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1. SPÔSOB UZATVORENIA ZMLUVY, OBSAH ZMLUVY 
 

 
1.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej ako „Obchodné podmienky“) 

sa riadia právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou SLOVWOOD Ružomberok, 
a.s., sídlo: Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO: 36 406 317, zapísaná v 
obchodnom registri OS ZA, oddiel: Sa, vložka: 10355/L, DIČ: 2020125217, IČ DPH: 
SK2020125217 ako kupujúcim (ďalej ako „Kupujúci“) a každou osobou, ktorá je 
predávajúcim tovarov špecifikovaných v bode 1.3 týchto Obchodných podmienok 
(ďalej ako „Predávajúci“). Ďalšie informácie o Kupujúcom sú uvedené na internetovej 
stránke www.slovwood.sk. 
 

1.2. Tieto obchodné podmienky majú povahu obchodných podmienok v zmysle ust. § 273 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej 
ako „Obchodný zákonník“) a upravujú práva a povinnosti, ktoré vznikajú medzi 
Kupujúcim a Predávajúcim uzavretím kúpnej zmluvy týkajúcej sa tovarov 
špecifikovaných v bode 1.3 týchto Obchodných podmienok.  
 

1.3. Tovarom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie drevná 
hmota/drevo/štiepka (ďalej ako „Tovar“). Tovar bude dodávaný k odberateľovi 
Kupujúceho: spoločnosť Mondi SCP, a.s., sídlo:  Tatranská cesta 3, 034 17 
Ružomberok, IČO: 31 637 051 (ďalej ako „MSCP“).  
 

1.4. Dodávky Tovarov sa vždy realizujú na základe rámcovej zmluvy na dodávku Tovarov 
(ďalej ako „Rámcová zmluva“), prípadne osobitnej zmluvy, tzv. kontraktu (ďalej ako 
„Kontrakt“), ktoré obsahujú podrobnú špecifikáciu predmetu dodania (špecifikácia 
Tovarov), paritu, cenu a časové obdobie dodávok. Kupujúci si vyhradzuje právo 
organizovať prepravu, ako aj služby spojené s prepravou Tovarov pomocou 
logistického softvéru Kupujúceho s názvom „Wood Logistic System“ (ďalej aj ako 
„WLS“ alebo aj ako „Systém WLS“). 

 
1.5. Pre účely každej Rámcovej zmluvy alebo Kontraktu, ako aj pre účely týchto 

Obchodných podmienok, sa Kupujúci a Predávajúci spoločne označujú v týchto 
Obchodných podmienkach ako zmluvné strany (ďalej ako „Zmluvné strany“).  
 

1.6. Tieto Obchodné podmienky sú súčasťou každej Rámcovej zmluvy, ako aj Kontraktu; 
právne vzťahy založené Rámcovou zmluvou alebo Kontraktom sa spravujú týmito 
Obchodnými podmienkami. 
 

1.7. Kvalita dodávaných Tovarov musí zodpovedať Technicko-preberacím podmienkam 
Kupujúceho (ďalej ako „Technicko – preberacie podmienky“), ktoré sú taktiež 
súčasťou každej Rámcovej zmluvy, ako aj Kontraktu. 

 
1.8. V prípade, ak Technicko – preberacie podmienky obsahujú ustanovenia, ktoré sú 

odlišné od týchto Obchodných podmienok, prednosť majú Technicko – preberacie 
podmienky. 

 
1.9. Tieto Obchodné podmienky, ako aj Technicko – preberacie podmienky, sú dostupné 

na internetovej stránke http://www.slovwood.sk; akékoľvek zmeny v týchto 
Obchodných podmienkach budú včas zverejnené na webovej stránke Kupujúceho 
http://www.slovwood.sk, o čom bude Predávajúcemu zaslané oznámenie (ďalej ako 
„Oznámenie o zmenách“), ktoré môže byť zaslané písomne alebo aj emailom. Ak sa 
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Predávajúci do 15 dní od doručenia Oznámenia o zmenách k ich zmene nevyjadrí, 
platí, že nemá výhrady a všetky zmeny v nich akceptuje a že nová verzia týchto 
Obchodných podmienok je pre neho v plnej miere záväzná. V prípade, že Predávajúci 
nebude súhlasiť s novými Obchodnými podmienkami, je oprávnený v lehote 15 dní odo 
dňa doručenia Oznámenia o zmenách od Rámcovej zmluvy alebo Kontraktu odstúpiť. 
 

