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1. PREDMET DODÁVOK PARITA A CENA 
 

Predmet, parita, cena a obdobie dodávok sa dohoduje v samostatných zmluvách 
o dodávkach – kontraktoch (objednávkach na dané obdobie). Tieto obchodné podmienky sú 
neoddeliteľnou súčasťou jednotlivých kontraktov (objednávok). Predávajúci (dodávateľ) 
podpisom kontraktu (objednávky) potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými 
podmienkami a že sú pre neho záväzné. Parita dohodnutej ceny bude špecifikovaná v 
samostatnom v kontrakte (objednávke na dané obdobie). 

 
2. PLATOBNÉ PODMIENKY, FAKTURÁCIA, HLÁSENIE O PRÍJME 
 
2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že spôsob fakturácie bude určený v jednotlivých kontraktoch 

(objednávkach). Ak je v kontrakte (objednávke) určené, že Kupujúci uhradí kúpnu cenu za  
dodaný predmet zmluvy na základe faktúry vystavenej Kupujúcim v mene a na účet 
Predávajúceho podľa § 72 ods. 4 a 5 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 
v platnom znení (samofakturácia), a to  za dodávku tovaru – drevnej hmoty, ktorú 
Predávajúci dodá Kupujúcemu. Predávajúci (dodávateľ) sa zaväzuje akceptovať faktúry, 
ktoré v jeho mene a na jeho účet vystavil Kupujúci za podmienok uvedených v tejto zmluve.  
Kupujúci vystaví faktúru na základe „Hlásenia o príjme", ktoré predkladá Predávajúcemu 
spravidla dva krát za mesiac k 15. dňu a poslednému dňu mesiaca. V prípade, že je 
v kontrakte (objednávke) určené, že faktúru vystavuje Predávajúci, Kupujúci uhradí kúpnu 
cenu za dodaný predmet na základe faktúry vystavenej Predávajúcim. Predávajúci vystaví 
faktúru na základe „Hlásenia o príjme“, ktoré predkladá Kupujúci Predávajúcemu spravidla 
dva krát za mesiac k 15. dňu a poslednému dňu mesiaca.  
Hlásenie obsahuje informáciu o dodávkach prijatých Kupujúcim v predchádzajúcom období. 
Neuzavreté dodávky (s nevyhodnotenou vlhkosťou a pod.) budú súčasťou najbližšieho 
„Hlásenia o príjme“ hneď po ich uzavretí. Dňom zdaniteľného plnenia je dátum dodávky 
uvedený v „Hlásení o príjme“.  

 
2.2. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu a jej neoddeliteľnou prílohou musí 

byť kópia „Hlásenia o príjme“. Predávajúci sa zaväzuje, že bude včas a riadne zasielať 
Kupujúcemu sprievodné doklady k fakturácii a to najmä potvrdené dodacie listy, vážne lístky, 
potvrdené CMR/CIM doklady a pod. najneskôr do 15 dní od doručenia faktúry. V prípade, že 
Predávajúci sprievodné doklady včas Kupujúcemu nedoručí, má Kupujúci právo pozdržať 
platbu k predmetnej faktúre, pokiaľ Predávajúci nezjedná nápravu. Po zaslaní vyžiadaných 
dokladov Predávajúcim bude úhrada takejto faktúry uvoľnená v najbližšom platobnom 
termíne. V takomto prípade sa nejedná o omeškanie platby Kupujúcim. Splatnosť faktúry 
začína plynúť dňom jej vystavenia, ktorý nesmie byť nižší ako dátum vystavenia „Hlásenia 
o príjme“. V prípade vrátenia faktúry Predávajúcim/ Kupujúcim z dôvodu jej chybného 
vystavenia, bude splatnosť opravenej faktúry – dobropisu, ťarchopisu plynúť odo dňa jej 
opätovného vystavenia Kupujúcim / Predávajúcim.  

