
Všeobecné obchodné podmienky 
 

1. Úvodné ustanovenia 

Tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti TOPOS TOVARNÍKY, a.s., so sídlom Odbojárov 
294/10, 955 88 Tovarníky, IČO: 36 518 182 (ďalej aj ako „TOPOS TOVARNÍKY“), sú vydané za 
účelom ich použitia ako súčasť zmlúv pri všetkých obchodných transakciách medzi spoločnosťou 
TOPOS TOVARNÍKY a jej dodávateľmi a zmluvnými partnermi. Tieto všeobecné obchodné 
podmienky platia pre všetky objednávky (dodávky tovaru, akékoľvek iné dodávky, s ktorými je spojené 
zhotovenie diela alebo montáž,  ako aj poskytnutie výkonov) spoločnosti TOPOS TOVARNÍKY. 

 

2.  Zadanie objednávky 

 2.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky sa stávajú súčasťou zmluvy medzi TOPOS TOVARNÍKY  
a dodávateľom momentom prijatia objednávky. 

 2.2 Akékoľvek plnenie, a to celkové alebo čiastočné, na základe objednávky prostredníctvom tretích 
osôb podlieha predchádzajúcemu výslovnému súhlasu spoločnosti TOPOS TOVARNÍKY. 

 

3. Vznik záväzkového vzťahu  

3.1 Každá objednávka musí byť dodávateľom bezodkladne potvrdená. V prípade, ak nebude 
objednávka spoločnosti TOPOS TOVARNÍKY potvrdená dodávateľom a toto potvrdenie objednávky 
nebude doručené v lehote 7 dní odo dňa odoslania objednávky zo strany TOPOS TOVARNÍKY, 
vyhradzuje si TOPOS TOVARNÍKY právo svoju objednávku odvolať. 

3.2 V prípade, ak sa bude potvrdenie objednávky dodávateľom odlišovať od objednávky TOPOS 
TOVARNÍKY, je dodávateľ povinný na tieto odlišnosti výslovne TOPOS TOVARNÍKY upozorniť. 
TOPOS TOVARNÍKY je týmito odlišnosťami viazaný iba v prípade jeho výslovného písomného 
súhlasu. 

3.3 Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa platia iba v tom prípade, ak boli výslovne písomne 
potvrdené zo strany TOPOS TOVARNÍKY. Odkaz alebo odvolávka v objednávke TOPOS 
TOVARNÍKY na dokumenty, ktoré sú súčasťou ponuky dodávateľa, neznamená akceptáciu 
všeobecných obchodných podmienok dodávateľa. V každom prípade platia tieto všeobecné obchodné 
podmienky. TOPOS TOVARNÍKY neprijíma všeobecné obchodné podmienky dodávateľa, akýkoľvek 
úkon s výnimkou výslovného písomného súhlasu podpísaného členom štatutárneho orgánu TOPOS 
TOVARNÍKY, sa nepovažuje za prijatie obchodných podmienok  

3.4 TOPOS TOVARNÍKY nie je povinný poskytnúť zmluvné plnenie, ak poskytnutiu tohto plnenia 
bránia obmedzenia vyplývajúce z národných alebo medzinárodných obchodných,  colných a iných 
právnych predpisov alebo obmedzenia vyplývajúce z akýchkoľvek embárg alebo iných sankcií. 

 

4. Dodanie  

4.1 Dodávka tovaru sa považuje za včas dodanú, ak je dodaná v čase a v mieste určenom v 
objednávke TOPOS TOVARNÍKY (ďalej len „miesto určenia“), pri dodaní tovaru, s ktorým je spojené 
zhotovenie alebo montáž ako aj pri poskytovaní výkonov,  momentom prevzatia zo strany TOPOS 
TOVARNÍKY. Pri predpokladanom omeškaní s dodaním tovaru alebo poskytnutím výkonov je 
dodávateľ povinný bezodkladne upovedomiť TOPOS TOVARNÍKY a vyžiadať si vyjadrenie TOPOS 
TOVARNÍKY, ohľadne toho, či trvá na plnení aj napriek omeškaniu s termínom plnenia. 



