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VŠEOBECNÉ  OBCHODNÉ  POMIENKY  KUPUJÚCEHO 

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 
 
 

I. Všeobecné ustanovenia 
 
1) Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., IČO: 35 971 126, so sídlom Pod krásnou hôrkou 1, 
833 48 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, 
vložka č.: 3774,   vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky Kupujúceho (ďalej len "VOP Kupujúceho"), s 
cieľom úpravy práv a povinností zmluvných strán z kúpnej zmluvy (ďalej len "Kúpna zmluva") v prípade, ak 
kupujúcim je spoločnosť Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. /ďalej len "Kupujúci"). Tieto 
všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi 
Kupujúcim a Dodávateľom. Dodávateľom sa rozumie adresát uvedený na objednávke Kupujúceho alebo na 
akomkoľvek návrhu na dodanie tovaru, materiálu, výrobkov alebo služieb (ďalej len "tovar" alebo "služby"). 
Odchylné ustanovenia Kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP Kupujúceho. Akékoľvek 
odchýlky od týchto VOP Kupujúceho musia byť medzi zmluvnými stranami dohodnuté v písomnej forme, inak 
sú neplatné. 
 
2) Právne vzťahy založené  kúpnou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z.z., Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "ObZ") a týmito VOP Kupujúceho. Pokiaľ na príslušný 
zmluvný vzťah bude potrebné použiť iné, resp. osobitné všeobecne záväzné právne predpisy, spravuje sa tento 
vzťah týmito predpismi a VOP Kupujúceho. 
 
3) Akceptovaním objednávky Kupujúceho je Dodávateľ viazaný týmito VOP Kupujúceho a vyjadruje s 
nimi svoj súhlas. Dodávateľ je povinný sa pred uzatvorením Kúpnej zmluvy oboznámiť s VOP Kupujúceho. 
Tieto VOP Kupujúceho platia pre všetky zmluvné vzťahy medzi Kupujúcim a Dodávateľom súvisiace s kúpou 
tovaru alebo služby, a to od okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy, až do jej skončenia na základe splnenia 
všetkých práv a povinností, ktoré pre zmluvné strany z Kúpnej zmluvy vyplývajú alebo s ňou inak súvisia. 
 
4) Obchodné podmienky Dodávateľa platia len v prípade, že Kupujúci tieto v písomnej kúpnej zmluve 
výslovne akceptoval a uviedol, že majú prednosť pred  VOP Kupujúceho. Inak  VOP Kupujúceho majú  
prednosť pred obchodnými podmienkami Dodávateľa. 
 
5) Kupujúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP Kupujúceho. Povinnosť oznámenia zmeny VOP 
Kupujúceho je splnená, ak sa zverejní zmena na webovej adrese Kupujúceho. Zmena VOP Kupujúceho sa 
neuplatní v záväzkových vzťahoch medzi Kupujúcim a Dodávateľom, ktoré vznikli pred zverejnením zmeny 
VOP Kupujúceho na jeho webovom sídle. 
 
6) Pre prípad, že sa niektoré ustanovenie VOP Kupujúceho alebo Kúpnej zmluvy stane neplatným, ostatné 
ustanovenia VOP Kupujúceho zostávajú v platnosti. Ustanovenie dotknuté neplatnosťou nahradí Kupujúci 
novým ustanovením. 
 
 

II. Objednávka/Kúpna zmluva 
 
1) Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú, ak (i) Dodávateľ začne plniť – dodá tovar alebo službu na 
základe 
objednávky Kupujúceho alebo (ii) Kupujúcemu doručí písomné potvrdenie Dodávateľa o tom, že jeho 
objednávku akceptuje, a to podľa okolnosti, ktorá skutočnosť nastane skôr. Objednávkou sa rozumie 
jednostranný právny úkon Kupujúceho smerujúci voči Dodávateľovi s cieľom kúpy tovaru (alebo služby) od 
Dodávateľa. 
 
2) Dodávateľ sa zaväzuje potvrdiť alebo zamietnuť objednávku Kupujúceho bez zbytočného odkladu, 
najneskôr do 24 hodín od jej prijatia. Kupujúci si vyhradzuje právo zrušiť akúkoľvek objednávku pokiaľ nebude 
stranou Dodávateľa potvrdená v lehote podľa predchádzajúcej vety. Objednávky potvrdené dodávateľom po 
uplynutí uvedenej lehoty budú posudzované ako nová ponuka a nebudú pre Kupujúceho záväzné.    
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3) Po akceptovaní objednávky sa považuje Kúpna zmluva za riadne uzavretú a Dodávateľ sa zaväzuje 
dodať Kupujúcemu objednaný tovar (alebo službu) v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy. 
 
4) Ak Dodávateľ potvrdí objednávku s písomnou výhradou, dodatkom alebo inými zmenami, je také 
potvrdenie odmietnutím pôvodného návrhu a považuje sa za nový návrh kúpnej zmluvy smerujúcej od 
Dodávateľa ku Kupujúcemu. Kúpna zmluva bude uzavretá výlučne na základe bezvýhradného potvrdenie 
návrhu Kupujúcim. V prípade, ak nebude navrhovaná zmena Kupujúcim akceptovaná, považuje sa objednávka 
za zrušenú bez nároku Dodávateľa na náhradu škody.  
 
