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§ 1 Platnosť a záväznosť 
 

1. Tieto všeobecné dodacie podmienky upravujú obchodno-právne vzťahy medzi spoločnosťou URMET 
s.r.o. – o.z., Bratislava ako predávajúcim a tretími osobami ako kupujúcimi.  

2. Všeobecné dodacie podmienky (ďalej len VDP) sú všeobecnými obchodnými podmienkami 
predávajúceho, v zmysle obchodného zákonníka a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy alebo 
objednávky s kupujúcim. VDP sú pre kupujúceho záväzné a upravujú všetky vzťahy obchodu,                    
ak nebola medzi zmluvnými stranami, v zmluve alebo objednávke, dohodnutá konkrétna záležitosť 
inak. 

3. Kupujúci pokračovaním v obchode, po potvrdení objednávky predávajúcim, alebo akceptovaním 
protinávrhu predávajúceho, vyhlasuje, že sa oboznámil s VDP predávajúceho a že sa VDP 
a objednávkou bude riadiť. 

4. Predávajúci zasiela s potvrdením objednávky emailom kupujúcemu VDP, v prílohe emailu. VDP sú 
taktiež prístupné na predajni. 

 
§ 2  Dôvernosť vzájomných informácií a ochrana práv 

 
1. Informácie týkajúce sa vzájomných obchodných vzťahov, označené niektorou zo zmluvných strán                

za dôverné, nesmie strana, ktorej boli tieto informácie poskytnuté, prezradiť ďalším osobám, ani ich 
používať v rozpore s ich účelom pre svoje potreby, a to bez ohľadu na to, či dôjde medzi predávajúcim 
a kupujúcim k uzatvoreniu zmluvy alebo nie. Porušenie tejto povinnosti zakladá nárok poškodeného 
na náhradu škody. 

2. Kupujúci berie na vedomie, že dodávky tovarov príp. jeho častí môžu byť realizované cestou 
zahraničného dovozcu. Berie ďalej na vedomie, že zahraničný dovozca chráni zahraničné trhy 
a k prípadnému vývozu kúpeného tovaru do zahraničia sa zaväzuje vyžiadať súhlas predávajúceho. 
Ak poruší túto povinnosť alebo vyvezie tovar bez súhlasu predávajúceho, má predávajúci nárok                    
na zmluvnú pokutu vo výške kúpnej ceny. 
 

§ 3 Cena 
 

1. Ceny sa dohadujú v súlade s cenníkom predávajúceho platného a účinného ku dňu doručenia 
objednávky a cenou sa rozumie cena vrátane dopravy, ak nie je stanovené alebo zmluvnými stranami 
dohodnuté inak. 

2. Ak je termín dodávky tovaru podľa požiadavky kupujúceho dlhší ako 30 dní od doručenia objednávky 
použije sa cenník predávajúceho účinný ku dňu realizácie dodávky. 

3. Cena zahrňuje cenu prepravného. Ak sa zmení v priebehu dodávky kupujúceho dispozícia,                 
je predávajúci povinný ku zmene plnenia iba v prípade, keď je to zatiaľ možné a ekonomicky účelné. 
Náklady vyvolané zmenou dispozície nesie kupujúci. 

4. Pri uskutočnení dodávky zo skladu predávajúceho volí spôsob dopravy predávajúci. Ak si vyžiada 
kupujúci iný druh dopravy, znáša náklady navyše s tým spojené. 

5. U zásielok, ktorých hodnota v nákupnej cene bez DPH nepresiahne 100€, budú účtované prepravné 
náklady vo výške 6,92 € (bez DPH). Tieto podmienky platia rovnako pri platbe na dobierku. Limit 100€ 
neplatí pre reklamácie, dodávky dielov na opravy a čiastočne už splnených dodávok. 

6. Zákazky budú kupujúcemu účtované v cenníkových sadzbách. Z týchto cien sú obchodným firmám 
poskytované dohodnuté veľkoobchodné zľavy. 