1.10. Predávajúci podpisom Rámcovej zmluvy alebo Kontraktu potvrdzuje, že sa oboznámil 
s politikou Kupujúceho uverejnenou na internetovej stránke http://www.slovwood.sk a 
vyhlasuje, že s ňou súhlasí a bude ju dodržiavať a podporovať; Predávajúci podpisom 
Rámcovej zmluvy alebo Kontraktu potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými 
podmienkami aj Technicko – preberacími podmienkami Kupujúceho a zaväzuje sa ich 
dodržiavať. 

 
2. PLATOBNÉ PODMIENKY, FAKTURÁCIA, HLÁSENIE O DODÁVKACH 
 
2.1. Pokiaľ v Rámcovej zmluve alebo Kontrakte nie je uvedené inak, Predávajúci súhlasí 

so zasielaním elektronickej faktúry v zmysle § 72 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z 
pridanej hodnoty v platnom znení na svoju emailovú adresu. Kupujúci uhradí kúpnu 
cenu za  dodaný predmet zmluvy na základe faktúry vystavenej kupujúcim v mene a na 
účet predávajúceho podľa § 72 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 
v platnom znení (samofakturácia), a to za dodávku Tovaru, ktorú Predávajúci dodá 
Kupujúcemu. Predávajúci sa zaväzuje akceptovať faktúry, ktoré v jeho mene a na jeho 
účet vystavil Kupujúci za podmienok uvedených v Rámcovej zmluve alebo Kontrakte. 
Kupujúci vystaví faktúru na základe „Hlásenia o príjme" (ďalej ako „Hlásenie o príjme“),, 
ktoré predkladá Predávajúcemu dva krát za mesiac, a to k 15. dňu a k poslednému dňu 
mesiaca. Hlásenie o príjme obsahuje informáciu o dodávkach prijatých Kupujúcim 
v predchádzajúcom období. Hlásenie o príjme obsahuje aj informáciu o prípadných 
zľavách z kúpnej ceny, t.j. Reklamačných zrážkach uplatnených Kupujúcim v zmysle 
bodu 3.2 písm. b) týchto Obchodných podmienok, príp. informáciu o znížení kúpnej 
ceny. Cena uvedená v Hlásení a faktúre môže byť upravená (znížená) o prípadné 
Reklamačné zrážky uplatnené Kupujúcim v zmysle bodu 3.2 písm. b) týchto 
Obchodných podmienok a vykonané na základe Technicko-preberacích podmienok 
Kupujúceho.   

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

musí byť kópia Hlásenia o príjme, bez iných príloh (ak nie je dohodnuté 
v Kontrakte/objednávke inak). Splatnosť faktúry začína plynúť dňom jej vystavenia, 
ktorý nesmie byť nižší ako dátum vystavenia Hlásenia o príjme. Kupujúci vyfakturuje 
len Kupujúcim prevzaté množstvo uvedené v Hlásení o príjme. V prípade vrátenia 
faktúry Predávajúcim z dôvodu jej chybného vystavenia, bude splatnosť opravenej 
faktúry – dobropisu / ťarchopisu plynúť odo dňa jej opätovného vystavenia 
Predávajúcim.  

 
2.3. Kúpna cena bude uhradená kupujúcim prevodným príkazom na účet predávajúceho. 

Dohodnutá doba splatnosti faktúr je 30 dní od dátumu vystavenia faktúry, ak nie je 
dohodnuté inak v Rámcovej zmluve alebo Kontrakte. Splatnosť faktúry však nenastane 
skôr, ako sú ďalej uvedené dátumy úhrad faktúr Kupujúcim (t.j. 3. deň alebo 18. deň 
kalendárneho mesiaca) a za podmienky, že ku dňu úhrady uplynie minimálne 
dohodnutá doba splatnosti 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 
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Predávajúceho, aj keď finančné prostriedky budú pripísané na účet Predávajúceho 
neskôr. 

 
2.4. V prípade uznania reklamácie upraví Kupujúci daňový základ vo faktúre o zľavu 

z kúpnej ceny, t.j. o Reklamačnú zrážku z ceny (v zmysle zákona o dani z pridanej 
hodnoty). Jednotlivé  reklamačné zrážky budú uplatnené v súlade s platnými 
Technicko – preberacími podmienkami. 

 
2.5. Hodnota reklamácie je uvedená v Hlásení o príjme pod hlavičkou „Rekl. zrážka EUR“. 

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. 

 
2.6. Na základe týchto Obchodných podmienok 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. 

 
2.7   Vzhľadom na skutočnosť, že Kupujúci vystavuje faktúry v mene Predávajúceho, 

Predávajúci je povinný v príslušných poliach kontrolného výkazu uvádzať čísla faktúr 
vystavených Kupujúcim v mene Predávajúceho (variabilný symbol). Kupujúci bude 
vystavovať faktúru v mene Predávajúceho vždy k 15.-mu dňu v mesiaci a k 
poslednému dňu v mesiaci. V prípade, ak Predávajúci má sídlo mimo územia 
Slovenskej republiky, alebo v prípade Predávajúceho, ktorý neakceptoval vystavovanie 
faktúr v jeho mene, bude sa postupovať podľa bodu 2.8 týchto Obchodných 
podmienok. 

 
2.8. V prípade, ak Predávajúci má sídlo mimo územia Slovenskej republiky, alebo v prípade 

Predávajúceho, ktorý neakceptoval vystavovanie faktúr v jeho mene, Predávajúci 
vystaví faktúru na základe Hlásenia o príjme, ktoré predkladá Kupujúci Predávajúcemu 
dva krát za mesiac k 15. dňu a k poslednému dňu mesiaca pokiaľ v Rámcovej zmluve 
alebo Kontrakte nie je uvedené inak. Faktúru Predávajúci pošle emailom alebo poštou, 
ak nie je medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak. 

 
3. DODANIE TOVARU – NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 
 
 
3.1. Dňom dodania Tovaru je deň prevzatia jednotlivej dodávky Tovaru v mieste dodania 

poverenou osobou Kupujúceho (ďalej ako „Prevzatie dodávky tovaru“). Tovar sa 
považuje za prevzatý, ak sú splnené všetky nasledovné podmienky: 

 
a) Tovar je dodaný do miesta dodania v zmysle Rámcovej zmluvy alebo 

Kontraktu spolu s riadne vyplneným Dodacím listom (vrátane všetkých 
príslušných príloh),  

b) je vykonaná vizuálna kontrola dodávky Tovaru (kontrola ohľadom dodaného 
druhu, rozmeru a vzhľadu dodaného Tovaru, vrátane existencie prípadných 
nečistôt, ako aj kontrola upevnenia a umiestnenia Tovarov na vozidle), a to 
spôsobom a za podmienok uvedených v Technicko – preberacích 
podmienkach a týchto Obchodných podmienkach (viď čl. 5 a 6);   

c) sú odobraté vzorky Tovaru za účelom vykonania zisťovania vlhkosti Tovaru, 
či kontroly kvality Tovaru, a to spôsobom a za podmienok uvedených v 
Technicko – preberacích podmienkach a týchto Obchodných podmienkach 
(viď čl. 5 a 6), ak je to potrebné,  
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e) Prevzatie Tovaru je ukončené zapísaním v Systéme WLS, prípadne iným 
zaužívaným a preukázateľným spôsobom.  

 
Deň Prevzatia dodávky tovaru sa považuje aj za deň prechodu vlastníckych práv k 
Tovaru na Kupujúceho, za ktoré sa vyhotovuje Hlásenie o príjme a daňový doklad. Za 
deň zdaniteľného plnenia sa považuje posledný deň časového intervalu, za ktorý sa 
vyhotovuje Hlásenie o príjme. V prípade, že posledný deň mesiaca pripadne na iný než 
posledný deň dohodnutého časového intervalu, za deň zdaniteľného plnenia sa 
považuje posledný deň mesiaca. 
 

3.2. V prípade vád Tovarov týkajúcich sa dodaného objemu/hmotnosti a vlhkosti Tovarov, 
ako aj vád týkajúcich sa iných vizuálnych a iných vlastností dodaných Tovarov (akosť, 
množstvo, veľkosť, vizuálne nečistoty, nesprávne uloženie/naloženie Tovarov na 
vozidle, vady dodacieho listu a tiež aj všetkých dokladov vzťahujúcich sa na Tovar, 
najmä Dokladu o pôvode dreva, ako aj v prípade, ak dodávka predstavuje riziko pre 
bezpečnosť alebo zdravie, napr. kvôli nevhodným rozmerom), t.j. ak Tovar nespĺňa 
podmienky špecifikované v Technicko – preberacích podmienkach, má Kupujúci 
nasledovné práva: 
 
a) právo odmietnuť prevziať dodané Tovary, ako aj právo odstúpiť od Rámcovej 
zmluvy alebo Kontraktu, alebo  
 
b) právo prevziať dodané Tovary s vadami a: 
 

i. právo na preklasifikáciu dodaných Tovarov (napr. v prípade, že je 
dodaný iný druh a kvalita Tovarov ako bolo  dohodnuté v Rámcovej 
zmluve alebo Kontrakte) a s tým súvisiacu úpravu (zníženie) kúpnej 
ceny, a/alebo 

ii. nárok na zľavu z kúpnej ceny tzv. Reklamačnú zrážku, a to v prípade, 
že dodané množstvo a kvalita Tovarov (napr. objem/hmotnosť, druh, 
čistota, kvalita, vlhkosť) je iné, ako bolo dohodnutá v Rámcovej zmluve 
alebo Kontrakte,  a/alebo 

iii. nárok na Reklamačnú zrážku z kúpnej ceny, a to v prípade, že dodané 
Tovary nie sú naložené na vozidle v súlade s Technicko – preberacími 
podmienkami,  a/alebo 

iv. iné nároky, pokiaľ sú medzi Zmluvnými stranami dohodnuté, alebo 
vyplývajú z Technicko – preberacích podmienok, 

 
a to výlučne podľa rozhodnutia Kupujúceho a postupom podľa článku 5 týchto 
Obchodných podmienok. Nároky uvedené v bode 3.2 i) až iv) môže Kupujúci 
kumulovať. V prípade, že Kupujúci využije právo odmietnuť prevziať dodané Tovary 
podľa bodu 3.2. a) týchto Obchodných podmienok, poskytne dodané Tovary 
Predávajúcemu a o uvedenej skutočnosti ho bezodkladne informuje (telefonicky alebo 
emailom alebo vyznačením v systéme WLS).  
 

3.3. Technicko – preberacie podmienky stanovujú podmienky a spôsob výpočtu 
Reklamačnej zrážky z kúpnej ceny v prípade, ak sa preukáže, že na základe kontroly 
tovarov dodané Tovary obsahujú vady. Ak Technicko – preberacie podmienky 
neustanovujú inak platí, že v prípade, ak je výsledok Kontroly tovarov negatívny, t.j. ak 
dodaný Tovar obsahuje vady týkajúce sa kvality dodaného Tovaru, Kupujúci má nárok 
na Zrážku z kúpnej ceny vo výške určenej v Technicko – preberacích podmienkach.  
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4. ORGANIZOVANIE DODÁVOK A SPRIEVODNÉ DOKUMENTY DODÁVOK 
 
4.1      Kupujúci si vyhradzuje právo organizovať prepravu, ako aj služby spojené s prepravou 

pomocou Systému WLS. WLS je logistický softvér kupujúceho, ktorý slúži okrem 
organizácie prepravy, najmä na špecifikáciu predmetu plnenia Rámcovej zmluvy alebo 
Kontraktu. Predávajúci sa do systému WLS prihlasuje prostredníctvom webovej 
stránky www.slovwood.sk, a to prostredníctvom jedinečného prihlasovacieho mena 
a hesla. 

 
Predávajúci podpisom Rámcovej zmluvy alebo Kontraktu potvrdzuje, že bol 
oboznámený s princípom fungovania systému WLS a že súhlasí s jeho používaním pri 
plánovaní dodávok Tovarov, najmä do MSCP. 

 
Predávajúci je plne zodpovedný za všetky úkony urobené vo WLS v jeho mene pod 
jeho prihlasovacím menom. Heslo si Predávajúci môže zmeniť vo WLS v Záložke 
„Nastavenia/Môj profil“. 

 
4.2. Predávajúci dodá Tovar Kupujúcemu na základe Dokladu o pôvode dreva (dodacieho 

listu) na dodávky drevnej hmoty k železničným aj automobilovým dodávkam. Kupujúci 
umožňuje jeho vystavenie Predávajúcemu prostredníctvom Systému WLS. 
Predávajúci po jeho vyplnení zasiela originál spolu s dodávkou Kupujúcemu. 
Predávajúci zodpovedá za pravdivé, úplné a zhodné vypísanie  časti A (vyplní 
dodávateľ) Dokladu o pôvode dreva (dodacieho listu). Predávajúci je povinný riadne 
vyplniť Doklad o pôvode dreva (dodací list) už pri nakládke Tovaru. 

 
4.2.1. V prípade doručenia nečitateľného, nesprávne alebo neúplne vypísaného 

Dokladu o pôvode dreva (dodacieho listu)  je Kupujúci oprávnený predmetnú 
zásielku neprevziať, alebo nezahrnúť do najbližšieho Hlásenia o príjme. 
Kupujúci má taktiež právo odstúpiť od Rámcovej zmluvy alebo Kontraktu a právo 
odmietnuť akceptovať dodané Tovary. V prípade, že Kupujúci dodávku Tovarov 
preberie, takáto zásielka bude prevzatá a zahrnutá do Hlásenia o príjme po 
doplnení chýbajúcich alebo nečitateľných údajov Predávajúcim. 

 
4.3. V prípade označovania certifikovaných dodávok (FSC, PEFC) nesie dodávateľ dreva 

plnú zodpovednosť za správnosť a pravdivosť označenia zásielky dreva na 
požadovanom Doklade o pôvode dreva (dodacom liste). 

 
4.4        Vzor vypisovania Dokladu o pôvode dreva (dodacieho listu) a železničného nákladného 

listu (CIM, SMGS) a ich  prípadné zmeny oznámi Kupujúci Predávajúcemu písomne, 
e-mailom, vo WLS v časti „Dokumenty na stiahnutie“ alebo na webovej stránke 
www.slovwood.sk. 

 
4.5. V prípade nesprávneho vypísania železničného nákladného listu (CIM, SMGS) na 

strane Predávajúceho alebo v prípade porušenia nakladacích podmienok 
železničných vozňov UIC (napr. preťaženie vozňa) 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. URČOVANIE OBJEMU DODANÉHO TOVARU  
 
5.1. Objem dodaného Tovaru sa určuje ATRO metódou v mernej jednotke „ m3 “         

 (plnometer). Váženie jednotlivých zásielok prebieha na automatickej pravidelne 
certifikovanej cestnej alebo koľajovej váhe MSCP, ak nebude v Rámcovej zmluve 
alebo Kontrakte na dané obdobie dohodnuté inak. 

 Vlhkosť zásielok je zisťovaná zo vzoriek pilín odobratých zo zásielky motorovou pílou 
z miesta určeného náhodným výberom. Vlhkosť je vypočítaná z rozdielnej hmotnosti 
vzorky pilín pred sušením v laboratórnych peciach a po ňom. Sušenie prebieha 8 hodín. 
K výpočtu objemu je používaný nasledovný vzorec a objemové hmotnosti absolútne 
suchých drevín: 

 
5.2. Vzorec pre výpočet objemu: 
 
   ( 1 - zistená vlhkosť /100 )  x  netto hmotnosť dreva v tonách 
objem v m3 =  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
   objemová hmotnosť absolútne suchej dreviny v tonách   
 
V prípade, že vlhkosť zásielky bude vykazovať extrémne hodnoty, bude vypočítaná hodnota 
nahradená priemernou vlhkosťou danej dreviny dlhodobého priemeru v príslušnom mesiaci na 
základe dlhodobého priemeru meraní v MSCP v zmysle Prílohy č.1 (Dlhodobý priemer vlhkostí 
drevín jednotlivých mesiacov roka v MSCP). Za extrémne hodnoty vlhkosti budú považované 
vlhkosti zásielky s vlhkosťou mimo rozsahu  minimálnej a maximálnej vlhkosti danej dreviny 
v zmysle Prílohy č.1 (Dlhodobý priemer vlhkosti drevín jednotlivých mesiacov roka v MSCP). 
Takéto dodávky budú špecificky označené vo WLS a v hlásení o príjme tovaru. 
 
5.3. Objemové hmotnosti absolútne suchých drevín: 
 

Ihličnaté  ( kg/m3) Listnaté I. sk. Listnaté II. sk. Listnaté III. A sk. Listnaté III. B sk. 

sm-smrek 410bk-buk 630 db-dub 650 jl-jelša 485 cs-čerešňa 555 
jd-jedľa 410jh-javor 587 cr-cer 701 td-topoľ 452 gj-gaštan 536 
bo-borovica 450js-jaseň 617 ag-agát 674 os-osika 452 bh-brest 507 
sc-smrekovec 450hb-hrab  639     vr-vŕba 452     
    br-breza 555             

 
 
6. PREBERANIE,  POSUDZOVANIE KVALITY A  REKLAMÁCIE 
 
6.1. Preberanie, posudzovanie kvality a Reklamačné zrážky z ceny za nedodržanie 

technických podmienok dodávok sú uvedené Technicko – preberacích podmienkach, 
ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim. 
Predávajúci má v každom prípade právo byť prítomný pri preberaní Tovaru.  

 
6.2. Po prebratí zásielky nespĺňajúcej  Technicko – preberacie podmienky bude Kupujúcim 

vystavený dokument označený ako „Reklamačný zápis - reklamácia“ (ďalej ako 
„Reklamácia“), ktorý je riešený prostredníctvom Systému WLS  (t.j. Reklamácia je 
vyznačená v Systéme WLS a Predávajúcemu je zaslaná emailová správa s notifikáciou 
o Reklamácii), osobnou účasťou dodávateľa, resp. telefonicky, alebo písomne. 
Reklamáciu možno rozporovať jej neakceptovaním  spolu so zdôvodnením 
prostredníctvom Systému WLS do troch kalendárnych dní odo dňa odoslania emailovej 
notifikácie Predávajúcemu o Reklamácii Tovaru. V opačnom prípade sa bude 
Reklamácia považovať za oprávnenú a uznanú/akceptovanú Predávajúcim.  
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6.3. Kupujúci zdokladuje Reklamáciu fotodokumentáciou nezhody podľa Technicko – 
preberacích podmienok, ktorá je bezodkladne uložená do systému WLS.  

 
6.4. V prípade výskytu dodávky, pri ktorej bola dôjde k neoprávnenej manipulácii 

s dodaným Tovarom (druhom drevnej hmoty) alebo dokladmi naň sa vzťahujúcimi –  
najmä s Dokladom o pôvode dreva (dodacím listom), Kupujúci má právo Tovar 
neprevziať, ako aj právo od Rámcovej zmluvy alebo Kontraktu odstúpiť. 

 
6.5. Kupujúci má právo odmietnuť prevziať dodaný Tovar a zároveň právo odstúpiť od 

Rámcovej zmluvy alebo Kontraktu a Predávajúci má povinnosť vziať takýto Tovar späť 
na vlastné náklady za podmienok uvedených v bode 3.2 týchto Obchodných 
podmienok. 

 
6.6. V prípade, že Kupujúci odmietne prevziať dodaný Tovar, ide o reklamáciu uvedeného 

Tovaru a Kupujúci môže postupovať nasledovným spôsobom (podľa vlastného 
uváženia Kupujúceho): 

 
a) dodaný Tovar nebude vyložený z vozidla a Kupujúci ho bezodkladne vráti 

Predávajúcemu na náklady Predávajúceho, alebo 
b) dodané Tovary budú umiestnené v reklamačnom sklade, pričom v takom 

prípade bude postup nasledovný: Kupujúci bezodkladne zašle Predávajúci 
informáciu o odmietnutí prevziať dodané Tovary vo forme emailovej správy; 
Kupujúci si splní svoju povinnosť zaslať Predávajúcemu informáciu o odmietnutí 
prevziať dodané Tovary a ich umiestnení v reklamačnom sklade aj tak, že túto 
informáciu vyznačí v Systéme WLS alebo o uvedenej skutočnosti telefonicky 
informuje Predávajúceho (ďalej ako „Oznámenie o odmietnutí prevziať 
dodané tovary“). Kupujúci umožní Predávajúcemu možnosť prehliadky 
odmietnutého (reklamovaného) Tovaru na mieste dodania po dobu 3 
kalendárnych dní odo dňa Oznámenia o odmietnutí prevziať dodané tovary 
(ďalej ako „Lehota na preskúmanie reklamovaného tovaru“); v prípade, že 
sa Predávajúci nedostaví v Lehote na preskúmanie reklamovaného tovaru do 
miesta dodania a v danej lehote nepreskúma reklamovaný tovar a súčasne v 
tejto lehote nevznesie písomné námietky voči Oznámeniu o odmietnutí prevziať 
dodané tovary, považuje sa takáto reklamácia Kupujúceho za oprávnenú a 
uznanú Predávajúcim; v takom prípade platí, že ak sa Zmluvné strany 
nedohodnú inak, má Kupujúci právo po uplynutí Lehoty na preskúmanie 
reklamovaného tovaru reklamované množstvo Tovaru na náklady 
Predávajúceho vrátiť späť, prípadne nechať zlikvidovať na náklady 
Predávajúceho, a to v súlade s Technicko – preberacími podmienkami. 

 
6.7. V prípade odmietnutia prevziať dodané Tovary zo strany Kupujúceho je Predávajúci 

povinný bezodkladne prevziať tieto Tovary a odviezť ich z miesta dodania (ak sú 
umiestnené v reklamačnom sklade) najneskôr do uplynutia Lehoty na preskúmanie 
reklamovaného tovaru, v opačnom prípade zodpovedá Kupujúcemu za škodu, ktorá 
mu porušením tejto povinnosti Predávajúceho vznikne; Predávajúci je v takom prípade 
povinný znášať akékoľvek náklady spojené s likvidáciou alebo uložením reklamovanej 
(neprevzatej) zásielky dodaných Tovarov na skládku odpadov a/alebo akékoľvek iné 
náklady spojené s reklamovanou zásielkou. 

 
6.8. V prípade dodávok, ktorých odchýlka od Technicko – preberacích podmienok spôsobí 

akúkoľvek škodu, najmä. poškodenie manipulačných alebo technologických zariadení, 
prestoje vo výrobe a pod. na strane odberateľa kupujúceho a/alebo Kupujúceho, 
Predávajúci zodpovedá za vzniknuté poškodenie a straty, vrátane ušlého zisku. 
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6.9. Predávajúci je povinný uhradiť Kupujúcemu všetky náklady a škodu, ktorá mu vznikne 
v dôsledku vadného dodania Tovaru, najmä, nie však výlučne zmluvných pokút, 
sankcií, úrokov z omeškania, a akýchkoľvek poplatkov, ktoré si uplatní odberateľ 
kupujúceho voči Kupujúcemu.  

 
6.10. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, Kupujúci nie je zodpovedný za následky nevyhnutného 

skladovania dodaných Tovarov a jeho kontroly v areáli Kupujúceho, príp. odberateľa 
Kupujúceho ako je napr. MSCP (resp. v jeho externých skladoch) a vystavenia 
skladovanej dodávky účinkom poveternostných podmienok (ako sú napr. zrážky, 
vlhkosť vzduchu, slnečné žiarenie a zmeny teploty). 

 
6.11. V prípade, že Predávajúci poruší svoju povinnosť nepreťažiť dopravný prostriedok 

(vagón) dodávajúci Tovar v zmysle Technicko – preberacích podmienok, je povinný 
zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 350,- EUR za každé jednotlivé 
porušenie zvlášť (t.j. za každý jednotlivý preťažený vagón), pokiaľ Technicko – 
preberacie podmienky neustanovujú inak.   

 
7. VYŠŠIA MOC 
 
7.1. 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 
10 kalendárnych dní po vzniku udalosti vyššej moci. 

 
7.2. Prípad vyššej moci zmluvné strany definovali ako prírodnú katastrofu, napr. požiar, 

záplava, zemetrasenie, ďalej ako vojnu alebo pandémiu, alebo tiež 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 a platných zmlúv (Rámcová 
zmluva, Kontrakt a pod.). 

 
7.3. 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. 

 
8. VSTUP DO MSCP 
 
8.1. Predávajúci je oprávnený vstupovať do areálu MSCP iba s predchádzajúcim súhlasom 

Kupujúceho, ktorý mu Kupujúci vydá na základe jeho požiadania, pokiaľ by tomu 
nebránili okolnosti hodné osobitného zreteľa.  

 
8.2. Predávajúci je oprávnený pohybovať sa v areáli MSCP len v sprievode zástupcu 

Kupujúceho. Predávajúci je v areáli MSCP povinný dodržiavať pokyny sprevádzajúcej 
osoby a všetky aktuálne platné interné smernice a  štandardy BOZP, s ktorými bol 
oboznámený pri vstupe do areálu MSCP. 
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9. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 

Predávajúci sa zaväzuje, že ani on ani ktorýkoľvek jeho zamestnanec, prípadne ním 
poverená osoba vstupujúca do areálu MSCP nebudú svojim konaním znečisťovať, 
poškodzovať ani inak ohrozovať životné prostredie v areáli MSCP a na príjazdových 
komunikáciách do MSCP. 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.  

 
10.       NÁHRADA ŠKODY 
 

Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za akékoľvek škody, ktoré Kupujúcemu vzniknú 
v dôsledku porušenia povinností zo strany Predávajúceho.  
 
Kupujúci je oprávnený započítať si svoje pohľadávky voči Predávajúcemu vzniknuté na 
základe takéhoto uplatnenia si náhrady škody. V prípade, že nedôjde 
k jednostrannému započítaniu pohľadávok, je Predávajúci povinný uhradiť 
Kupujúcemu vzniknutú škodu do 30 dní od doručenia výzvy Kupujúceho na náhradu 
takejto škody.  
 

11.      ŠPECIFIKÁCIA ODVOZNÉHO MIESTA / MIESTA NAKLÁDKY PRE PARITU FCA 
  

- Drevo je vytriedené na jednotlivé kvalitatívne triedy. 
- Drevo je sústredené tak, že na naloženie jedného dopravného prostriedku je potrebné 

max. jedno prestavenie dopravného prostriedku.  
- Miesto na otočenie súprav nákladných vozidiel s návesom určených na odvoz dreva 

bude maximálne 1 km za odvozným miestom. 
- Cúvanie súpravy je prípustné len v nevyhnutnej miere pre naloženie nákladu. 
- Miesto je celoročne prístupné pre návesovú súpravu s pohonom 4x2.  
- Doba nakládky nepresiahne časový limit 45 minút. 

 
V prípade inej dohodnutej parity bude špecifikácia odvozného miesta/miesta nakládky  
dohodnutá v Rámcovej zmluve alebo Kontrakte (objednávke – na dané obdobie). 
 

12. NARIADENIE EU O OCHRANE ÚDAJOV (GDPR) 
 
 Zásady ochrany osobných údajov zo strany Kupujúceho sú uvedené na webovej 

stránke www.slovwood.sk. 
 
13.       IDENTIFIKÁCIA PÔVODU A LEGÁLNOSTI DREVNEJ HMOTY UVÁDZANEJ NA  

TRH 
 

Predávajúci podpisom Rámcovej zmluvy alebo Kontraktu vyhlasuje, že pri uvádzaní 
vyťaženého dreva na trh postupuje v súlade so Zákonom č. 113/2018 Z.z. o uvádzaní 
dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 
Z.z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene 
zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a 
investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 
z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov 
uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva. tzn. že Predávajúci podpisom Rámcovej 
zmluvy alebo Kontraktu vyhlasuje, že: 
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- neuvádza na trh nelegálne vyťaženú drevnú surovinu, 
- uplatňuje pri uvádzaní drevnej suroviny na trh náležitú starostlivosť 

prostredníctvom systému náležitej starostlivosti, 
- udržiava a pravidelne vyhodnocuje systém náležitej starostlivosti, ktorý používa 

(s výnimkou prípadov, keď používa systém náležitej starostlivosti vytvorený 
monitorovacou organizáciou). 

Predávajúci sa ďalej zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu informácie potrebné pre 
uplatňovanie systému náležitej starostlivosti, a to tak, že Predávajúci v každom 
Dodacom liste k jednotlivým dodávkam vyplní v časti A) VYPLNÍ DODÁVATEĽ údaje 
do Dokladu o pôvode dreva, najmä názov lesného celku /LC/, číslo jednotky 
priestorového usporiadania lesa /JPRL/ (číslo dielca), druh ťažby (úmyselná, 
kalamitná), a názov katastrálneho územia /KÚ/ a číslo rozhodnutia/povolenia na výrub. 

 
14.      ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
14.1. Tieto Obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na Internetovej 

stránke Kupujúceho www.slovwood.sk. Tieto Obchodné podmienky platia v tom 
rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na Internetovej stránke Kupujúceho v deň 
uzatvorenia Rámcovej zmluvy alebo Kontraktu Predávajúcim a to až do času, kým 
nedôjde k ich zmene postupom dohodnutým medzi Zmluvnými stranami. 

 
14.2. Predávajúci podpisom Rámcovej zmluvy alebo Kontraktu prehlasuje, že v zmysle 

Ústavy Slovenskej republiky a zákona 365/2004 Z.z. v aktuálnom platnom znení plne 
podporuje dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania, ktoré spočíva v zákaze 
diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti 
k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku,  manželského 
stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, 
národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z 
dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej v pracovno-právnych alebo 
obchodných vzťahoch alebo aktivitách. 
 

14.2. Predávajúci berie na vedomie, že vzťahy týmito Obchodnými podmienkami bližšie 
neupravené sa riadia právnymi poriadkom Slovenskej republiky a všetky a akékoľvek 
nároky a spory Kupujúceho a Predávajúceho podliehajú jurisdikcii a budú rozhodované 
všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.  
 

14.3. Ak Zmluvné strany v jednotlivých prípadoch podľa Rámcovej zmluvy alebo Kontraktu 
dojednali podmienky týkajúce sa dodávky Tovarov odlišne od týchto Obchodných 
podmienok, zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa bude v tých častiach, 
ktoré sú Rámcovou zmluvou alebo Kontraktom dojednané odlišne od týchto 
Obchodných podmienok, prednostne spravovať ustanoveniami Rámcovej zmluvy 
alebo Kontraktu. 
 

14.4. Kupujúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok.  
 

14.5. Vo vzťahu k doručovaniu akýchkoľvek písomností týkajúcich ukončenia alebo zmeny 
Rámcovej zmluvy alebo Kontraktu, platí, že všetky písomnosti musia byť doručované 
doporučenou poštovou zásielkou, na adresu druhej Zmluvnej strany, ak sa Zmluvné 
strany nedohodli inak. Ak tieto Obchodné podmienky neurčujú inak, zásielky zaslané 
poštou sa budú považovať za doručené dňom doručenia zásielky, a v prípade, že sa 
zásielka nepodarila doručiť z akéhokoľvek dôvodu, dňom vrátenia zásielky poštou, a to 
bez ohľadu na skutočnosť, či sa Zmluvná strana o tejto zásielke dozvedela.   
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14.6. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2022. 

 
 
V Ružomberku, dňa 16.12.2021 

 
Slovwood Ružomberok, a.s. 
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Príloha č.1    
 
Dlhodobý priemer vlhkostí drevín jednotlivých mesiacov roka v MONDI SCP, a.s. 
 
 
 
 
 
 
 