4.2 V prípade omeškania dodávateľa s dodaním tovaru, zhotovením diela, montážou alebo vykonaním 
výkonov bez ohľadu na zavinenie dodávateľa alebo na skutočnosť, či bola TOPOS TOVARNÍKY 
spôsobená škoda, je TOPOS TOVARNÍKY oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške 
0,05 % z hodnoty dodávky za každý aj začatý deň omeškania až do momentu riadneho dodania. 
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej porušením tejto 
povinnosti. V prípade omeškania dodávateľa s dodaním tovaru je TOPOS TOVARNÍKY po uplynutí 
primeranej lehoty, nie však kratšie ako 15 dní, oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

4.3 TOPOS TOVARNÍKY si vyhradzuje právo pri omeškaní dodávateľa s plnením bez ohľadu na jeho 
zavinenie bezodkladne vykonať opatrenia, ktorými dôjde k náhradnému plneniu tretími osobami, 
pričom dodávateľ je povinný uhradiť všetky takto vzniknuté náklady. 

4.4 Pri plnení pred dohodnutou dobou plnenia si vyhradzuje TOPOS TOVARNÍKY právo účtovať 
dodávateľovi náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s predčasným plnením, ako napr. skladné, poistné 
atď. ako aj uskutočniť platbu za plnenie tak, akoby bolo plnenie uskutočnené v dohodnutom termíne. 

4.5. Dodávateľ je povinný v prípade meškania s dodávkou uhradiť TOPOS TOVARNÍKY všetky škody 
vrátenie sankcií uplatnených odberateľmi TOPOS TOVARNÍKY, ktoré mu z titulu meškania 
s dodávkou vznikli. Dodávateľ berie na vedomie, že meškaním s dodávkou objednaného tovaru  
ohrozuje termíny dodávok výrobkov TOPOS TOVARNÍKY na montážne linky zákazníkov TOPOS 
TOVARNÍKY, v zmysle zmluvných vzťahov medzi TOPOS TOVARNÍKY a jeho zákazníkmi, ktorí za 
nedodržanie dodávok účtujú TOPOS TOVARNÍKY náhradu škodu a zmluvné sankcie. 

 

5. Doručenie, prechod nebezpečenstva škody na tovare 

5.1 Pri plnení so zhotovením alebo montážou a pri poskytovaní výkonov prechádza nebezpečenstvo 
škody na tovare na TOPOS TOVARNÍKY po ukončení skúšobnej prevádzky a momentom prevzatia 
podpísaním preberacieho protokolu. Pri dodávkach bez zhotovenia alebo montáže momentom 
prevzatia v mieste určenia. Takto určený prechod nebezpečenstva škody na tovare platí bez ohľadu 
na dohodnuté obchodné klauzuly (INCOTERMS). 

5.2 Dodávateľ je povinný bezvýhradne dodržiavať požiadavky TOPOS TOVARNÍKY týkajúce sa 
spôsobu prepravy, špedície a prepravných predpisov. V prípade, ak TOPOS TOVARNÍKY nepožaduje 
žiaden špecifický spôsob prepravy, je dodávateľ povinný uskutočniť prepravu tak, aby vznikli čo 
najnižšie náklady. Ak si dodávateľ túto povinnosť nesplní, je povinný niesť všetky náklady, ktoré takto 
vzniknú ako aj zodpovednosť za prípadné iné negatívne následky. Akékoľvek zvýšené náklady, ktoré 
vzniknú v súvislosti s urýchlením prepravy za účelom dodržania dohodnutej doby dodania znáša 
dodávateľ. V prípade nedodržania všetkých dohodnutých náležitostí dodania alebo prepravy, ako 
napr. chýbajúce prepravné doklady, predovšetkým objednávkové údaje, ktoré je potrebné spätne 
ohlásiť, vyhradzuje si TOPOS TOVARNÍKY právo odoprieť prevzatie na náklady a nebezpečenstvo 
dodávateľa. 

5.3 Pri všetkých dodávkach je potrebné priložiť dodací list s presným uvedením obsahu dodávky, 
úplným označením objednávky ako aj všetkými potrebnými údajmi v súvislosti s príslušnými právnymi 
predpismi. Každý dodávaný tovar musí byť označený popisom, prípadne štítkom obsahujúcim rozmer 
tovaru, akosť a technickú normu, prípadne atest, ak je požadovaný predpismi. 

