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ČLÁNOK 1 

DEFINÍCIE 

 

1.1 Jednotkovou cenou sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie kúpna cena za jednu množstevnú 

jednotku Tovaru (jeden kus), ak zo zoznamu produktov - cenník Predávajúceho nevyplýva inak. 

1.2 Kupujúcim sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie akákoľvek fyzická osoba – podnikateľ alebo 

právnická osoba, ktorá sa na základe uzavretej Kúpnej zmluvy zaväzuje dodávaný Tovar preberať a platiť zaň 

Predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú s Predávajúcim. 

1.3 Kúpnou zmluvou sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie Dohoda o spolupráci pri dodaní Tovaru 

uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim podľa § 269 ods. 2 a § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, ktorou 

sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar špecifikovaný v Objednávke a previesť naňho vlastnícke 

právo k Tovaru a Kupujúci sa zaväzuje dodaný Tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.  

1.4 Miestom dodania Tovaru sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie miesto sídla Kupujúceho 

a/alebo obchodnej jednotky Kupujúceho, resp. iné, Kupujúcim písomne určené miesto, identifikované v 

Objednávke a nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky. 

1.5 Obchodným zákonníkom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie zákon č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

1.6 Objednávkou sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie písomná žiadosť Kupujúceho adresovaná 

Predávajúcemu, ktorou Kupujúci požaduje od Predávajúceho dodanie Tovaru v určitom množstve a druhu na 

základe Kúpnej zmluvy a podľa podmienok uvedených v týchto Obchodných podmienkach. 

1.7 Predávajúcim sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie obchodná spoločnosť JUB, a.s., so sídlom: 

Stará Vajnorská 17/A, 831 04 Bratislava – Nové mesto, IČO: 36 761 931, zápis v obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 4110/B. 

1.8 Tovarom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie produkt určený jednotlivo alebo čo do množstva 

a druhu podľa špecifikácie tovarov uvedenej v zozname produktov – cenník Predávajúceho, ktorý tvorí prílohu 

Kúpnej zmluvy. 

1.9 Záručnou dobou sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie najmä doba použiteľnosti (expirácie) 

Tovaru udávaná výrobcom dodávaného Tovaru (uvedenej na obaloch Tovaru) ako najdlhšia doba, počas ktorej 

možno Tovar použiť spôsobom a s cieľom, na ktorý je určený, bez straty jeho kvalitatívnych vlastností. 

1.10 Zákonom o DPH sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov. 

1.11 Zmluvnými stranami a/alebo jednotlivo Zmluvnou stranou sa na účely týchto Obchodných podmienok 

rozumie Predávajúci a/alebo Kupujúci. 

 

 

ČLÁNOK 2 

PREDMET A ÚČEL OBCHODNÝCH PODMIENOK 

 

2.1 Predmetom týchto Obchodných podmienok je najmä úprava práv a povinností Zmluvných strán vznikajúcich 

spravidla na základe Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Zmluvnými stranami, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú aj 

tieto Obchodné podmienky, a to za účelom nastavenia podmienok vzájomnej spolupráce medzi Zmluvnými 

stranami. 

2.2 Tieto Obchodné podmienky majú prednosť pred znením Obchodného zákonníka, nesmú však byť v rozpore 

s jeho kogentnými ustanoveniami ani s kogentnými ustanoveniami iných právnych predpisov. Tieto Obchodné 

podmienky majú prednosť aj pred akýmikoľvek obchodnými podmienkami alebo inými obdobnými 

dokumentmi Kupujúceho, ktoré sa na vzťah založený medzi Predávajúcim a Kupujúcim na základe Kúpnej 

zmluvy a týchto Obchodných podmienok nepoužijú.   

2.3 Aktuálne znenie Obchodných podmienok je prístupné na webovom sídle Predávajúceho: www.jub.sk. 

http://www.jub.sk/
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ČLÁNOK 3 

SPOLUPRÁCA ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

3.1 Zmluvné strany sú povinné pri plnení Kúpnej zmluvy spolupracovať. Svoje záväzky z Kúpnej zmluvy musia 

splniť riadne a včas, a to s odbornou starostlivosťou. 

3.2 Zmluvné strany sú povinné sa vzájomne informovať o všetkých skutočnostiach, majúcich vplyv na plnenie 

povinností. 

3.3 Pokiaľ je niektorá zo Zmluvných strán v omeškaní s plnením svojich povinností, druhá Zmluvná strana sa 

nemôže voči nej dostať do omeškania. 

 

 

ČLÁNOK 4 

OBJEDNÁVKA 

 

4.1 Dodávanie Tovaru sa uskutočňuje na základe písomných Objednávok Kupujúceho. 

4.2 Objednávka Kupujúceho musí obsahovať počet/množstvo a druh Tovaru, ktorý Kupujúci požaduje dodať, inak 

sa takýto úkon nepovažuje za Objednávku. 

4.3 Objednávku Kupujúci zasiela na e-mailové adresy:  

pobočka Bratislava: 02/43631758, 

e-mail:    sklad@jub.sk alebo kadlic@jub.sk; 

pobočka Martin:  043/3249653, 

email:   klimackova@jub.sk; 

pobočka Košice:  0911472207, 

email:   odbyt.ke@jub.sk. 

4.4 Objednávka musí byť podpísaná Kupujúcim alebo osobou oprávnenou konať za Kupujúceho a opatrená 

pečiatkou Kupujúceho. Predávajúci nie je povinný kontrolovať pravosť podpisu Kupujúceho alebo inej osoby 

oprávnenej konať za Kupujúceho. 

4.5 Kupujúci nie je oprávnený Objednávku zrušiť bez predchádzajúcej dohody s Predávajúcim. 

4.6 Predávajúci je oprávnený požadovať od Kupujúceho zloženie preddavku na Objednávku alebo požadovať od 

Kupujúceho inú formu zábezpeky zaplatenia kúpnej ceny v prípade, ak je podľa uváženia Predávajúceho 

predmetom jednej alebo viacerých Objednávok neobvyklé množstvo Tovaru; ak Kupujúci preddavok nezloží 

alebo ak neposkytne zábezpeku požadovanú Predávajúcim, Predávajúci nie je povinný požadovaný Tovar 

dodať. 

 

 

ČLÁNOK 5 

DODACIE PODMIENKY A PREVZATIE TOVARU 

 

5.1 Predávajúci sa zaväzuje dodávať Tovar v rozsahu požadovanom Kupujúcim v Objednávke/Objednávkach, a to 

v stave spôsobilom na jeho obvyklé použitie. 

5.2 Predávajúci sa zaväzuje dodávať Kupujúcemu Tovar, u ktorého zostatok Záručnej doby bude predstavovať 

minimálne 2/3 (dve tretiny) z doby použiteľnosti (expirácie) udávanej výrobcom na jednotlivých obaloch 

Tovaru, a to ku dňu dodania Tovaru Kupujúcemu, pokiaľ sa Zmluvné strany v jednotlivých prípadoch písomne 

nedohodnú na inom zostatku doby použiteľnosti (expirácie).  

5.3 Predávajúci sa zaväzuje dodávať Tovar v balení spôsobilom na obvyklé uskladnenie Kupujúcim bez straty 

kvalitatívnych vlastností dodávaného Tovaru počas Záručnej doby.  

5.4 Predávajúci zodpovedá za súlad dodávaného Tovaru a jeho balenia so zákonnými požiadavkami; Predávajúci 

však nezodpovedá za akýkoľvek súlad so zákonnými požiadavkami kladenými na Tovar a jeho balenie po jeho 

dodaní Kupujúcemu; uvedené nemá v žiadnom rozsahu vplyv na poskytovanú záruku. 

5.5 Predávajúci nie je povinný dodávať Tovar v prípade, ak: 

5.5.1 celková hodnota neuhradeného Tovaru dodaného Kupujúcemu, je rovná alebo vyššia ako suma EUR 

3 000 (tritisíc eur); tým nie je dotknutý bod 5.5.2 tohto článku, alebo 

5.5.2 ak je Kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny za už dodaný Tovar alebo možno odôvodnene 

predpokladať omeškanie Kupujúceho. 

