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LEVOTEC s.r.o. 
Novoveská cesta 2848/40, 054 01  Levoča 
IČO: 47 250 933 
 

Všeobecné obchodné podmienky /VOP/. 
 
Článok I. Rozsah platnosti. 
 
Všeobecné obchodné podmienky (VOP) platia výhradne v obchodnom styku s právnickým a fyzickými subjektami, to znamená v tých 
právnych vzťahoch, na ktorých sa nepodieľa konečný spotrebiteľ.   
 
Tieto VOP platia výhradne. Neuznávame protichodné VOP alebo také VOP, ktoré sa odchyľujú od našich VOP, len s výnimkou tých, ktorých 
platnosť bola obojstranne písomne  odsúhlasená. Potreba súhlasu je nutná aj vtedy, ak sme aj pri znalosti protichodných VOP Objednávateľa 
resp. protichodných VOP Objednávateľa zákazku Objednávateľa bez výhrady zrealizovali, alebo sme zákazku prijali.  
 
Individuálne písomné dohody obojstranne potvrdené majú prednosť pred týmito VOP aj v prípade, ak sa odlišujú od týchto VOP.   
 
Všeobecné obchodné podmienky platia a vzťahujú sa aj na budúce zmluvy uzavreté s tým istým zmluvným partnerom bez toho, aby bolo 
potrebné ich opätovné zaslanie a potvrdenie. 
 
Článok II. Uzavretie zmluvy. 
 
Všetky dojednania medzi spoločnosťou LEVOTEC a Objednávateľom sa stávajú záväznými, výhradne len písomným potvrdením zákazky resp. 
objednávky  spoločnosťou LEVOTEC, najneskôr ale našou dodávkou Objednávateľovi. 
 
Všetky dokumenty  zaslané e-mailom alebo faxom nahrádzajú písomnú formu. Ako potvrdenie slúži vytlačená e-mailová správa alebo prenos 
dát. 
 
Článok III. Dodacia lehota. 
 
Dodacia lehota začína plynúť odoslaním potvrdenej objednávky resp. zákazky, nie však pred poskytnutím všetkých dokladov, ktoré sa 
Objednávateľ zaviazal dodať ako napr. konštrukčné výkresy,  kusovníky, povolenia, uhradenie dohodnutej zálohy a pod.   
 
Dodacia lehota je dodržaná, ak je Objednávateľovi doručené  oznámenie o pripravenosti  resp. oznámenie o odobraní diela alebo oznámenie, 
že dielo opustilo závod.  
 
Dodacia lehota sa predĺži v prípade nepredvídaných prekážok/ živelné pohromy, štrajk, prevádzkové poruchy, nesplnenie termínu zo strany 
dodávateľa materiálu a pod./, ktoré nám znemožnia splniť dohodnutý termín a ktoré  nie sme schopní bezprostredne ovplyvniť. To platí aj v 
prípade, ak sa tieto prekážky vyskytnú u nášho dodávateľa. Dodacia lehota sa predlžuje o čas, ktorý bol spôsobený uvedenými prekážkami. 
  
V rámci dodacej lehoty sme oprávnení aj na čiastkové dodávky a čiastkové služby, ak to nie je v rozpore so záujmami Objednávateľa. 
 
Článok IV. Zrušenie zmluvy- anulovanie. 
 
V prípade, že Objednávateľ neoprávnene odstúpi od zákazky ním uplatnenej, požadujeme 10%  z hodnoty zákazky ako náhradu za už 
vzniknuté náklady spojené so spracovaním a prípravou zákazky. 
Objednávateľ má však právo predložiť dôkazy, že na strane spoločností LEVOTEC vznikla nižšia škoda. 
 
Článok V. Dodacie podmienky . 
 
Spôsob dopravy predmetu plnenia je stanovený v jednotlivých objednávkach. Platia Dodacie podmienky podľa Incoterms 2010. 
 
  
Článok VI. Prebierka a nebezpečenstvo prechodu škôd. 
 
Objednávateľ je povinný prebrať predmet plnenia v zmysle uplatnenej a potvrdenej objednávky. 
 
Ak nie je dohodnuté inak, prebierka sa uskutoční v sídle Zhotoviteľa. Objednávateľ je oprávnený predmet objednávky skontrolovať do 3 dní 
od oznámenia o  pripravenosti diela  na mieste predania.  
 