 
2.3. Kúpna cena bude uhradená Kupujúcim prevodným príkazom na účet Predávajúceho. 

Dohodnutá doba splatnosti faktúr je 30 dní od dátumu vystavenia faktúry. Splatnosť faktúry 
však nenastane skôr, ako sú ďalej uvedené dátumy úhrad faktúr Kupujúcim (t.j. 3. deň alebo 
v 18. dni kalendárneho mesiaca) za podmienky, že ku dňu úhrady uplynie minimálne 30 dní 
od dátumu vystavenia faktúry. Predávajúci berie na vedomie, že faktúry sú uhrádzané 
Kupujúcim 3. deň alebo 18. deň v kalendárnom mesiaci. Ak tento deň pripadne na deň 
pracovného voľna alebo pokoja, faktúra je splatná v najbližšom nasledujúcom pracovnom 
dni. Faktúra sa považuje za uhradenú včas, ak bude Kupujúcemu v posledný deň splatnosti 
odpísaná z účtu v prospech Predávajúceho, aj keď finančné prostriedky budú pripísané na 
účet Predávajúceho neskôr. 
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2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci je oprávnený započítať svoje pohľadávky so 

záväzkami voči Predávajúcemu formou jednostranného zápočtu. Takýto zápočet bude 
Predávajúcemu oznámený e-mailom, faxom alebo poštou. 

 
2.5. Ak je v kontrakte (objednávke) určené, že na základe týchto obchodných podmienok 

medzi  Kupujúcim a Predávajúcim bude Kupujúci vystavovať faktúry v mene Predávajúceho 
podľa vyššie uvedených podmienok. Takto vystavené faktúry Kupujúcim v mene 
Predávajúceho sa vždy považujú za faktúry Predávajúceho a Predávajúci zodpovedá za ich 
vecnú správnosť v prípade, že ich bez zbytočného odkladu nevrátil Kupujúcemu. 

 
2.6      Vzhľadom na skutočnosť, ak je v kontrakte (objednávke) určené, že Kupujúci vystavuje faktúry 

v mene Predávajúceho, Predávajúci je povinný v príslušných poliach kontrolného výkazu 
uvádzať čísla faktúr vystavených Kupujúcim v mene Predávajúceho. 

 
3. DODANIE TOVARU – NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA. 
 
3.1. Dňom dodania, prechodu vlastníckych práv a čiastkového zdaniteľného plnenia za príslušné 

obdobie, za ktoré sa vyhotovuje „Hlásenie o príjme“ a daňový doklad je deň príjmu jednotlivej 
dodávky predmetu zmluvy v mieste plnenia a  v objeme stanovených v príslušnom kontrakte 
(objednávke). Za deň zdaniteľného plnenia sa považuje posledný deň časového intervalu, 
za ktorý sa vyhotovuje „Hlásenie o príjme“. 

 
3.2. V prípade, že posledný deň mesiaca pripadne na deň uprostred pracovného týždňa, za deň 

zdaniteľného plnenia sa považuje posledný deň mesiaca. 
 
4. ORGANIZOVANIE DODÁVOK A SPRIEVODNÉ DOKUMENTY DODÁVOK 
 
4.1. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu na základe Dodacieho (súhlasného) listu na dodávky 

drevnej hmoty k železničným aj automobilovým dodávkam. Dodací (súhlasný) list slúži na 
reguláciu dodávok v objeme a v čase, a ako doklad o pôvode dreva. Dodací (súhlasný) list 
je Predávajúci povinný riadne vyplniť už pri nakládke tovaru. 

 
4.1.1. V prípade doručenia nečitateľného alebo neúplne vypísaného dodacieho listu je 

Kupujúci oprávnený predmetnú zásielku nezahrnúť do najbližšieho „Hlásenia o 
príjme“. Takáto zásielka bude zahrnutá do „Hlásenia o príjme“ po doplnení 
chýbajúcich alebo nečitateľných údajov Predávajúcim. 