5.6 Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa 

potvrdenia Objednávky Predávajúcim. 

mailto:sklad@jub.sk
mailto:kadlic@jub.sk
mailto:klimackova@jub.sk


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

 

5.7 Predávajúci zabezpečí dodávky Tovaru do Miesta dodania Tovaru; ak miesto dodania Tovaru je odlišné od jeho 

špecifikácie uvedenej v bode 1.4 Obchodných podmienok, Kupujúci je povinný nahradiť Predávajúcemu 

akékoľvek dopravné náklady spojené s dodaním Tovaru na takéto miesto, ak sa Zmluvné strany nedohodnú 

inak. 

5.8 Kupujúci písomne oznámi Predávajúcemu osobu oprávnenú na prevzatie Tovaru a plnenie povinností 

Kupujúceho, a to bez zbytočného odkladu po uzatvorení Kúpnej zmluvy; rovnako je Kupujúci oprávnený 

zmeniť takúto osobu/takéto osoby s účinnosťou odo dňa doručenia tohto oznámenia Predávajúcemu. Kupujúci 

berie na vedomie a súhlasí s tým, že Predávajúci je zároveň oprávnený Tovar odovzdať aj inej osobe, ak sa 

takáto osoba preukáže oprávnením na prevzatie Tovaru; o tejto skutočnosti je Kupujúci povinný Predávajúceho 

vopred písomne informovať.  

5.9 Kupujúci sa zaväzuje prevziať Tovar v čase určenom Predávajúcim. Predávajúci sa zaväzuje určiť čas 

odovzdania Tovaru najneskôr 24 (dvadsaťštyri) hodín pred jeho plánovaným odovzdaním, a to oznámením 

Kupujúcemu telefonicky alebo e-mailom s použitím údajov poskytnutých na tento účel zo strany Kupujúceho 

Predávajúcemu. 

5.10 Kupujúci je povinný potvrdiť prevzatie Tovaru, a to na dodacom liste, predloženom na tento účel Predávajúcim, 

a to bez zbytočného odkladu pri prevzatí Tovaru, inak je Predávajúci oprávnený odoprieť odovzdanie Tovaru. 

Ak v takomto prípade Predávajúci odoprie odovzdanie Tovaru, Kupujúci znáša všetky preukázané náklady na 

dopravu Tovaru na Miesto dodania Tovaru a jeho spätný odvoz. Dodací list podpisuje osoba oprávnená na 

prevzatie Tovaru Kupujúcim, a to uvedením (i) svojho mena a priezviska v čitateľnej podobe, (ii) 

vlastnoručného podpisu a (iii) pečiatky Kupujúceho. 

5.11 Kupujúci je povinný prevziať Tovar aj v menšom množstve, ako bolo uvedené v písomnej Objednávke. Ak 

Kupujúci preberie menšie množstvo Tovaru ako bolo uvedené v písomnej Objednávke, túto skutočnosť uvedie 

v dodacom liste, predloženom na podpis Predávajúcim v súlade s bodom 5.10 Obchodných podmienok. 

5.12 Ak si Kupujúci dodávaný Tovar neprevezme a/alebo odmietne potvrdiť prevzatie Tovaru, hoci je na to povinný, 

Predávajúci má nárok na náhradu všetkých nákladov, ktoré mu vznikli dodávaním Tovaru Kupujúcemu; 

uvedené platí aj v prípade, ak na Mieste dodania Tovaru podľa Objednávky nie je prítomná osoba oprávnená na 

prevzatie Tovaru podľa tohto článku, prípadne, ak takáto osoba neposkytne Predávajúcemu potrebnú súčinnosť. 

5.13 Kupujúci je povinný si preberaný Tovar prezrieť bezodkladne pri prechode nebezpečenstva škody na Tovare, 

tzn. pri prevzatí Tovaru.  

