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I. Úvodné ustanovenia 

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti 

PPS Group a.s., so sídlom Tajovského 7, 962 12 Detva, 

IČO: 36 011 509, spoločnosť zapísaná v obchodnom 

registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, 

oddiel: Sa, vložka číslo: 735/S, sú vydané za účelom ich 

využitia ako súčasť zmlúv pri všetkých obchodných 

transakciách medzi spoločnosťou PPS Group a jej 

dodávateľmi. 

 

II. Definície pojmov 

1. PPS Group sa rozumie obchodná spoločnosť PPS 

Group a.s., so sídlom Tajovského 7, 962 12 Detva, 

Slovenská republika, IČO:36 011 509, zapísaná v 

obchodnom registri vedenom Okresným súdom 

Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo 735/S. 

2. VOP sa rozumejú tieto všeobecné obchodné 

podmienky. 

3. KZ sa rozumie kúpna zmluva v zmysle§ 409 a nasl. 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisovo nákupe alebo dodávke tovaru, 

kde PPS Group vystupuje v právnom postavení 

kupujúceho. 

4. ZoD sa rozumie zmluva o dielo v zmysle § 536 a nasl. 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov, kde PPS Group vystupuje v 

právnom postavení objednávateľa. 

5. Zmluvou sa rozumie príslušná KZ alebo ZoD. 

6. Rámcová zmluva sa myslí príslušná KZ alebo ZoD 

uzavretá za účelom dojednania špecifických 

dlhodobých podmienok obchodnej spolupráce, 

pričom zmluvné strany si v nej dohodnú okrem 

základných ustanovení najmä dodávané množstvo 

prípadne dobu platnosti rámcovej zmluvy prípadne 

odchylné dojednania od týchto VOP alebo dojednania 

nad rámec týchto VOP. 

7. Dodávateľom sa rozumie príslušná druhá zmluvná 

strana, t.j. buď predávajúci alebo zhotoviteľ v 

závislosti od uzavretej zmluvy, ktorej sa VOP týkajú, 

ktorý dodáva tovar alebo služby alebo vykonáva dielo 

spoločnosti PPS Group. 

8. Zmluvné strany sa myslia PPS Group spolu s 

príslušnou druhou zmluvnou stranou (dodávateľom), 

t.j. buď s predávajúcim alebo zhotoviteľom. 

9. Tovar znamená všetky materiály, dodávky, predmety, 

vybavenie, konštrukcie, práce alebo služby 

poskytované na základe zmluvy, vrátane inštalácií, 

dohľadu, doručovania, uvedenia do chodu, 

testovania, inšpekcie, technických alebo iných služieb, 

či údržby. 

10. Vzorka je špecifický druh výrobku, nakoľko sa jedná 

o výrobok, ktorý dodávateľ doposiaľ nevyrábal, alebo 

výrobok, ktorý dodávateľ vyrábal, avšak ktorý prešiel 

zmenovým konaním a je ho potrebné vyrobiť 

s úpravami podľa novej dokumentácie (výkresy, 

technologické postupy a pod.). 

11. Pre vylúčenie pochybnosti sa tieto podmienky 

netýkajú zmlúv, v ktorých PPS Group vystupuje v 

právnom postavení predávajúceho alebo zhotoviteľa. 

 

III. Predmet VOP 

1. Tieto VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných 

strán pri zmluvách: 

a) ktorými sa dodávateľ zaväzuje dodať PPS Group 

hnuteľné veci (tovar) a previesť na neho 

vlastnícke právo k týmto veciam a PPS Group sa 

zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu; 

b) ktorými sa dodávateľ zaväzuje vykonať určité 

dielo a PPS Group sa zaväzuje zaplatiť cenu za 

jeho vykonanie. 

 

IV. Objednávka 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že PPS Group bude svoje 

požiadavky na dodanie tovaru resp. vykonanie diela 

špecifikovať v jednotlivých záväzných objednávkach. 

2. Objednávka PPS Group sa považuje za návrh na 

uzavretie zmluvy. 

3. PPS Group zasiela objednávku e-mailom alebo faxom. 

Za okamih doručenia objednávky sa považuje 

moment doručenia e-mailovej, alebo faxovej 

objednávky dodávateľovi. 

4. Objednávka obsahuje nasledovné údaje: 

a) druh tovaru resp. spôsob opracovania dodaných 

výrobkov, kvalita, akosť; 

b) osobitné požiadavky pokiaľ je predmetom 

objednávky dodanie vzorky; 

c) množstvo; 

d) cena; 

e) termín plnenia; 

f) miesto dodania; 

g) dodacia podmienka v zmysle INCOTERMS 2018. 

5. Pokiaľ nie je v objednávke alebo zmluve uvedené inak, 

zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že: 

a) miestom plnenia (dodania) je areál PPS; 

b) dodacia podmienka je DAP Areál PPS v zmysle 

INCOTERMS 2018. 