5.4 Výhrada vlastníctva dodávateľa, a to v akejkoľvek podobe, sa vylučuje.  

5.5 Cena tovaru je určená vrátane balenia. Dodávateľ je povinný zabaliť dodávaný tovar tak, aby bola 
zabezpečená jeho preprava bez poškodenia. Všetky škody, ktoré vzniknú v dôsledku toho, že balenie 
nezodpovedá charakteru dodávky, znáša dodávateľ. Pri dodávkach nebezpečného tovaru je 
dodávateľ povinný dodržiavať príslušné právne predpisy, predovšetkým zabezpečiť upozornenia o 
vyhotovení a označení balenia a prepravných prostriedkoch. 

 

 



6. Prerušenie plnenia, zrušenie objednávky  

6.1 TOPOS TOVARNÍKY si vyhradzuje právo, a to aj bez zavinenia dodávateľa, od zmluvy čiastočne 
alebo v celom rozsahu odstúpiť. Odstúpenie je účinné ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení 
dodávateľovi. V takomto prípade je dodávateľ oprávnený vyúčtovať odmenu za plnenie preukázateľne 
poskytnuté TOPOS TOVARNÍKY, ktoré bolo vykonané do dňa ukončenia zmluvy. Nenahrádza sa ušlý 
zisk ako škoda, ktorú TOPOS TOVARNÍKY ako možný dôsledok odstúpenia od zmluvy nemohla 
predvídať. Dodávateľ je povinný po doručení oznámenia o odstúpení TOPOS TOVARNÍKY vykonať 
všetky potrebné opatrenia, aby náklady TOPOS TOVARNÍKY boli čo najnižšie. 

 

7. Fakturácia, postúpenie  

7.1 Dodávateľ je povinný bezodkladne po dodaní tovaru, resp. po ukončenom poskytnutí plnenia 
vystaviť faktúru v jednom vyhotovení s uvedením všetkých údajov podľa objednávky TOPOS 
TOVARNÍKY, ako i v zmysle príslušných právnych predpisov a bezodkladne ju doručiť na adresu 
TOPOS TOVARNÍKY. V prípade, že sa fakturácia uskutočňuje iba na základe uzatvorenej zmluvy, 
dodávateľ uvedie okrem údajov podľa predchádzajúcej vety aj číslo zmluvy, kontaktnú osobu a 
nákladové stredisko. Faktúru dodávateľ vystaví tak, aby mohlo byť vykonané jednoduché porovnanie 
objednávky, resp. zmluvy a faktúry. K faktúram, ktorými sa fakturujú poskytnuté výkony alebo montáž, 
je dodávateľ povinný priložiť potvrdený doklad preukazujúci prevzatie poskytnutého fakturovaného 
plnenia, napr. rozpis vynaloženého času a podobne. 

7.2 TOPOS TOVARNÍKY si vyhradzuje právo vrátiť dodávateľovi faktúru, ktorá nie je vystavená v 
súlade s bodom 7.1. V tomto prípade sa má za to, že faktúra nebola TOPOS TOVARNÍKY doručená. 
Obdobne platia ustanovenia bodu 7.1.  

7.3 Bez predchádzajúceho písomného súhlasu nie je dodávateľ oprávnený jeho pohľadávky voči 
TOPOS TOVARNÍKY postúpiť na tretie osoby, založiť alebo ich použiť akýmkoľvek iným spôsobom 
ako predmet právneho úkonu. Dodávateľ zároveň nie je oprávnený pohľadávky voči TOPOS 
TOVARNÍKY započítať so svojimi záväzkami bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia zo 
strany TOPOS TOVARNÍKY. 

 

8. Platobné podmienky 

8.1 Lehota splatnosti faktúry dodávateľa začína plynúť po dodaní tovaru alebo úplnom prevzatí 
poskytnutého výkonu a doručení riadne vystavenej faktúry v súlade s bodom 7.1. V prípade, ak je 
dodávateľ povinný doručiť spolu s plnením aj zákonom vyžadované testy materiálov, protokoly o 
vykonaných skúškach, dokumenty preukazujúce kvalitu alebo iné dokumenty, plnenie dodávateľa sa 
považuje za uskutočnené až momentom doručenia týchto dokumentov. Fakturácia je možná len po 
poskytnutí plnenia. Vystavenie zálohovej faktúry je podmienené predchádzajúcim súhlasom TOPOS 
TOVARNÍKY. 