5.14 Predávajúci zodpovedá za dodanie Tovaru v súlade s týmito Obchodnými podmienkami. Predávajúci nie je 

v omeškaní s plnením svojich povinností podľa Kúpnej zmluvy a Obchodných podmienok, ak nezavinil 

nesplnenie svojej povinnosti. 

5.15 Predávajúci je povinný dodávaný Tovar poistiť pre prípad vyššej moci iba v prípade, ak sa tak s Kupujúcim 

výslovne dohodnú na základe osobitnej písomnej dohody. 

5.16 Kupujúci sa zaväzuje oboznámiť s návodmi na použitie Tovaru, ako aj so všetkými informáciami pre jeho 

následný predaj a použitie. 

5.17 Kupujúci sa zaväzuje pri dodávaní Tovaru v súlade s ustanoveniami týchto Obchodných podmienok poskytovať 

Predávajúcemu nevyhnutnú súčinnosť. Ak nie je táto súčinnosť riadne a včas poskytnutá, Predávajúci nie je 

v omeškaní so splnením svojho záväzku dodať objednaný Tovar. 

 

 

ČLÁNOK 6 

KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

6.1 Kúpna cena dodaného Tovaru sa určuje podľa Jednotkovej ceny špecifikovanej v zozname produktov – cenník 

Predávajúceho platného a účinného pre príslušný kalendárny rok alebo zmeneného postupom podľa týchto 

Obchodných podmienok, a to v závislosti od množstva a druhu dodaného Tovaru a jeho Jednotkovej ceny.  

6.2 Predávajúci je oprávnený meniť Jednotkovú cenu, ako aj zoznam produktov – cenník Predávajúceho ako celok 

v nasledovných prípadoch:  

6.2.1 raz ročne aj bez splnenia podmienky podľa bodu 6.2.2 tohto článku, a to v prípade, ak výrobca Tovaru 

vydá na príslušný kalendárny rok nový cenník Tovarov; takúto zmenu Jednotkovej ceny je Predávajúci 

povinný oznámiť Kupujúcemu aspoň 14 (štrnásť) dní pred platnosťou zmenenej Jednotkovej ceny, a to 

zaslaním nového zoznamu produktov – cenník Predávajúceho na príslušný kalendárny rok, pričom tým 

nie je dotknutý bod 6.2.2 tohto článku, alebo 

6.2.2 kedykoľvek v priebehu roka v prípade, ak sa Jednotková cena Tovaru určovaná výrobcom zmení o viac 

ako 5 % (päť percent) v porovnaní s Jednotkovou cenou platnou a účinnou v čase podpisu Kúpnej 

zmluvy. Takúto zmenu Jednotkovej ceny je Predávajúci povinný oznámiť Kupujúcemu aspoň 14 

(štrnásť) dní pred platnosťou zmenenej Jednotkovej ceny. 
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6.3 V Jednotkovej cene Tovaru je zahrnutá cena obalov Tovaru, ktoré sú nevratné, okrem paliet. Palety v cene EUR 

8,96 €/1 paleta bez DPH sú účtované samostatne a Kupujúci je povinný ich uhradiť spolu s kúpnou cenou; pre 

účely Kúpnej zmluvy v spojitosti s týmito Obchodnými podmienkami Predávajúci predáva Kupujúcemu palety, 

na ktorých je Tovar umiestnený a prevádza k nim vlastnícke právo na Kupujúceho a Kupujúci tieto palety 

preberá do svojho vlastníctva a zaväzuje sa za ne zaplatiť Predávajúcemu cenu určenú podľa tohto bodu tohto 

článku. Pri vrátení Kupujúcim pôvodných a nepoškodených paliet vystaví Predávajúci Kupujúcemu dobropis za 

vrátené palety v hodnote 100 % ceny palety, t. j. EUR 8,96 €/1 ks bez DPH za každú vrátenú a nepoškodenú 

paletu. Kupujúci môže vrátiť Predávajúcemu palety s nárokom na vystavenie dobropisu podľa predchádzajúcej 

vety výlučne v kalendárnom roku, v ktorom ich kúpil. 

6.4 Kúpna cena za dodaný Tovar sa môže znížiť na základe osobitnej dohody Zmluvných strán označenej ako 

Dohoda o zľavách na tovar a ostatných dojednaniach uzavretej medzi Zmluvnými stranami, ktorá spravidla 

tvorí prílohu Kúpnej zmluvy. 

6.5 Úhradu kúpnej ceny uskutoční Kupujúci na základe faktúry vystavenej Predávajúcim, pričom Predávajúci 

vystaví faktúru najneskôr do 15 (pätnástich) dní odo dňa odovzdania a prevzatia Tovaru. 

6.6 Faktúra vystavená Predávajúcim musí okrem náležitostí podľa tohto článku obsahovať aj nasledovné údaje: 

6.6.1 obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, bankové spojenie, IČO, DIČ, IČ DPH Predávajúceho, 

6.6.2 obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH Kupujúceho, ak sú mu pridelené, 

6.6.3 číslo Objednávky, 

6.6.4 poradové číslo faktúry, 

6.6.5 dátum dodania Tovaru, 

6.6.6 dátum vyhotovenia faktúry, 

6.6.7 množstvo a druh dodaného Tovaru alebo rozsah dodania Tovaru, 

6.6.8 základ dane z pridanej hodnoty (ďalej aj len ako “DPH“), Jednotkovú cenu bez DPH a zľavy a rabaty, ak 

nie sú obsiahnuté v Jednotkovej cene, 

6.6.9 sadzba DPH alebo údaj o oslobodení, 

6.6.10 výška DPH spolu v EUR. 

6.7 Splatnosť faktúry Predávajúceho je 30 (tridsať) kalendárnych dní a začína plynúť odo dňa jej vystavenia 

Predávajúcim.   

6.8 Záväzok Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu sa považuje za splnený okamihom pripísania kúpnej ceny v plnej 

výške na bankový účet Predávajúceho. 

6.9 Kupujúci sa zaväzuje neuskutočňovať žiadne úkony, na základe ktorých by mohlo byť ohrozené splatenie jeho 

záväzkov voči Predávajúcemu. V prípade nesplnenia tejto povinnosti Kupujúcim nie je Predávajúci povinný 

plniť svoje povinnosti podľa Kúpnej zmluvy a týchto Obchodných podmienok. 

6.10 V prípade, že je Kupujúci v omeškaní s platbou Predávajúcemu, plnenie Kupujúceho sa započítava najprv 

na zmluvné pokuty, následne na úroky a potom na istinu; v prípade viacerých nesplnených platobných záväzkov 

plnenie Kupujúceho sa započítava najprv na najstarší z nich, pokiaľ nie sú zaplatené všetky záväzky, s ktorých 

úhradou je Kupujúci v omeškaní.  

 

 

ČLÁNOK 7 

PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA K TOVARU 

 

7.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k dodanému Tovaru dňom zaplatenia kúpnej ceny. 

7.2 Na Kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na Tovare dňom jeho prevzatia Kupujúcim podľa týchto 

Obchodných podmienok a uzavretej Kúpnej zmluvy. 

 

 

ČLÁNOK 8 

ZÁRUKA ZA AKOSŤ, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A REKLAMÁCIE 

 

8.1 Predávajúci preberá za dodaný Tovar záruku za akosť, a to počas doby, ktorá je určená na jednotlivom Tovare 

ako expiračná doba (Záručná doba). 

8.2 Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Predávajúcemu vady Tovaru, ktoré bránia jeho 

užívaniu na účel, ktorému má Tovar slúžiť.  

8.3 Zodpovednosť Predávajúceho za vady nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva 

škody a nespôsobil ich Predávajúci, tým nie je dotknuté poskytovanie záruky za akosť Tovaru. 
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8.4 Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré boli zjavné a ktoré bolo možné zistiť alebo namietnuť pri prevzatí 

Tovaru Kupujúcim. Ak Kupujúci zistí pri prevzatí Tovaru zjavné vady, je povinný o tejto skutočnosti 

Predávajúceho informovať bez zbytočného odkladu pri prevzatí Tovaru, a to písomnou formou. 

8.5 Uplatnením nárokov z vád Tovaru nie je dotknuté právo Kupujúceho na náhradu spôsobenej škody s tým 

súvisiacej. Zmluvné strany pritom vyhlasujú, že v čase vzniku zmluvného vzťahu založeného Kúpnou zmluvou 

nepredpokladajú a ani nie je žiadny dôvod predpokladať, že by v súvislosti s vadou Tovaru vznikla 

Kupujúcemu škoda, presahujúca výšku kúpnej ceny za Tovar, ktorého vada spôsobila Kupujúcemu škodu. 

8.6 Uplatnením nárokov Kupujúceho z vád Tovaru nie je dotknutá povinnosť Kupujúceho riadne a včas uhrádzať 

kúpnu cenu za Tovar.  

8.7 Kupujúci berie na vedomie, že na uplatňovanie nárokov vád z Tovaru sa primerane použije reklamačný 

poriadok tvoriaci prílohu Kúpnej zmluvy, s ktorým sa Predávajúci oboznámil pred podpisom Kúpnej zmluvy 

a s ktorým svojim podpisom vyjadril Kupujúci súhlas. 

 

 

ČLÁNOK 9 

UKONČENIE SPOLUPRÁCE 

 

9.1 Kupujúci je oprávnený od Kúpnej zmluvy a/alebo jednotlivých Objednávok odstúpiť, ak Predávajúci podstatne 

poruší ustanovenia Obchodných podmienok a/alebo Kúpnej zmluvy, najmä ak opakovane nedodržiava lehoty 

určené týmito Obchodnými podmienkami a/alebo dohodnuté v Kúpnej zmluve na dodanie Tovaru a bol na túto 

skutočnosť Kupujúcim písomne upozornený. 

9.2 Predávajúci je oprávnený od Kúpnej zmluvy a/alebo jednotlivých Objednávok odstúpiť v prípadoch uvedených 

v týchto Obchodných podmienkach, ako aj v prípadoch predvídaných Obchodným zákonníkom a príslušnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi; tým nie je dotknutý nárok Predávajúceho na náhradu škody. 

9.3 Každá zo Zmluvných strán je oprávnená uzavretú Kúpnu zmluvu vypovedať. Výpovedná doba je tri mesiace 

a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 

doručená druhej Zmluvnej strane. 

 

 

ČLÁNOK 10 

ZABEZPEČENIE PLNENIA ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ 

 

10.1 Predávajúci sa zaväzuje na základe výzvy Kupujúceho zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 

z hodnoty nedodaného Tovaru v prípade, ak Predávajúci nedodá Tovar v lehote stanovenej týmito Obchodnými 

podmienkami alebo v lehote osobitne písomne dohodnutej Zmluvnými stranami.  

10.2 V prípade čo i len čiastočného neuhradenia faktúry sa Kupujúci zaväzuje na základe výzvy Predávajúceho 

zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo sumy neuhradenej faktúry podľa týchto 

Obchodných podmienok a/alebo Kúpnej zmluvy, a to za každý deň omeškania; tým nie je dotknutý nárok 

Predávajúceho na náhradu škody. 

10.3 Zmluvné strany sú povinné pri porušení niektorej povinnosti ustanovenej im Kúpnou zmluvou, týmito 

Obchodnými podmienkami alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ak sú s plnením svojich 

povinností v omeškaní, zaplatiť úrok z omeškania alebo zmluvnú pokutu určenú v týchto Obchodných 

podmienkach alebo vo všeobecne záväzných právnych predpisoch. 

10.4 Zmluvné pokuty sa považujú za platne dojednané a výška zmluvných pokút tak, ako je určená v tomto článku je 

primeraná hodnote a významu zabezpečovanej povinnosti a je v súlade s poctivým obchodným stykom, a teda 

nie je neprimerane vysoká. 

 

 

ČLÁNOK 11 

ROZHODOVANIE SPOROV 

 

11.1 Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim a Obchodné podmienky sa riadia právnym poriadkom 

Slovenskej republiky. 