 Je dohodnuté, že   sa vystaví Preberací protokol o vykonanej kontrole, ktorý podpíšu obe zmluvné strany. 
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Objednávateľ je povinný predmet objednávky prevziať do 5 pracovných dní, okrem výnimočných prípadov, ak mu v tom zabránia skutočnosti, 
ktoré nevedel ovplyvniť a teda sú prechodného charakteru. O týchto skutočnostiach musí Objednávateľ spoločnosť LEVOTEC bezprostredne 
informovať. 
 
Ak sa Objednávateľ oneskorí s prevzatím predmetu objednávky od oznámenia o ukončení výroby o viac ako 10 kalendárnych dní po Oznámení 
o pripraveností diela úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti, sme oprávnení po uplynutí dodatočnej lehoty 5 kalendárnych dní  odstúpiť od 
zmluvy alebo požadovať náhradu škody za jej neplnenie.  
 
V prípade oneskoreného prevzatia predmetu  plnenia v zmysle  objednávky, sme oprávnení predmet plnenia na  riziko a náklady 
Objednávateľa uskladniť vo verejných skladových priestoroch alebo na inom bezpečnom mieste. 
Riziko náhodného znehodnotenia alebo poškodenia predmetu plnenia nesie Objednávateľ od okamžiku  písomného oznámenia o 
pripravenosti k odoslaniu  a to aj v prípade realizovaných čiastkových dodávok. 
 
Dodatočná lehota sa nevyžaduje, ak Objednávateľ definitívne odmieta prevzatie objednávky alebo je zrejmé, že nie je v tejto dobe schopný 
zaplatiť kúpnu cenu a to najmä na základe  Návrhu na vyhlásenie konkurzu. 
 
 Nebezpečenstvo prechodu škôd predmetu plnenia v zmysle objednávky prechádza na Objednávateľa, pri jeho prevzatí resp. pri jeho 
odovzdaní prepravnej spoločnosti alebo prepravcovi . Ak sa Objednávateľ vyjadrí, že neprevezme predmet plnenia v zmysle objednávky, tak 
prechádza riziko znehodnotenia alebo poškodenia predmetu  plnenia na Objednávateľa  v okamžiku  jeho odmietnutia. 
 
Článok VII. Zodpovednosť za vady.  
 
Lehota na uplatnenie nárokov a práv z dôvodu vád na nami dodanom predmetu plnenia ako aj nami dodaných služieb, napr. montážnych 
prác,  je jeden rok a táto lehota začína plynúť dňom podpísania Preberacieho protokolu.  
 
O nedostatkoch zistených voľným okom Objednávateľ okamžite alebo najneskôr do dvoch týždňov od podpísania preberacieho protokolu 
písomne  informuje výrobcu.  
 
Skryté vady  oznámi Objednávateľ  písomne najneskôr  do dvoch týždňov od ich zistenia.  
 
Počas trvania  doby zodpovednosti za vady má Objednávateľ v prípade zistenia vážnych  vád  nárok na opravu. 
 
 Ak uvedenú nápravu nebudeme vedieť uskutočniť v primeranej lehote alebo bude z našej strany náprava odmietnutá, môže Objednávateľ 
odstúpiť od zmluvy alebo požadovať zníženie ceny za dielo. 
 
Pri minimálnych odchýlkach od dohodnutej kvality alebo pri minimálnych obmedzeniach, ktoré neovplyvňujú použitie daného výrobku 
nevzniká Objednávateľovi nárok na odstránenie vád.  
 
Zo zodpovednosti za vady  je vyňaté bežné opotrebenie. 
 
Požiadavky Objednávateľa, ktoré vyžadujú zvýšené náklady za účelom  náhradného  plnenia, predovšetkým náklady na prepravu, cestovné, 
pracovné a  náklady na materiál sú vylúčené, pokiaľ sa tieto náklady zvýšia, pretože bol predmet dodávky dopravený na iné miesto ako do 
sídla Objednávateľa. 
 
 U ďalších nárokov a práv ručíme iba v prípade úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti, ale nie pri nepriamych a následných škodách ako je 
napríklad výpadok výroby alebo ušlý zisk. V ostatných prípadoch  je zodpovednosť vylúčená. 
  
V prípade oprávnenej reklamácie môže Objednávateľ zadržať platby, ktoré sú hodnotovo primerané k  vzniknutým vecným vadám. 
 
Článok VIII. Výhrada vlastníckeho práva. 
 