 

III. Cena a platobné podmienky 
 

1) Cena je stanovená v objednávke a v príslušnom potvrdení objednávky. V prípade zmeny trhovej ceny 
nie je Dodávateľ oprávnený  cenu jednostranne zmeniť.  V prípade zmeny trhovej ceny po uzavretí zmluvy   sa  
zmluvné strany dohodnú písomnou formou. 
 
2) Cena je určená v mene EUR. Pokiaľ by bola cena dohodnutá v inej mene, fakturácia sa uskutoční v 
mene EUR na základe kurzu "ECB" platného v deň, ktorý predchádzal dňu vystavenia faktúry. 
 
3) Ku zmluvne dohodnutej kúpnej cene bude účtovaná DPH v sadzbe platnej ku dňu vzniku daňovej 
povinnosti.  
 
4) Cena uvedená v objednávke je konečná a zahŕňa  aj všetky náklady a výdavky vrátane poistenia, 
poplatkov a daní, resp. iných dodacích nákladov Dodávateľa. 
 
5) Podkladom pre úhradu kúpnej ceny je faktúra, ktorá je zároveň daňovým dokladom. Faktúra musí 
obsahovať číslo objednávky a presný popis predmetu plnenia, ako aj všetky náležitosti účtovného dokladu 
(faktúry) právne akceptovateľného podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území 
Slovenskej republiky (napr. zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty) a/alebo v prípade dodávok zo 
zahraničia predpismi vzťahujúcimi sa na dovoz tovaru do tuzemska zo štátov EÚ alebo z tretích štátov. 
Faktúra je splatná v lehote 15 dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu. Faktúra je zaplatená včas, ak je pripísaná 
na účet Dodávateľa najneskôr v deň  lehoty splatnosti. Ak pripadne deň splatnosti na sviatok alebo deň 
pracovného pokoja, posledným dňom lehoty splatnosti je nasledujúci (prvý) pracovný deň. 
 
6) Pokiaľ faktúra nebude obsahovať všetky potrebné náležitosti, tieto budú nepresné alebo neúplné, 
Kupujúci je oprávnený vrátiť ju Dodávateľovi na prepracovanie. Nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť 
odo dňa doručenia opravenej faktúry Kupujúcemu. 
 
7) Ak nie je v objednávke uvedené inak, platí, že k splneniu záväzku Dodávateľa dodať tovar a k vzniku 
práva účtovať dohodnutú kúpnu cenu dochádza dňom, kedy bol tovar (alebo služba) prevzatý Kupujúcim. 
 
8) V prípade, že Dodávateľ je v omeškaní s plnením predmetu kúpy, Kupujúci má nárok na zľavu z kúpnej 
ceny vo výške 0,05 % z kúpnej ceny za každý deň omeškania. 
 
9) Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sa Dodávateľ dostane do omeškania s plnením 
predmetu dodávky Kupujúcemu o viac ako dvadsať (20) dní. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného 
prejavu vôle Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. Za deň doručenia písomnosti sa považuje tretí (3.) pracovný 
deň odo dňa podania zásielky Kupujúcim na poštovú prepravu. To platí aj v prípade, ak adresát ( Dodávateľ) 
poštovú  zásielku v tejto lehote neprevezme. Odstúpením od zmluvy nezanikajú nároky Kupujúceho na náhradu 
škody a iných sankcií uvedených v týchto VOP Kupujúceho. 
 
 

IV. Dodacie podmienky 
 

1) Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet svojho plnenia v čase a spôsobom určeným na potvrdenej 
objednávke spolu s príslušnými sprievodnými dokumentmi. 
 
2) Dodávateľ je povinný dodať predmet plnenia do miesta plnenia určeného v objednávke. Ak v 
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objednávke nie je určené miesto dodania platí, že miestom dodania je miesto sídla Kupujúceho, ktorým je Pod 
Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava. 
 
3) Čiastočné plnenie predmetu dodávky je prípustné výlučne v rozsahu vopred dohodnutom stranami. 
Kupujúci je povinný prevziať od Dodávateľa iba množstvo, druh a akosť predmetu plnenia uvedené v písomnej 
objednávke.  
 
4) V prípade výskytu okolností, ktoré bránia  plneniu predmetu dodávok v dohodnutom termíne, je 
Dodávateľ povinný o takejto skutočnosti bezodkladne informovať Kupujúceho.   
 
5) Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody na predmete dodávky, až do  jeho riadneho prevzatia 
Kupujúcim v mieste dohodnutom ako miesto plnenia Dodávateľa. 
 

 
V.  Prechod vlastníckeho práva 

 
1) Vlastnícke právo k predmetu plnenia dodávky tovaru prechádza na Kupujúceho dňom jeho riadneho 
prevzatia.  
 
2) Dodávateľ je povinný dodržať špecifikácie objednaného tovaru uvedené v objednávke alebo inak 
oznámené Dodávateľovi. Pri nákupe tovaru na základe vzorky alebo predlohy, je Dodávateľ povinný dodržať 
špecifikácie podľa vzorky alebo predlohy.  
 