 
4.1.2. Akákoľvek neoprávnená manipulácia s dodacím listom (prepisovanie predtlačených 

údajov, kopírovanie, faxovanie) je neprípustná a na zásielku predmetu objednávky na 
takýto dodací list uplatní Kupujúci zrážku z ceny zásielky 3%.  

 
4.2. V prípade označovania certifikovaných dodávok (FSC, PEFC) nesie certifikovaný dodávateľ 

dreva plnú zodpovednosť za správnosť a pravdivosť označenia zásielky dreva na 
  požadovanom doklade Kupujúceho.  
 
4.3  Vzor vypisovania nákladného listu CMR/CIM a jeho prípadné zmeny oznámi Kupujúci 

Predávajúcemu písomne, e-mailom alebo SMS správou pred začatím relevantných dodávok. 
 
4.4. V prípade nesprávneho vypísania CMR/CIM z dôvodu na strane Predávajúceho má Kupujúci 

právo na náhradu tým spôsobenej škody. Škodu je Kupujúci oprávnený vyúčtovať 
Predávajúcemu faktúrou, ktorá bude mať splatnosť 14 dní odo dňa jej vystavenia. 
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5. PREBERANIE DODÁVOK DREVA, POSUDZOVANIE KVALITY A REKLAMÁCIE 
 
5.1. Preberanie, posudzovanie kvality a reklamačné zrážky z ceny za nedodržanie technických 

podmienok dodávok sú uvedené v dokumente „Technicko-preberacie podmienky“ (TPP), 
ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim. 
Predávajúci má v každom prípade právo byť prítomný pri preberaní tovaru. Je starosťou 
Predávajúceho, či toto právo využije alebo nie.  

 
5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že po prebratí zásielky nespĺňajúcej  TPP bude cena takejto 

dodávky riešená ako reklamačná zrážka. Reklamácia sa považuje za spôsob určovania 
kúpnej ceny dohodnutej medzi zmluvnými stranami a nie za uplatňovanie je nároku z vád 
plnenia.  

 
5.3. Za reklamácie a reklamačné zrážky v zmysle týchto obchodných podmienok sa považujú len 

chyby dodávok tak, ako sú uvedené v Technicko – preberacích podmienkach. V žiadnom 
prípade sa za chyby dodávky nepovažujú také dodávky, pri ktorých dochádza k manipulácii 
s dodaným druhom drevnej hmoty alebo dokladmi naň sa vzťahujúcimi –  najmä dodacím 
(súhlasným) listom.  V takom prípade sa takáto dodávka nepovažuje za plnenie podľa zmluvy 
a Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť a tovar neprevziať.  

 
6. VYŠŠIA MOC 
 
6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že sa nebudú navzájom brať na zodpovednosť za dôsledky 

pochádzajúce priamo z prípadu vyššej moci a to za predpokladu, že strana nárokujúca si 
vyššiu moc písomne oznámi druhej strane vznik prípadu vyššej moci najneskôr do 7 dní po 
vzniku udalosti vyššej moci. 

 
6.2. Prípad vyššej moci zmluvné strany definovali ako katastrofu, napr. požiar, záplava, 

zemetrasenie, vojna alebo zásah štátnych alebo miestnych úradov alebo akékoľvek iné 
okolnosti, ktoré sú úplne mimo kontroly ktorejkoľvek zo strán, ale ktorých dôsledkom je, že 
daná strana nemôže splniť záväzky voči druhej strane podľa týchto obchodných podmienok. 

 
6.3. Zmluvné strany sa dohodli v prípade udalosti vyššej moci primerane predĺžiť platné lehoty a 

termíny vyplývajúce zo vzájomne potvrdených objednávok. Strana, ktorá si nárokuje vyššiu 
moc, musí podoprieť tento nárok získaním potvrdenia vydaným príslušným orgánom štátnej 
správy a musí predložiť takýto dokument ako dôkaz vyššej moci a jej predpokladaného 
trvania druhej strane v lehotách uvedených v prvom odstavci tohto článku, okrem prípadu 
všeobecne známych, ako je vyhlásenie vojnového stavu a pod. Ak zmluvné strany neuplatnia 
vyššiu moc v lehotách a spôsobom uvedeným vyššie, nároky z tohto titulu im zanikajú. 

