako bezpečnostné pokyny a predpisy 

Vetropacku sa použijú, popri platných zákonoch a 

predpisoch, v prípade prác vykonávaných v závode 

Vetropack.  

18. Ochrana údajov a Kódex správania sa dodávateľa ( 

Supplier Code of Conduct) 

Vetropack uchováva  osobné a obchodné údaje dodávateľa 

vo svojom  elektronickom systéme. Dodávateľ splnomocňuje 

Vetropack na spracovanie a odovzdávanie takýchto údajov 

všetkým pridruženým spoločnostiam Vetropacku na účely 
jeho alebo ich skutočného alebo potenciálneho obchodného 

vzťahu s dodávateľom a jeho poskytovateľom dátových 

služieb v EÚ a Švajčiarsku, kým Vetropacku  písomne 

neoznámi, že účel zanikol alebo príslušná osoba požiadala o 

vymazanie. Dodávateľ na tieto účely akceptuje aplikáciu 

všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (aj v 
prospech ním chránených dotknutých osôb a vymožiteľnosti 

ich práv) a zaväzuje sa ho plne dodržiavať vo vzťahu k 

osobným údajom spoločnosti Vetropack a ak sa tak nestane, 

ochráni Vetropack pred prípadnými nárokmi, požiadavkami 

na náhrady škody a nákladov. 

Dodávateľ je povinný dodržiavať Kódex správania sa 

dodávateľa skupiny Vetropack, ktorý je uvedený na 

stiahnutie na 

https://www.vetropack.sk/sk/vetropack/nakup/dokumenty

/ 

19. Miesto plnenia, súdna príslušnosť a rozhodné právo  

(1) Miestom plnenia pre dodávky a pre zaplatenie kúpnej 

ceny bude určená doručovacia adresa.  

(2) Zmluvné vzťahy, na ktoré sa vzťahujú tieto VOPN sa 

riadia právom Slovenskej republiky s vylúčením kolíznych 

noriem ako aj Dohovoru o zmluvách o medzinárodnej kúpe 

tovaru (CISG). Použijú sa INCOTERMS v znení platnom v 

čase nákupnej objednávky.  

(3) Výlučne príslušnými sú príslušné súdy Slovenskej 

republiky. Vetropack si však vyhradzuje  právo podať žalobu 

proti dodávateľovi na príslušnom 

súde dodávateľa podľa jeho miesta 

podnikania bez ohľadu na to, či toto miesto je 

na území Slovenskej republiky alebo 

v zahraničí. 