8.2 Ak nie je dohodnuté inak, faktúry dodávateľa sú splatné v lehote 60 dní odo dňa podľa bodu 8.1. 
Zaplatenie faktúry dodávateľa nemá za následok uznanie toho, že dodávka alebo plnenie bolo 
vykonané riadne, ani vzdanie sa práv, ktoré prislúchajú spoločnosti TOPOS TOVARNÍKY. Faktúra 
dodávateľa sa považuje za uhradenú momentom odpísania peňažnej sumy z účtu spoločnosti TOPOS 
TOVARNÍKY. Bankové poplatky prijímacej banky nesie dodávateľ. 

 

9. Prevzatie, vady tovaru a plnenia, nároky z vád 

9.1 Doručenie tovaru alebo poskytnutie plnenia dodávateľom, nemajú za následok prevzatie ani 
vzdanie sa práv TOPOS TOVARNÍKY. Potvrdenia TOPOS TOVARNÍKY o doručení tovaru alebo o 
poskytnutí plnenia sa nepovažujú za potvrdenia TOPOS TOVARNÍKY o konečnom prevzatí tovaru 
alebo poskytnutého plnenia.  



9.2 Dodávateľ zodpovedá za to, že dodaný tovar je vyhotovený z najlepšieho, účelu zodpovedajúceho 
a nového materiálu, v odbornom a technicky spôsobilom vyhotovení, účelu slúžiacom prevedení a 
zhotovení, proti ktorému nie je možné vzniesť námietky. Dodávateľ poskytuje za dodaný tovar a 
poskytnuté výkony záruku v trvaní dvoch rokov. Záručná doba začína plynúť pri dodávkach, s ktorými 
je spojené zhotovenie alebo montáž, a pri výkonoch momentom prevzatia TOPOS TOVARNÍKY, pri 
dodávkach bez zhotovenia a montáže prevzatím v mieste určenia. Pri dodávkach na miesta, kde 
TOPOS TOVARNÍKY vykonáva činnosti s použitím dodaných tovarov mimo svojich pracovných miest, 
začína plynúť záručná doba prevzatím konečným zákazníkom a TOPOS TOVARNÍKY. Záručná doba 
poskytnutá dodávateľom však neuplynie skôr ako záručná doba poskytnutá zo strany TOPOS 
TOVARNÍKY jeho konečnému zákazníkovi. Na uplatnenie nároku z vád tovaru v záručnej dobe 
postačuje písomné uplatnenie TOPOS TOVARNÍKY. 

9.3 Voči dodávateľovi dodávateľa platia tie isté podmienky ako voči dodávateľovi vyplývajúce z týchto 
nákupných podmienok. 

9.4 Akékoľvek vady tovaru je dodávateľ povinný odstrániť bezodkladne na mieste určenia v súlade s 
uplatnenými nárokmi spoločnosti TOPOS TOVARNÍKY alebo v priebehu stanovenej lehoty dodať nový 
tovar alebo poskytnúť výkony. TOPOS TOVARNÍKY je oprávnený požadovať taktiež náhradu 
spôsobenej škody. Dodávateľ je povinný nahradiť TOPOS TOVARNÍKY náklady vzniknuté so 
zisťovaním vád v prípade, ak pri tomto zisťovaní boli vady zistené. V prípadne mimoriadnej 
nevyhnutnosti, ako napríklad za účelom predídenia omeškania alebo pri omeškaní dodávateľa s 
odstránením vád, vyhradzuje si TOPOS TOVARNÍKY právo bez predchádzajúceho oznámenia a bez 
toho, aby boli dotknuté práva vyplývajúce z vád tovaru, na náklady dodávateľa nahradiť a vadný tovar 
na náklady dodávateľa opraviť alebo zabezpečiť jeho opravu. Tieto náklady je dodávateľ povinný 
TOPOS TOVARNÍKY uhradiť i v takom prípade, ak tieto náklady sú vyššie ako náklady, ktoré by 
vznikli pri oprave vykonanej dodávateľom. 