 

VI. Záruky 
 
1) Dodávateľ ručí, že dodaný tovar je v požadovanej akosti a bez akýchkoľvek poškodení. Dodávateľ 
taktiež ručí za to, že tovar vyhovuje najnovším technologickým štandardom, špecifikáciám a príslušným normám 
platným v čase jeho dodania. Dodávateľ garantuje, že dodaný tovar, jeho obal, označenie a návod na obsluhu 
zodpovedá legislatíve platnej na území SR a EÚ. Návod na použitie tovaru vyhotovený v cudzom jazyku  musí 
obsahovať aj jeho autentický preklad do slovenského alebo do českého jazyka. 
 
2) Na tovar, ktorý bude Dodávateľovi zaslaný na uplatnenie reklamácie, záručná doba sa predlžuje o dobu, 
ktorú bude tovar v reklamačnom konaní a nebude slúžiť účelu určeného (vymieneného) Kupujúcim. 
 
3) Ak nie je dohodnuté inak, záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa dodania tovaru. 
Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Kupujúci nemôže užívať tovar pre vady, za ktoré zodpovedá 
Dodávateľ.   
 
4) V prípade, ak Dodávateľ nevybaví reklamáciu v dobe do 30 dní od jej nahlásenia, je povinný zaplatiť 
Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z kúpnej ceny reklamovaného tovaru za každý deň omeškania s 
vybavením reklamácie. 
 
5) Zjavné vady tovaru, bez ohľadu na množstvo, je Kupujúci oprávnený namietať u Dodávateľa do troch 
(3) týždňov po dodaní tovaru. Ostatné vady tovaru je kupujúci oprávnený namietať u Dodávateľa v záručnej 
dobe. K zachovaniu práv Kupujúceho dochádza dňom odoslania oznámenia o vadách na poštovú prepravu. 
 
6) V prípade dodania vadného tovaru má Kupujúci právo podľa vlastného uváženia požadovať opravu,  
dodanie náhradného tovaru v dostatočne primeranej lehote určenej Kupujúcim, zľavu z kúpnej ceny tovaru alebo 
odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúci je tiež oprávnený vady tovaru odstrániť na náklady Dodávateľa sám alebo 
prostredníctvom tretej osoby alebo obstarať na náklady Dodávateľa dodanie náhradného tovaru od tretej osoby.   
 

VII.  Práva duševného vlastníctva 
 

1) Dodávateľ zodpovedá, že dodaný tovar a jeho použitie neporušuje žiadne patenty, iné práva duševného 
alebo obdobného vlastníctva tretích strán. Dodávateľ je povinný odškodniť Kupujúceho voči akýmkoľvek 
nárokom tretích strán vyplývajúcich z akýchkoľvek práv duševného vlastníctva, bez  zreteľa na vedomosť o 
týchto právach či Kupujúcim alebo Dodávateľom. 
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VIII. Závere čné ustanovenia 
 
1) Pokiaľ Dodávateľ poruší voči Kupujúcemu akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z Kúpnej zmluvy alebo z 
týchto VOP Kupujúceho, Kupujúci je oprávnený prestať plniť svoje povinnosti a záväzky voči Dodávateľovi. 
Takéto pozastavenie plnenia Kupujúcim nie je voči Dodávateľovi porušením zmluvných a iných povinností, a 
zároveň sa Kupujúci počas tohto pozastavenia nedostáva voči Dodávateľovi do omeškania.  
 
2) Dodávateľ nemá právo akékoľvek svoje nároky voči Kupujúcemu postúpiť tretej strane. V prípade 
porušenia tohto záväzku je právny úkon Dodávateľa o postúpení voči Kupujúcemu neúčinný. 
 
3) Kupujúci je oprávnený spracovávať všetky identifikačné údaje Dodávateľa  podľa zákona č. 122/2013 
Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, na účely obchodného záväzkového právneho 
vzťahu s Dodávateľom. So spracovávaním údajov dáva Dodávateľ svoj výslovný súhlas. Doba platnosti tohto 
súhlasu nie je Dodávateľom obmedzená. 
 
4) Pokiaľ tieto VOP Kupujúceho nestanovujú pre určitý právny úkon písomnú formu,  úkon sa považuje za 
platný aj v prípade, ak je  tento preukázateľne urobený v elektronickej forme a doručený na dohodnutú adresu.  
 
5) Prípadné spory medzi Kupujúcim a Dodávateľom súvisiace s uzatvorením Kúpnej zmluvy sa strany 
zaväzujú  prednostne riešiť mimosúdnymi prostriedkami.  
 
7) Dodávateľ a Kupujúci sa dohodli, že rozhodným právom, ktorým sa bude spravovať ich záväzkový 
vzťah založený kúpnou zmluvou a týmito VOP Kupujúceho, je slovenské právo.  
 
8) Tieto VOP Kupujúceho sú platné od 01. 06. 2017. Všetky zmeny a doplnky VOP Kupujúceho sú platné 
dňom ich zverejnenia na webovom sídle Kupujúceho. 