6. Zmluva je uzatvorená okamihom potvrdenia 

objednávky dodávateľom. Dodávateľ zašle potvrdenie 

objednávky e-mailom, alebo faxom najneskoršie do 

72 hodín od jej doručenia dodávateľovi. Pre prípad, že 

nedôjde k potvrdeniu objednávky dodávateľom takto 

uvedeným spôsobom a tento napriek tomu doručí 

objednaný tovar, má PPS Group právo jeho prijatie 

odmietnuť; v prípade prijatia tovaru sa zmluva 

považuje za uzavretú okamihom prevzatia tovaru. 

7. Potvrdením objednávky zo strany dodávateľa sa 

stávajú tieto VOP neoddeliteľnou súčasťou zmluvy; 

iné podmienky stanovené dodávateľom v jeho 
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formulároch alebo návrhoch sa použijú iba v prípade, 

že PPS Group s ich použitím vopred vyjadrí písomný 

súhlas. 

8. Potvrdenie objednávky po uplynutí lehoty 72 hodín 

ako aj prijatie objednávky s výhradou sa považuje za 

nový návrh na uzavretie zmluvy a PPS Group má právo 

takýto návrh prijať alebo neprijať, a to v lehote 3 

kalendárnych dní. Nečinnosť PPS Group nemožno v 

žiadnom prípade považovať za prijatie návrhu. 

9. PPS Group je oprávnená objednávku zrušiť či zmeniť 

kedykoľvek pred okamihom, keď je PPS Group 

doručené potvrdenie objednávky dodávateľom či 

pred okamihom, keď PPS Group prijme tovar, alebo 

na základe dohody zmluvných strán. 

10. Dodávateľovi nepatrí náhrada nákladov vzniknutých v 

súvislosti so zrušením objednávky. 

11. Dodávateľ je oprávnený zmeniť cenu tovaru z dôvodu 

zmeny objednávky zo strany PPS Group iba v prípade 

oznámenia takejto zmeny spoločnosti PPS Group 

elektronicky alebo iným spôsobom akceptovaným 

PPS Group a to bezodkladne od obdržania zmeny 

objednávky. 

12. Ak nie je písomne dohodnuté inak, cena uvedená v 

objednávke zahŕňa všetky náklady, teda aj náklady na 

dopravu, balenie a pod. 

 

V. Dodanie 

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať PPS Group tovar resp. 

vykonať dielo podľa podmienok dohodnutých 

v zmluve a v súlade s týmito VOP. 

2. Dodávateľ je povinný dodať tovar v súlade podľa DDP 

INCOTERMS 2018, v kvalite, množstve, prevedení, 

lehotách a zabalené v súlade so zmluvou a 

požiadavkami PPS Group, do prevádzky PPS Group 

alebo iného miesta určeného spoločnosťou PPS 

Group v zmluve. 

3. PPS Group nie je povinná prijať tovar nad rozsah 

uvedený v zmluve, ani nie je povinná za tento tovar 

zaplatiť. 

4. Dodávateľ je povinný k odovzdaniu tovaru resp. 

vykonaniu diela v mieste plnenia predložiť a odovzdať 

PPS Group najmä nasledovné dokumenty: 

a) dodací list s presne špecifikovaným množstvom 

a druhom dodávky, a číslom objednávky PPS 

Group; 

b) doklady umožňujúce riadne prevzatie a užívanie 

tovaru resp. diela; 

c) certifikáty a atesty na dodaný tovar resp. dielo; 

d) meracie protokoly na  hodnoty predpísané na 

výkrese ; 

e) pri zváraných výrobkoch protokoly o kvalite 

zvarov v zmysle predpísaných noriem; 

f) potvrdenú kópiu objednávky PPS Group. 

5. V prípade ak je predmetom dodania vzorka, je 

dodávateľ povinný PPS Group odovzdať okrem 

dokumentov uvedených v bode 4. tohto článku VOP 

tiež nasledovné dokumenty: 

a) meracie protokoly na všetky hodnoty predpísané 

na výkrese; 

b) pri zváraných výrobkoch protokoly o kvalite 

všetkých zvarov v zmysle predpísaných noriem na 

výkrese (pripadne podľa technologických 

postupov objednávateľa vzoriek). 

6. Dodávateľ zodpovedá za to, že dodaný tovar resp. 

vykonané dielo bude spĺňať všetky normy a technické 

podmienky platné v Slovenskej republike, čo na 

požiadanie PPS Group zdokladuje predložením 

certifikátov a atestov pre Slovenskú republiku. 

Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť PPS Group škodu, ktorá 

vznikne porušením, resp. nepravdivosťou tohto 

záväzku. 

7. Všetky technické zmeny (vrátane postupov, strojov a 

materiálov) sa môžu vykonávať iba po 

predchádzajúcom písomnom súhlase PPS Group a v 

súlade s podmienkami stanovenými PPS Group. 

8. Dodávateľ je povinný tovar resp. dielo zabaliť 

obvyklým spôsobom, v pochybnostiach spôsobom 

zaručujúcim uchovanie a ochranu tovaru resp. diela. 

Dodávateľ nesie zodpovednosť za škody vzniknuté 

nesprávnym balením a označením tovaru resp. diela. 

9. