VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A DODACIE PODMIENKY (VODP – TYP B)
pre dodávky betónu a služieb spoločnosťou CEMMAC Beton s. r. o.
Článok I. Všeobecné ustanovenia
1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)

Tieto všeobecné obchodné a dodacie podmienky (ďalej len „VODP") platia v plnom
rozsahu, pokiaľ si Predávajúci a Kupujúci nedohodnú v kúpnej zmluve niektoré
podmienky inak.
Zmeny, doplnenia a dodatky týchto VODP a kúpnej zmluvy, vyžadujú písomnú
dohodu oboch zmluvných strán, inak sú neplatné.
Ponuka, majúca náležitosti návrhu kúpnej zmluvy, je pre Predávajúceho záväzná po
dobu primeranú od dátumu odoslania Predávajúcim Kupujúcemu, najdlhšie však
po dobu 60 dní.
Dojednania, či ústne alebo písomné, uskutočnené pred podpísaním kúpnej zmluvy
oboma stranami, stávajú sa neplatnými, pokiaľ neboli zahrnuté do kúpnej zmluvy
alebo pokiaľ nie sú v súlade s týmito VODP.
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho nie je Kupujúci
oprávnený prevádzať na tretie osoby práva a záväzky, vyplývajúce pre neho z
uzatvorených zmlúv medzi Kupujúcim a Predávajúcim.
Pokiaľ Kupujúci nesplní niektorý zo svojich záväzkov, môže Predávajúci buď trvať na
jeho splnení a/alebo môže odstúpiť od zmluvy.
Pokiaľ nie sú v kúpnej zmluve dohodnuté zvláštne podmienky na akosť, je
Predávajúci povinný dodať tovar vo vyhotovení (akosti), ktoré určuje dohodnutá
norma. Ak norma nie je dohodnutá, Predávajúci ručí, že dodaný tovar zodpovedá
norme STN EN 206 a s ňou súvisiacich platných predpisov.

Článok II. Predmet, druh, akosť, dodanie
1)
2)

3)

4)

5)

Pod tovarom sa rozumie betón a betónové zmesi, vyrábaný v súlade s platnými
predpismi STN EN pre betón.
Kupujúci je povinný pri uzatváraní kúpnej zmluvy jednoznačne špecifikovať
požadovaný predmet plnenia, a to:
a) Druh tovaru (trieda betónu) a služieb,
b) množstvo tovaru a služieb, pričom pri objednávkach je nutné uviesť aj
požiadavku na objem výroby za hodinu,
c) miesto, dátum a čas plnenia dodávky,
d) požiadavku na dopravu resp. iných služieb s tým súvisiacich.
Kupujúci je povinný Predávajúcemu písomne určiť osoby, ktoré sú za neho
oprávnené tovar a služby objednávať a v mieste plnenia preberať, pričom určí:
a.
Meno a priezvisko zodpovednej osoby (zodpovedných osôb, ak je ich viac),
b.
Telefonický kontakt,
c.
mailovú adresu pre ďalšiu komunikáciu.
Dôsledky neplnenia tejto povinnosti sú na ťarchu Kupujúceho. V pochybnostiach sa
bude mať vždy za to, že osoba objednávajúca, preberajúca tovar a služby, bola
osobou k tomu oprávnenou a splnomocnenou.
Pri výrobe a dodaní tovaru podľa vlastnej receptúry Kupujúceho zodpovedá
Predávajúci len za predpísané zloženie tovaru a premiešanie v miešacom jadre
zariadenia.

5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)

12)

13)

Článok III. Cena
1)
2)

3)

4)

Dohoda o cene tovaru je považovaná za základnú podmienku a bez jej dojednania
je kúpna zmluva neplatná.
Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak, kúpna cena sa rozumie cena
v mieste expedície na betonárkach spoločnosti CEMMAC Beton s.r.o., s naložením
na dopravný prostriedok, bez prepravných nákladov, bez poistenia, bez DPH a bez
poplatkov.
Predávajúci si vymedzuje právo zvýšiť dohodnutú kúpnu cenu počas roka, pokiaľ
od doby uzavretia kúpnej zmluvy do doby splnenia dodávky tovaru došlo k
zvýšeniu výrobných nákladov, cien materiálov alebo vstupov alebo energie alebo
dovážaných komponentov použitých pri výrobe zmluvného tovaru. O danom
navýšení musí Kupujúceho informovať vopred, a to minimálne 30 dní pred
plánovaným navýšením.
Ak by navýšenie cien počas roka v dobe platnosti zmluvy presiahlo 3% oproti
pôvodne dohodnutej cene, má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť a Predávajúci
musí toto rozhodnutie akceptovať.

Článok IV. Dodávky
1)

2)

3)
4)

Požiadavky na dodávku tovaru na konkrétny deň oznámi Kupujúci
Predávajúcemu alebo inej na to určenej osobe (vedúcemu betonárne alebo
dispečerovi) vždy najneskôr do 12:00 hod. (v závislosti od objednaného objemu
tovaru) predchádzajúceho dňa, pričom objednávka musí byť vždy zadaná písomne
(emailom, faxom, telefonicky alebo osobne). Pri uplatnení objednávky musí
Kupujúci uviesť všetky informácie, ktoré môžu ovplyvniť plynulý priebeh
dodávok výrobkov; Predávajúci nezodpovedá za prípadné škody, ktoré
Kupujúcemu vzniknú vinou vecne alebo časovo nepresne špecifikovanej
objednávky.
Dodanie výrobku mimo bežného pracovného času zamestnancov Predávajúceho
je možné len po predchádzajúcej dohode zmluvných strán. Ak bude Kupujúci
požadovať uskutočnenie dodávky v
deň jej nahlásenia, bude dodávka
zrealizovaná len v prípade voľných kapacitných možností Predávajúceho, prípadne
dopravcu.
Požiadavku na pristavenie čerpadla je povinný Kupujúci oznámiť Predávajúcemu
najneskôr 2 dni pred jeho nasadením.
Kupujúci je oprávnený zrušiť potvrdenú objednávku na dodávku tovaru
najneskôr do okamihu začatia jeho výroby. Ak dôjde k zrušeniu objednávky neskôr,
je Kupujúci povinný nahradiť Predávajúcemu kúpnu cenu namiešaného výrobku a
náklady spojené s jeho likvidáciou za tovar, ktorý bol pre Kupujúceho vyrobený
a nebol ním odobratý. Kupujúci je ďalej v tomto prípade povinný nahradiť
Predávajúcemu všetky s tým vzniknuté náklady a nahradiť mu všetku škodu,
ktorá mu vznikla, a to aj náklady, ktoré Predávajúci vynaložil v súvislosti s
oneskoreným zrušením služieb čerpania alebo náklady spojené so zbytočným
výjazdom čerpadla zabezpečeného pre stavbu Kupujúceho, ak si ho Kupujúci pri
danom dodaní tovaru objednal.

14)

Pokiaľ dôjde k nedodržaniu dodacej lehoty z dôvodov, za ktoré nenesie
zodpovednosť Predávajúci, je Kupujúci povinný písomne dohodnúť s Predávajúcim
náhradnú lehotu, inak náhradnú lehotu stanoví Predávajúci. Pri stanovení
náhradnej dodacej lehoty sa zoberie v úvahu charakter výroby a stav
rozpracovanosti zmluvného výrobku. Pokiaľ ani v tejto náhradnej dodacej lehote
Predávajúci nedodá zmluvný tovar, je Kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť pre
tú časť kúpnej zmluvy, ktorá nebola Predávajúcim splnená, pripadne nebola
ohlásená ako pripravená k dodaniu.
Pokiaľ je v kúpnej zmluve dohodnutá platba predom, i čiastočná, je Predávajúci
oprávnený dodaciu lehotu meniť v závislosti na splnení tejto platobnej podmienky
Kupujúcim.
Dodacia lehota, dohodnutá pre jednotlivé prípady, začína plynúť dňom uzavretia
kúpnej zmluvy, pokiaľ v nej nie je dohodnuté inak. Neplatí to ale pre prípad, kedy
nie sú s Kupujúcim dohodnuté všetky technické alebo obchodné podmienky alebo
neboli Kupujúcim predložené požadované podklady alebo potrebné povolenia. V
takom prípade začína bežať dodacia lehota najskôr dodaním týchto dokladov
Predávajúcemu.
Prípadné požiadavky Kupujúceho na zmenu kúpnej zmluvy, pokiaľ sú Predávajúcim
akceptované, primeraným spôsobom predlžujú dohodnutú dodaciu lehotu.
Predávajúci je oprávnený dodávať tovar v dielčích dodávkach, prípadne i pred
stanovenou dodacou lehotou. Pri dielčích dodávkach zmluvného tovaru,
nedodržanie dodacej lehoty pre niektorú z dielčích dodávok, nemá tento fakt vplyv
na platnosť kúpnej zmluvy.
Pokiaľ nie je dohodnuté inak, prepravu tovaru zabezpečuje Predávajúci. Ak
dochádza k odoslaniu zmluvného tovaru Predávajúcim, považuje sa za miesto
dodania miesto stavby Kupujúceho, dohodnuté zmluvne alebo na základe
písomnej objednávky. Ak si prepravu tovaru zabezpečuje Kupujúci, je tovar
odosielaný na účet a riziko Kupujúceho a za miesto dodania sa považujú prevádzky
Predávajúceho. Odovzdaním zmluvného tovaru prvému dopravcovi alebo vodičovi
vozidla, najneskoršie však akonáhle opustí naložený zmluvný tovar výrobnú
prevádzku Predávajúceho, prechádza riziko poškodenia, zničenia alebo straty na
Kupujúceho, a to i pri dodacej podmienke „vyplatené do miesta určenia".
Ak Kupujúci nepreberá zmluvný tovar osobne, je povinný poverenú osobu vybaviť
platnou plnou mocou na odber tovaru, inak tovar nebude vydaný. Nesplnenie
tejto povinnosti ide na ťarchu Kupujúceho.
Poverený pracovník Kupujúceho zaistí, aby prevzatie tovaru prebiehalo bez
zbytočných prestojov a nedošlo k znehodnoteniu čerstvého betónu dlhou dobou
vykládky. V prípade, že Kupujúci písomne neustanoví poverenú splnomocnenú
osobu na prevzatie tovaru na stavenisku, považuje sa za takúto osobu akákoľvek
osoba prítomná na stavenisku. Touto osobou potvrdené a nereklamované dodacie
listy a výkazy výkonov čerpadiel sa považujú za záväzné a sú podkladom pre
fakturáciu.
Kupujúci je povinný si tovar ihneď po prevzatí skontrolovať podľa dodacieho listu
a uplatniť si bezodkladne akékoľvek námietky proti množstvu a kvalite tovaru ( pri
odbere vlastnou dopravou je miesto prevzatia = prevádzky spoločnosti CEMMAC
Beton s. r. o.) v súlade s čl. VIII. Týchto VODP..
Kupujúci je povinný zabezpečiť potvrdenie pre Predávajúceho, ak Predávajúci
potrebuje dané povolenie na získanie výnimky z dopravných predpisov, ako napr. k
jazde po diaľniciach, cestách prvej triedy v sobotu, nedeľu, sviatok a dni
pracovného pokoja a v čase prázdnin a pod. pri požiadavke Kupujúceho na
zabezpečenie dodávok tovaru a/alebo služieb aj v týchto dňoch.

Článok V. Platby za tovar a služby
1)

Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve uvedené inak, protihodnota zmluvného tovaru je
splatná pred jeho odoslaním.
2) Platenie je považované za uskutočnené, ak platená dlžná čiastka je pripísaná na účet
Predávajúceho v plnej výške u jeho banky k jeho voľnej dispozícii.
3) Platenie, ktoré vyplýva zo zmluvy, nie je Kupujúci oprávnený z akýchkoľvek dôvodov
zadržovať, ani zúčtovať so svojimi nárokmi voči Predávajúcemu bez jeho
písomného súhlasu.
4) Pri použití zmenky alebo šeku je platenie považované za uskutočnené, ak tieto
dokumenty boli riadne zinkasované a protihodnota pripísaná na účet
Predávajúceho u jeho banky k jeho voľnej dispozícii.
5) Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak, neposkytuje Predávajúci pri platení
vopred zľavu alebo náhradu úrokov.
6) Pokiaľ je Kupujúci v omeškaní s platením, má Predávajúci právo zadržať dosiaľ
nesplnené dodávky zo všetkých zmlúv s Kupujúcim. Ak je Kupujúci v omeškaní s
platením viac ako 14 dní, má Predávajúci právo od zmluvy odstúpiť a Kupujúci
nemá právo na náhradu škody.
7) V prípade, že je Kupujúci v omeškaní s platením, je Predávajúci oprávnený vykonať
zápočet vzájomných pohľadávok, i tých, u ktorých nenastala dosiaľ ich splatnosť.
8) V prípade iných platobných podmienok než je platba predom, je splatnosť daňového
dokladu (faktúry) 14 dní.
9) Pokiaľ má Kupujúci u Predávajúceho niekoľko platobných záväzkov, čiastočné
plnenie sa nezapočítava Predávajúci podľa svojej vôle, pokiaľ Kupujúci predom
nestanoví inak.
10) Kupujúci sa zaväzuje, že:
a)
ak je platiteľom DPH, je si vedomý svojej povinnosti odviesť riadne DPH
správcovi dane a zaväzuje sa DPH riadne, včas a v správnej výške z daného
obchodného vzťahu pri nákupe tovaru odviesť,
b)
je v ekonomicky dobrej kondícii a nemá vedomosť o tom, že by bol osobou,
proti
ktorej
by
bolo
vedené
exekučné,
konkurzné
alebo
reštrukturalizačné konanie, nevedie žiadny súdny spor, v ktorom by
neúspech viedol k záväzku, ktorého splnenie by bolo nemožné alebo by
hospodársky destabilizovalo Predávajúceho,
c)
nemá vedomosť o tom, že by bol osobou ohrozenou vstupom do
konkurzného alebo reštrukturalizačného konania,
d)
riadne a včas plní všetky svoje splatné záväzky a nenastali u neho dôvody na
zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu Zákona o DPH,

e)
f)

nie je vedený v zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie
registrácie, vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky,
účet , ktorý pre obchodné operácie uviedol je účtom, ktorý je oznámený
miestne a funkčne príslušnému správcovi dane.

11)

Článok VI. Vlastnícke právo k tovaru
1)
Predmet kúpnej zmluvy - tovar dodaný Predávajúcim, zostáva vlastníctvom
Predávajúceho až do doby, pokiaľ Kupujúci nesplní všetky svoje záväzky voči
Predávajúcemu, zvlášť pokiaľ nie je úplne zaplatená kúpna cena.

12)

Článok VII. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť
1)

2)

3)

V prípade, že dôjde k okolnostiam, ktoré nie je možné v dobe podpísania kúpnej
zmluvy predvídať, a ktoré spôsobia Predávajúcemu prekážku v plnení jeho
zmluvných povinností, je Predávajúci oprávnený posunúť lehotu plnenia o dobu,
po ktorú táto prekážka trvala a o primeranú dobu potrebnú k rozbehu svojej
normálnej činnosti.
Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považujú udalosti, ktoré Predávajúci pri
starostlivosti, ktorú je po ňom možno požadovať, nemôže odvrátiť, napríklad
vojna, povstanie, nepokoje, štrajky, ďalej obchodné, menové, politické, prípadne
iné opatrenia úradov, ďalej prírodné udalosti ako požiar, povodeň, zemetrasenie a
podobne, ďalej Predávajúcim nezavinené omeškanie dodávok materiálov, surovín
a komponentov, dopravné podnikové poruchy a podobné udalosti vyššej moci (vis
major), ktoré narušia plnenie zmluvných povinností Predávajúceho. V týchto
prípadoch je Predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy bez toho, aby bol
Kupujúcemu povinný poskytnúť náhradu škody.
Kupujúci môže od Predávajúceho požadovať vyjadrenie, či od zmluvy odstúpi alebo
či ju bude plniť v primeranej lehote. Pokiaľ sa Predávajúci nevyjadrí, má Kupujúci
právo od zmluvy odstúpiť. Čiastkové plnenie, ktoré bolo do tejto doby
uskutočnené, nemôže Kupujúci odmietnuť.

Článok VIII. Kontrola kvality dodávky,
zodpovednosť za vady a reklamačné konanie
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

V súlade s príslušnými STN a ostatnými právnymi predpismi Predávajúci vykonáva
overovanie kvality výroby betónových zmesí. Kontrola kvality vyrábaného a
dodávaného tovaru je vykonávaná v súlade s STN EN 206+A2, pričom ju vykonáva
nezávislá skúšobňa. Vzorky betónu sú odoberané na betonárni Predávajúceho a
zhotovujú sa skúšobné telesá v súlade s požiadavkami príslušnej STN. Náklady na
predpísané skúšky a ich početnosť podľa STN sú zahrnuté v cene výrobku.
Protokoly o kontrolných skúškach vykonaných Predávajúcim sú na vyžiadanie
Kupujúceho zaslané Kupujúcemu až po uhradení kúpnej ceny v celom rozsahu.
Ak Kupujúci vyžaduje odobratie vzorky na skúšku priamo z konkrétnej dodávky
tovaru alebo ak požaduje iný druh skúšky alebo väčší počet skúšok ako predpisuje
STN, musí uvedenú skutočnosť pred betonážou bezodkladne písomne nahlásiť
Predávajúcemu (resp. jeho dispečerovi), pričom znáša všetky náklady spojené s ich
vykonaním.
Vzorky, ktoré si odoberá Kupujúci pre svoje potreby v mieste dodania, musia byť
preukázateľne odobraté bezprostredne po príchode domiešavača na miesto
dodania za prítomnosti zástupcu Predávajúceho, a to v súlade s príslušnými STN
(vrátane uloženia odobratých vzoriek a ich skúšania).
Pri výrobe a dodaní tovaru podľa vlastnej receptúry Kupujúceho zodpovedá
Predávajúci len za predpísané zloženie tovaru a premiešanie v miešacom jadre
zariadenia.
Kupujúci (resp. ním poverená osoba na preberanie dodávok) je povinný okamžite
pri dodaní dodaný tovar/služby prezrieť s náležitou starostlivosťou za účelom
zistenia zjavných vád. Ak má dodaný tovar/služby zjavné vady, je Kupujúci povinný
všetky prípadné námietky proti dodávanému množstvu i vizuálne
kontrolovateľným vlastnostiam tovaru/služieb (množstvo, druh, použité kamenivo,
konzistencia, veľkosť max. zrna kameniva a pod.) uviesť pri odovzdaní
tovaru/služieb priamo do dodacieho listu/záznamu o výkone betónpumpy a
autodomiešavačov a následne aj bez zbytočného odkladu (najneskôr v lehote 5
dní) písomne uplatniť reklamáciu u Predávajúceho, resp. u vedúceho betonárne; v
opačnom prípade sa tovar/služby považuje za dodaný bez zjavných vád a
Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za zjavné vady.
Tovar, ktorý nezodpovedá požiadavkám Kupujúceho špecifikovaným v Zmluve
alebo v zaslanej objednávke a je Kupujúcim reklamovaný bezodkladne po jeho
dodaní, nesmie byť zabudovaný do konštrukcie a musí byť vrátený na betonáreň.
Pokiaľ Kupujúci takýto tovar zabuduje do konštrukcie, napriek jeho zjavným
vadám, preberá plnú zodpovednosť za škody, ktoré zabudovaním takéhoto tovaru
do konštrukcie vzniknú.
Kupujúci je povinný prípadné skryté vady tovaru alebo vady vyplývajúce zo skúšok
písomne reklamovať bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do 6
mesiacov od dodania konkrétneho tovaru/poskytnutia služby do miesta dodania
podľa dodacieho listu. Za skryté vady dodávaného plnenia, ktoré neboli vytknuté v
uvedenej 6 mesačnej lehote Predávajúci nezodpovedá a dodávka sa považuje za
dodanú bez skrytých vád (práva Kupujúceho zo zodpovednosti za vady zanikajú).
Každá reklamácia musí byť písomná, doručená Predávajúcemu a musí obsahovať
číslo Zmluvy, príp. objednávky, číslo dodacieho listu, miesto a príp. aj čas uloženia
tovaru na stavbe, číslo faktúry (ak už bola za daný tovar/služby faktúra vystavená)
a dôvod reklamácie/podrobný popis vady, inak sa na reklamáciu neprihliada.
Pokiaľ Kupujúci zistí vadu tovaru, nie je oprávnený vykonať opravu tovaru bez
predchádzajúcej konzultácie a súhlasu Predávajúceho. V prípade, ak Kupujúci
vykoná opravu bez predchádzajúceho súhlasu a konzultácie Predávajúceho,
Predávajúci nezodpovedá za vady ani akékoľvek škody, ktoré Kupujúcemu v tejto
súvislosti vzniknú.
Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru/služieb a/alebo zhoršenie kvality dodávky
tovaru/služieb pri vykládke dlhšej ako 60 minút od príchodu domiešavača na miesto
dodania, pokiaľ k predĺženiu vykládky nedošlo z dôvodov na strane Predávajúceho,
pri nesprávnej manipulácii pri vykládke zo strany Kupujúceho alebo ním poverených
osôb, pri zásahu Kupujúceho do zloženia tovaru (obzvlášť pridaním vody alebo
prímesí), pri zmiešaní dodávok tovaru od rôznych dodávateľov, v prípade
nesprávneho spracovania a ošetrovania dodaného tovaru Kupujúcim v rozpore s
platnými STN, v prípade nesprávnej voľby druhu tovaru alebo jeho zloženia, ak si