11.2 V prípade sporu je každá Zmluvná strana povinná doručiť druhej Zmluvnej strane písomné oznámenie (ďalej aj 

len ako “Oznámenie o spore“), v ktorom navrhne, aby sa Zmluvné strany pokúsili vyriešiť spor rokovaním. 

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky prípadné spory vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Kúpnej 

zmluvy budú prednostne riešiť mimosúdnou cestou. 
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ČLÁNOK 12 

DORUČOVANIE 

 

12.1 Akékoľvek oznámenia, a ostatná nevyhnutná alebo dobrovoľná korešpondencia, uskutočnená v súvislosti 

s Kúpnou zmluvou (ďalej aj len ako “Oznámenia“), bude vykonávaná v písomnej podobe. 

12.2 S ohľadom na dôležitosť, oznámenia môžu byť doručované nasledovným spôsobom:  

12.2.1 osobne alebo 

12.2.2 kuriérom alebo 

12.2.3 doporučenou poštou alebo 

12.2.4 e-mailom, 

použitím kontaktných údajov uvedených pri určení Zmluvných strán v Kúpnej zmluve alebo písomne 

oznámených Zmluvnou stranou. 

12.3 Pre účely tejto Zmluvy, Oznámenia alebo iná korešpondencia budú považované za doručené dňom: 

12.3.1 potvrdenia doručenia adresátom, ak sú doručované osobne alebo 

12.3.2 potvrdenia doručenia adresátom, ak sú doručované kuriérom alebo 

12.3.3 potvrdenia doručenia adresátom, ak sú doručované doporučenou poštou alebo 

12.3.4 potvrdením odoslania e-mailovej správy, ak sú doručované e-mailom. 

12.4 V prípade akýchkoľvek pochybností o doručení Oznámenia sa Oznámenie bude považovať za doručené 

uplynutím odbernej lehoty pre vyzdvihnutie Oznámenia u príslušného poštového prepravcu Zmluvných strán. 

 

 

ČLÁNOK 13 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

13.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené týmito Obchodnými podmienkami a Kúpnou zmluvou sa riadia 

právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

13.2 Zmluvné strany sú povinné sa navzájom písomne informovať o všetkých zmenách ich kontaktných a iných 

údajov, ktoré sú uvedené v Kúpnej zmluve. 

13.3 Každá Zmluvná strana nakladá s informáciami, ktoré obdrží od druhej Zmluvnej strany na základe Kúpnej 

zmluvy alebo v jej spojení, ako s dôvernými informáciami a neposkytuje ich tretím osobám bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany. Táto povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na (i) 

informácie, ktoré Zmluvná strana už mala oprávnene k dispozícii v dobe ich oznámenia, a (ii) verejne známe 

informácie (ktoré sa nestali verejne známymi v dôsledku porušenia záväzku zachovať mlčanlivosť). Záväzok 

mlčanlivosti o dôverných informáciách vyplývajúci z tohto ustanovenia zostáva zachovaný po dobu 5 (piatich) 

rokov po uplynutí platnosti Kúpnej zmluvy. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje, ak je dôverná 

informácia sprístupnená v potrebnom rozsahu právnemu zástupcovi, daňovému poradcovi alebo audítorovi 

Zmluvnej strany, ak tieto osoby budú preukázateľne zaviazané Zmluvnou stranou k povinnosti mlčanlivosti. 

13.4 Predávajúci informuje Kupujúceho o týchto skutočnostiach: 

13.4.1 pri plnení práv a povinností vyplývajúcich z týchto Obchodných podmienok a Kúpnej zmluvy, ktorú 

medzi sebou uzatvorili Zmluvné strany, Predávajúci ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje 

Kupujúceho, ak je fyzickou osobou – podnikateľom, zamestnancov Kupujúceho a iných fyzických 

osôb, ktoré Kupujúci použil pri plnení Kúpnej zmluvy, ktorá bola uzatvorená medzi Zmluvnými 

stranami, 

13.4.2 právnym základom pre spracúvanie osobných údajov na účely uvedené v predchádzajúcom bode 13.4.1 

týchto Obchodných podmienok je čl. 6 ods. 1 písm. b) (t. j. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie 

zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby 

vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy), čl. 6 ods. 1 písm. c) (t. j. spracúvanie je nevyhnutné na 

splnenie zákonnej povinnosti Predávajúceho ako prevádzkovateľa) a čl. 6 ods. 1 písm. f) (t. j. 

spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Predávajúci ako 

prevádzkovateľ) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v znení korigenda (ďalej aj len ako 

“Nariadenie“); 

13.4.3 okrem plnenia povinností vyplývajúcich z týchto Obchodných podmienok a Kúpnej zmluvy sú osobné 

údaje Predávajúcim spracúvané aj za účelom marketingu Predávajúceho, pričom právnym základom pre 

spracúvanie osobných údajov v tomto prípade je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (t. j. spracúvanie je 

nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Predávajúci ako prevádzkovateľ); 
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13.4.4 v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na právnom základe uvedenom v čl. 6 ods. 1 písm. f) 

Nariadenia má dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 

Nariadenia; 

13.4.5 pri oboch vyššie uvedených účeloch môžu byť osobné údaje spracúvané prostredníctvom tretej osoby 

ako sprostredkovateľom; 

13.4.6 môže dochádzať k prenosu osobných údajov v rámci Európskej únie. 

13.5 Kúpnu zmluvu a ani žiadne práva a záväzky nesmie žiadna Zmluvná strana bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu druhej Zmluvnej strany postúpiť na tretiu osobu. 

13.6 Každé ustanovenie týchto Obchodných podmienok a/alebo Kúpnej zmluvy sa, pokiaľ je to možné, interpretuje 

tak, že je platné a účinné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie týchto 

Obchodných podmienok a/alebo Kúpnej zmluvy bolo podľa platných právnych predpisov nevymožiteľné alebo 

neplatné, bude neúčinné iba v rozsahu tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti a ostatné ustanovenia týchto 

Obchodných podmienok a/alebo Kúpnej zmluvy budú i naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. 

Predávajúci v takomto prípade nahradí napadnuté ustanovenie Obchodných podmienok a/alebo Kúpnej zmluvy, 

ustanovením platným, účinným a vymožiteľným, a to so zámerom zachovania hospodárskeho a právneho účelu 

a zmyslu napadnutého ustanovenia. 

13.7 Ak je v týchto Obchodných podmienkach alebo Kúpnej zmluve použitý definovaný pojem, bude mať takýto 

pojem význam, ktorý mu je priradený v príslušnej definícii. Ak z kontextu nevyplýva inak, v týchto 

Obchodných podmienkach alebo Kúpnej zmluve: 

13.7.1 každý odkaz na osobu (vrátane Zmluvnej strany) zahŕňa aj jej právnych nástupcov ako aj postupníkov a 

nadobúdateľov práv alebo záväzkov, ktorí sa stali postupníkmi alebo nadobúdateľmi práv alebo 

záväzkov v súlade s týmito Obchodnými podmienkami alebo Kúpnou zmluvou, tej Zmluvnej strany, do 

práv alebo povinností ktorej vstúpili, 

13.7.2 každý definovaný pojem sa aplikuje na každý príslušný pojem v jednotnom ako aj množnom čísle, ako 

aj akomkoľvek gramatickom tvare, 

13.7.3 každý odkaz na akýkoľvek dokument znamená príslušný dokument v znení jeho dodatkov a iných 

zmien, vrátane novácií. 

13.8 Tieto Obchodné podmienky strácajú účinnosť po nadobudnutí účinnosti neskorších Obchodných podmienok.  

13.9 Predávajúci je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto Obchodné podmienky; nové znenie týchto 

Obchodných podmienok Predávajúci oznámi ich zverejnením na svojom webovom sídle najmenej 30 (tridsať) 

dní pred nadobudnutím ich účinnosti. 

13.10 Kupujúci zaslaním Objednávky potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi 

súhlasí. 

13.11 Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom [*].  

 

 

 

 

JUB, a.s. 

Stanislav Kalinay 

predseda predstavenstva 

 

 

 