Až do úplného zaplatenia všetkých našich súčasných a budúcich nárokov   vyplývajúcich  zo Zmluvy a z prebiehajúcich obchodných vzťahov s 
Objednávateľom si vyhradzujeme vlastnícke právo na   dodaný  tovar. 
 
 V prípade omeškania platby a po neúspešnej výzve, v primeranej lehote sme oprávnení požadovať vrátenie tovaru a Objednávateľ je povinný 
ho vrátiť.  
 
 Okamžité vrátenie predmetu, ktoré je výhradne vo vlastníckom práve môžeme požadovať ak je zrejmé, že  na majetok Objednávateľa bol 
v posledných troch rokoch vyhlásený alebo ukončený konkurz, alebo bol podaný Návrh ma začatie konkurzného konania. 
Uplatnenie si vlastníckeho práva ako aj zabavenie predmetu dodania z našej strany nepredstavuje odstúpenie od zmluvy ,pokiaľ to nie je 
výslovne a písomne oznámené.   
Objednávateľ je oprávnený dodaný predmet náležite predávať, odstúpi nám ako istenie však teraz všetky pohľadávky vo výške dohodnutej 
kúpnej ceny  resp. ceny za dielo medzi nami a Objednávateľom, ktoré vznikli Objednávateľovi voči jeho Odberateľovi z predaja a to nezávisle 
od toho, či bol predmet dodania ďalej odpredaný s ďalším opracovaním alebo bez ďalšieho opracovania.  
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Naše právo, vymáhať pohľadávky zostáva nedotknuté, pričom sa zaväzujeme, že pohľadávky nebudeme vymáhať, pokiaľ Objednávateľ plní 
svoje platobné záväzky a nie je s platbou v omeškaní.   
 
Objednávateľ nesmie predmet dodania založiť ani dať do zábezpeky. Objednávateľ nás musí bezodkladne písomne informovať o vyššie 
uvedených opatreniach zo strany tretích osôb na predmety , ktoré sú v našom vlastníctve.   Objednávateľ sa v takomto prípade zaväzuje, že 
nám poskytne všetky informácie a podklady k intervencii. Súdny vykonávateľ a tretia osoba musia byť informovaní o našich vlastníckych 
právach. 
  
Článok IX. Platobné podmienky. 
 
Všetky ceny sú uvedené v eurách. 
 
Kúpna cena resp. cena za dielo  je splatná najneskôr po odovzdaní predmetu plnenia a do dátumu uvedeného na faktúre ako deň splatnosti. 
 
DPH nie je zahrnutá v cene a bude uvedená samostatne  v zákonnej výške v deň vystavenia faktúry.  
 
Objednávateľ je s platbou automaticky v omeškaní ak nie je uhradená do 3 kalendárnych dní po splatnosti faktúry bez toho, aby mu bola z 
našej strany poslaná upomienka. 
  
Úroky z omeškania budú účtované vo výške 8% ročne nad základnú sadzbu Európskej centrálnej banky.  
 
Zadržanie platieb pre akékoľvek protinároky Objednávateľa, ktoré nie sú nami uznané alebo právoplatné stanovené, nie je prípustné, to platí 
aj pre započítavanie s takýmito protinárokmi.  
 
Objednávateľ smie uplatniť zádržné právo a odopretie plnenia  iba na základe práv pochádzajúcich z rovnakého zmluvného vzťahu.  
 
Článok X. Miesto plnenia a sídlo súdu. 
 
Miesto plnenia predmetu je sídlo spoločností a pre riešenie vzniknutých sporov sa považuje vecne  a miestne príslušný  súd SR v Bratislave. 

 
Platí výhradne slovenské právo, najmä s výnimkou Dohovoru OSN o Zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) a všetkých kolíznych 
noriem medzinárodného práva.  
 
Článok XI. Záverečné ustanovenia. 
 
VOP zostávajú záväzné aj pri neúčinnosti jednotlivých ustanovení v ostatných častiach. 
 
Neúčinné ustanovenia alebo iba čiastočne účinné ustanovenia majú byť nahradené takými ustanoveniami, ktorých pôsobnosť s cieľom  
dosiahnutia hospodárskeho cieľu ,bude čo možno  najužšie odpovedať neúčinnému alebo čiastočne neúčinnému ustanoveniu. 
 
Všetky zmeny a dodatky musia byť obojstranne písomne odsúhlasené zmluvnými stranami.  
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