 
§ 4 Objednávka 

 
1. Objednávka musí byť uskutočnená kupujúcim písomne. Písomná forma je naplnená pre účely týchto 

podmienok aj formou telefaxu alebo elektronickej pošty. 
2. Objednávka musí obsahovať určenie tovaru tak, aby nemohlo dôjsť k jeho zámene, počet kusov 

tovaru, lehotu k dodávke a miesto, kam má byť predávajúcim plnené. Obsahovať musí aj presné 
určenie kupujúceho, a to najmenej v rozsahu obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO, DIČ, 
IČDPH, údaje o zápise v obchodnom/živnostenskom registri, telefonický, emailový kontakt, meno 
a funkcia osoby, ktorá koná za spoločnosť. Bez týchto náležitostí sa objednávka považuje za 
neúčinnú. 

3. Objednávka je záväzná písomným potvrdením /vrátane emailu, faxu/ zo strany predávajúceho, v ktorej 
potvrdí objednaný tovar, dodacie lehoty a cenu. V potvrdení predávajúci zašle kupujúcemu aj VDP. 
 
 



   

URMET s.r.o. – organizačná zložka I Rožňavská 1I 831 04 Bratislava I 02/53631142 I info@urmet.sk I www.urmet.sk 

                  

§ 5 Dodacia lehota 
 

1. Dodaciu lehotu stanoví v objednávke kupujúci a to tak, že nesmie byť kratšia ako dva pracovné dni                
od obdržania objednávky predávajúcim. 

2. Ak je táto lehota s ohľadom na možnosti predávajúceho, a to aj pre možnú dodávku zo zahraničia 
nereálna, uvedie predávajúci lehotu reálnu a pre neho záväznú, a to písomne. Ak neuvedie kupujúci 
s touto lehotou nesúhlas do 48 hod. od jeho obdržania, platí lehota za potvrdenú. 

3. Dohodnutá lehota sa považuje za fixnú, iba ak ju kupujúci uvedie v objednávke. Proti fixnej lehote má 
možnosť predávajúci uviesť reálny termín dodania zhodne s § 5 ods. 2 VDP s dôsledkami tu 
uvedenými. 

§ 6 Možnosť vrátenia tovaru 
 

1. Zo súhlasom predávajúceho má kupujúci možnosť už dodaný tovar vrátiť. Predpokladom k vráteniu je, 
že tovar nebol doposiaľ použitý a bude vrátený v nepoškodených pôvodných obaloch vrátane 
príslušenstva a príslušnej dokumentácie. O súhlas žiada kupujúci písomne a predávajúci sa k nemu 
písomne vyjadrí do 15-tich dní od obdržania žiadosti. Ak sa nevyjadrí, má sa za to, že nesúhlasí 
s vrátením tovaru. 

2. Vrátenie tovaru je možné maximálne do 12tich mesiacov od dátumu jeho predaja. Túto skutočnosť je 
kupujúci povinný doložiť kópiou dokladu preukazujúceho kúpu u predávajúceho.  

3. Ak súhlasí predávajúci s vrátením tovaru, je oprávnený požadovať 15 % fakturovanej a zaplatenej 
ceny tovaru a táto časť je dohodnutá ako odstupné. Zostatok ceny sa predávajúci zaväzuje vrátiť 
kupujúcemu do 15-tich dní od prijatia tovaru. Prepravu spojenú s vrátením tovaru hradí kupujúci.                
Ak nebol vrátený tovar doposiaľ zaplatený, bude vystavený dobropis na predajnú cenu zníženú o 15 
% a odstúpenie bude účinné ku dňu zaplatenia odstupného na účet predávajúceho. 

4. V prípade spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku /internet, telefón, fax/ má spotrebiteľ právo 
odstúpiť od zmluvy v lehote štrnástich dní od prevzatia veci, a to bezplatne, zaslaním alebo doručením 
odstúpenia a tovaru na adresu predávajúceho. Predávajúci vráti kupujúcemu cenu tovaru na ním 
uvedený účet alebo adresu do štrnástich dní od doručenia odstúpenia od zmluvy a od doručenia 
tovaru, ktorého sa odstúpenie týka.  