9.5 Dodávateľ sa zaväzuje dodávať TOPOS TOVARNÍKY výlučne tovar, pri ktorom sú nároky tretích 
osôb vyplývajúce z patentového, autorského práva, práva ochranných známok a dizajnov v plnom 
rozsahu vysporiadané a zároveň sa zaväzuje zabezpečiť neobmedzený výkon práv k dodaným 
tovarom. Dodávateľ sa zároveň zaväzuje uhradiť TOPOS TOVARNÍKY všetky náklady, ktoré mu 
vznikli v súvislosti s uplatnením nárokov alebo náhradného plnenia konečných zákazníkov TOPOS 
TOVARNÍKY. Dodávateľ sa zaväzuje pre tento prípad potenciálne riziká dostatočne poistiť a doklad o 
tomto poistení predložiť TOPOS TOVARNÍKY. 

9.6 Zariadenia a produkty dodávané dodávateľom musia byť opatrené predpísanými bezpečnostnými 
prostriedkami a musia zodpovedať platným (pri zariadeniach a dieloch predovšetkým platných v 
mieste použitia) bezpečnostným predpisom. Dodávateľ je povinný dodržiavať príslušné právne 
predpisy slovenského právneho poriadku, Európskej únie a Európskych spoločenstiev. Dodávateľ 
zodpovedá za to, že dodané zariadenia, systémy a produkty budú opatrené označeniami podľa 
predpisov Európskej únie, Európskych spoločenstiev a slovenského právneho poriadku. Pri dodaní sa 
dodávateľ zaväzuje predložiť zodpovedajúce prehlásenia o zhode s popisom ako aj návody na montáž 
a predpisy zabudovania. V ostatnom je dodávateľ povinný včas informovať TOPOS TOVARNÍKY o 
zmenách montážnych materiálov, procese zhotovenia a dodávateľských dieloch ako aj o 
prehláseniach o zhode.  

9.10 TOPOS TOVARNÍKY si vyhradzuje právo vyžadovať predloženie dokladu o systémovom 
zabezpečení kvality dodávateľa a dokumentáciu o vykonaní skúšok kvality. 

 

10. Materiály obstarané spoločnosťou TOPOS TOVARNÍKY  

10.1 Materiály obstarané TOPOS TOVARNÍKY za účelom poskytnutia plnenia dodávateľom 
(zhotovenie diela, vykonanie výkonov a pod..) sú naďalej vo vlastníctve spoločnosti TOPOS 
TOVARNÍKY a dodávateľ je povinný ich označiť a oddelene bezodplatne skladovať a spravovať. 
Dodávateľ je povinný prevzatie týchto materiálov na základe žiadosti TOPOS TOVARNÍKY potvrdiť. 
Použitie týchto materiálov je možné iba pre plnenia poskytované spoločnosti TOPOS TOVARNÍKY. Pri 
znížení hodnoty týchto materiálov ako aj pri ich strate alebo inom poškodení je dodávateľ povinný 



uhradiť tento rozdiel. Akékoľvek nároky na náhradu zo strany dodávateľa z dôvodu nedodržania 
termínu dodania týchto materiálov ako aj zádržné právo dodávateľa sú vylúčené. 

 

11. Miesto plnenia, právo, súdna príslušnosť, rozhodné právo, čiastočná neplatnosť a 
neúčinnosť  

11.1 Miestom plnenia pre dodávky alebo výkony je miesto určenia, pre platby je miestom plnenia sídlo 
TOPOS TOVARNÍKY.  

11.2 Zmluvný vzťah podlieha slovenskému právnemu poriadku, obzvlášť Obchodnému zákonníku 
(zákonu č. 513/91 Zb.v platnom znení).  

11.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, rozhodne s konečnou platnosťou súd v súlade s 
príslušnými právnymi predpismi.  

11.4 V prípade neplatnosti jednotlivých ustanovení týchto nákupných podmienok ostávajú ostatné 
ustanovenia v platnosti. 

 

 

 