 
 
7. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA. 
 

Snahou oboch zmluvných strán bude, aby svojim konaním nenarúšali princípy trvalo 
udržateľného rozvoja v lesnom hospodárstve, ale naopak prispievali k rozvoju hospodárenia 
v súlade s týmito princípmi. Zmluvné strany budú svojim konaním a vystupovaním vplývať 
na environmentálne správanie sa ostatných dodávateľov, dopravcov a ostatnej verejnosti 
najmä v mieste svojho pôsobenia.  

 
8.       PAUŠALIZOVANÁ NÁHRADA ŠKODY (zmluvná pokuta):  
 

V prípade, že Kupujúci dodatočne zistí, že dodávka tovaru nezodpovedala špecifikáciám 



 

          5 z 5 

 

tovaru ustanoveným v dojednanom Kontrakte (objednávke), a/alebo platným Technicko-
preberacím podmienkam, a/alebo platným Obchodným podmienkam - s ktorými je 
Predávajúci riadne oboznámený, vznikne Kupujúcemu voči Predávajúcemu nárok na 
zmluvnú pokutu, a to v takej výške, ktorá bude zodpovedať rozdielu vzniknutému 
odpočítaním skutočnej ceny jednotlivých dodávok (zistenej Kupujúcim) od ceny dodávok 
zaplatenej Kupujúcim Predávajúcemu. Nárok na túto zmluvnú pokutu si Kupujúci uplatní 
u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, čo takýto rozdiel zistí a to písomnou 
výzvou spolu s jeho písomným vyčíslením. 
 
Kupujúci je oprávnený započítať si svoje pohľadávky voči Predávajúcemu vzniknuté na 
základe takéhoto uplatnenia si zmluvnej pokuty. V prípade, že nedôjde k jednostrannému 
započítaniu pohľadávok, je Predávajúci povinný uhradiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu do 30 
dní od doručenia výzvy Kupujúceho na náhradu takejto škody. 
 

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 
 

Predávajúci zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne počas plnenia príslušného 
kontraktu (objednávky). Predávajúci je povinný urýchlene podať Kupujúcemu správu 
o akejkoľvek škode, ktorá vznikla počas plnenia príslušného kontraktu (objednávky). 
Kupujúci je oprávnený započítať si pohľadávky voči Predávajúcemu vzniknuté na základe 
uplatnenia si nároku na náhradu škody. Predávajúci je povinný uhradiť vzniknutú škodu do 
30-tich dní od doručenia výzvy Kupujúceho na náhradu vzniknutej škody.  

 
10. NARIADENIE EU O OCHRANE ÚDAJOV (GDPR) 
 

Prevádzkovateľ: Slovwood Ružomberok, a.s. Tatranská cesta 3, 034 01 Ružomberok 
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: Slovwood.RBK@mondigroup.com 
Účel spracovania: plnenie predmetu zmluvy 
Právny základ: zmluva 
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: orgány štátnej moci a kontrolné orgány 
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude 
Doba uchovávania osobných údajov: podľa osobitného zákona a registratúrneho poriadku 
 
    Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu 
zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. 
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že 
bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý 
neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa 
osobné údaje spracovávajú.  
 
Práva dotknutej osoby: 
- dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľ prístup k jeho osobným 

údajom a právo na ich opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov, 
- dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby 

alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku 
Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z. 

 
11. Predávajúci svojim podpisom na týchto Obchodných podmienkach potvrdzuje, že sa s ich 

obsahom a právami a povinnosťami z nich vyplývajúcich oboznámil, a že sú pre neho 
záväzné. 

 

V Ružomberku, dňa 22.08.2018    