13)
14)

15)

druh alebo jeho zloženie Kupujúci osobitne vyžiadali, v prípade preukázateľne
neúplných, či nesprávnych údajov deklarovaných Kupujúcim pri objednaní
tovaru/služieb.
Predávajúci rovnako tak nezodpovedá za vady tovaru a zhoršenie kvality dodávky
tovaru, ku ktorému dôjde pri preprave, ak ide o dodávku tovaru prepravovanú
dopravnými prostriedkami Kupujúceho alebo ním objednaného prepravcu.
Predávajúci tiež nezodpovedá za zhoršenie kvality dodávky tovaru/služieb, ku
ktorému došlo z dôvodu vyššej moci.
Pri riešení sporných otázok týkajúcich sa kvality tovaru budú za prítomnosti
zodpovedných zástupcov Kupujúceho a Predávajúceho vykonané kontrolné
nedeštruktívne a prípadne aj deštruktívne skúšky priamo na konštrukcii, ktorej sa to
týka. Ak nedôjde k dohode medzi zmluvnými stranami, budú pre nich rozhodujúce
výsledky skúšok kvality tovaru od nezávislej akreditovanej skúšobne.
Nároky Kupujúceho z vád tovaru sú obmedzené na zľavu z kúpnej ceny alebo
výmenu vadného tovaru alebo jeho časti, ak je to možné a účelné.
Pokiaľ je reklamácia neoprávnená (Predávajúci nezodpovedá za vady), Kupujúci
znáša všetky náklady, ktoré Predávajúci vynaložil na riešenie predmetnej
reklamácie, min. však vo výške 100 eur (manipulačný poplatok).
Kupujúci nie je oprávnený žiadať úhradu náhrady škody, na ktorú mu vznikol nárok,
nad rámec trojnásobku kúpnej ceny za dodaný tovar/službu ani pri kumulácii
viacerých nárokov na náhradu škody.

Článok IX.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)
1)

2)

3)

Podľa zákona Národnej rady SR č. 124/2006 Z. Z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci § 12 ods. (2) písm. f.) je zamestnanec povinný používať určeným spôsobom
pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP).
Na základe uvedených platných právnych predpisov sa prikazuje používať ochrannú
prilbu a reflexnú bezpečnostnú vestu na všetkých prevádzkach spoločnosti
CEMMAC Beton s. r. o..
V prípade nedodržania používania ochrannej prilby a ostatných povinných OOPP
môže byť dodávateľovi alebo odberateľovi uložená pokuta vo výške 250,- EUR.

Článok X. Záverečné ustanovenia
1)

2)
3)
4)

Nároky vrátane nárokov na náhradu škody, pokiaľ nie sú uvedené v týchto VODP
nech sú akéhokoľvek druhu, sú vylúčené, pokiaľ ich pôvod nespočíva v úmysle
Predávajúceho alebo v jeho hrubom porušení zmluvných povinností.
Ak nie je dohodnuté inak, miesto plnenia zmluvných dodávok Predávajúcim sú
prevádzky Predávajúceho.
Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu Predávajúceho predávať ďalej zmluvný tovar
tretím stranám.
Vzťahy týmito VODP alebo kúpnou zmluvou neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