5. Pri tovare vyrábaného na zákazku podľa objednávky kupujúceho je požadovaná záloha vo výške 50% 
kúpnej ceny. Pokiaľ je tento tovar navyše unikátne upravený (napr. gravírovaním, farebne a pod.), 
možnosť jeho vrátenia odpadá a vyššie požadovaná záloha činí 100% kúpnej ceny. Tieto zálohy sa 
zároveň dojednávajú ako odstupné pre prípad zrušenia objednávky zo strany kupujúceho. V takom 
prípade tak záväzok predávajúceho k vráteniu uvedenej zálohy nevzniká.  
 

§ 7 Prechod nebezpečenstva na tovar 
 

1. Nebezpečenstvo škody na tovare  prechádza na kupujúceho prevzatím v sklade  predávajúceho, ak si 
kupujúci zabezpečuje dopravu sám, odovzdaním tovaru verejnému prepravcovi, ak zabezpečuje 
dopravu tento, či odovzdaním v prevádzkarni kupujúceho, ak zabezpečuje dopravu predávajúci. 

 
§ 8 Záruky na akosť 

 
1. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na akosť v dĺžke 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru. 

Predĺženú záručnú lehotu na tovar, ktorý je určený na ďalší predaj poskytuje predávajúci nasledovne: 
a. 30 mesiacov odo dňa predaja veľkoobchodu, 
b. 27 mesiacov odo dňa priameho predaja montážnej firme 

2. Záruka sa nevzťahuje na chyby spočívajúce v použitiu tovaru kupujúcim alebo treťou osobou 
spôsobom nezodpovedajúcemu návodu na použitie či technickým normám, ako aj na chyby vzniknuté 
pôsobením vonkajších mechanických, chemických, elektrochemických a elektrických vplyvov. 

3. Zásahom kupujúceho alebo tretích osôb do tovaru zodpovednosť za záruky zaniká. 
4. Kupujúci je povinný tovar po obdržaní prehliadnuť. Právo na vrátenie plnenia vzniká len vtedy, ak je 

reklamácia do 15-tich dní od obdržania tovaru u vád zjavných alebo množstevných. Ak predáva 
kupujúci dodaný tovar ďalej v nezmenenom stave a obale, začína mu plynúť táto reklamačná lehota 
voči predávajúcemu od obdržania reklamácie od jeho odberateľa.  

5. Vo vzťahu k spotrebiteľom platí, že záručná doba /24 mesiacov/ začína plynúť deň po dni prevzatia 
tovaru spotrebiteľom. Orgánom kontroly je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, 
P.O.Box 5, 820 07 Bratislava 27, Odbor výkonu dozoru, tel. 02/58272172, 02/58272104, fax. 
02/58272170. 
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*Reklamácia musí byť uskutočnená písomne alebo osobne, vady v nej nezameniteľne opísané 
a uvedené, čo kupujúci z dôvodu vadného plnenia požaduje. Tovar je potrebné doručiť osobne alebo 
poštou na adresu prevádzky predávajúceho. Ak je reklamácia oprávnená, hradí túto dopravu 
predávajúci. V prípade reklamácie spotrebiteľom sa predávajúci v záručnej dobe zaväzuje bezplatne 
odstrániť vadu tovaru alebo služby, a to v prípade ak za vadu zodpovedá.  
*Podnikateľ rozhodne o reklamácii spotrebiteľa bezodkladne po prijatí reklamácie, v zložitejších 
prípadoch do troch pracovných dní. V prípade ak je to potrebné pre posúdenie vady, najmä z dôvodu 
technickej náročnosti zhodnotenia vady, má právo zadať na svoje náklady vypracovanie odborného 
vyjadrenia. V takom prípade rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie. 
Podnikateľ je povinný v lehote najneskôr 30 dní vybaviť rozhodnúť o reklamácii, vrátane jej vybavenia. 
V prípade prekročenia tejto doby vybavenia reklamácie sa má za to, že ide o vadu neodstrániteľnú.  
*V prípade neodstrániteľnosti vady má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo                          
na výmenu výrobku za nový výrobok.  Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady                        
až do doby, keď spotrebiteľ po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby 
nepočíta. Podnikateľ je povinný vydať spotrebiteľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o 
vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak je vada neodstrániteľná má spotrebiteľ právo odstúpiť od 
zmluvy alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok alebo má nárok na zľavu z ceny.                    
Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde  
k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. 
*Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, podnikateľ vybaví 
reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného 
posúdenia nebude podnikateľ od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani 
iné náklady súvisiace s odborným posúdením. 
*Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a podnikateľ ju zamietol, 
spotrebiteľ môže zaslať výrobok na odborné posúdenie osobe, ktorá je uvedená v doklade o vybavení 
reklamácie. Náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené 
náklady znáša podnikateľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným 
posúdením preukáže zodpovednosť podnikateľa za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas 
vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Podnikateľ uhradí spotrebiteľovi do 14 dní 
odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky 
s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemôže podnikateľ 
zamietnuť. 
*Podnikateľ vedie o spôsobe vybavenia reklamácie protokol, pričom o spôsobe rozhodnutia 
o reklamácii vydá spotrebiteľovi potvrdenie. 

 
§ 9 Platobné podmienky 

 
1. Podkladom k platbe je faktúra predávajúceho. Predávajúci si môže platbu vyžiadať tiež v hotovosti. 
2. Faktúra predávajúceho je kupujúcim splatná v deň splatnosti, ktorý je uvedený na faktúre. 
3. Pre prípad z omeškania kupujúceho so zaplatením faktúry má predávajúci nárok na úrok z omeškania 

vo výške 16% p. a. a zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z hodnoty objednávky za každý, aj začatý deň 
omeškania, ktorú sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu spolu s omeškanou kúpnou cenou. 

 
§ 10 Príslušenstvo a alternatívne riešenie sporov 

 
1. K žiadosti kupujúceho doloží predávajúci kupujúcemu prehlásenie o zhode a pôvode tovaru. 
2. Spolu s dodávkou poskytne predávajúci v zákonom stanovených prípadoch kupujúcemu základný 

návod k použitiu v jazyku slovenskom alebo v jazyku, ktorý spĺňa požiadavku základnej 
zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka. 

3. V zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov oznamuje 
predávajúci spotrebiteľov o možnosti riešiť alternatívne spory, na ktoré sa vyššie uvedený zákon 
vzťahuje. 
 

§ 11 Výhrada vlastníctva 
  

1. Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho až zaplatením tovaru, nie jeho prevzatím. Predávajúci si 
uplatňuje výhradu vlastníctva. Používanie nezaplateného tovaru podlieha trestnoprávnej sankcii 
neoprávneného užívania cudzej veci. 
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§ 12 Rozhodné právo a súd 
 

1. Rozhodným právom je slovenské právo obchodné č. 513/1991 Zb. v znení neskorších právnych 
predpisov. V prípade spotrebiteľských zmlúv je to občiansky zákonník, zákon na ochranu spotrebiteľa 
a zákon na ochranu spotrebiteľa pri podomovom predaji. 

2. Vecne a miestne príslušným súdom pre žaloby voči predávajúcemu, ak nie je v zákone uvedené inak, 
je okresný súd v obvode ktorého má predávajúci sídlo.  
 

§ 13 Záverečné ustanovenia 
 

1. Všeobecné dodacie podmienky nadobúdajú účinnosť dňom podpisu oprávneného zástupcu 
predávajúceho, zverejnené sú na internetových stránkach www.urmet.sk a ich akceptácia kupujúcim 
sa riadi podľa tu vyslovene uvedených pravidiel. 

2. Odchylné písomné dojednania po vzájomnej dohode zmluvných strán majú prednosť pred VDP.  
3. Ak sa niekde v texte uvádza písomná forma, má sa na mysli aj emailová a faxová komunikácia. 

 
 
 
V Bratislave, dňa 24.10.2016 

                                                                                            
 
 
 
       
 
                                    ......................................................... 

         URMET s.r.o. – organizačná zložka 
                  Ing. Miroslav Cingl 
           
  


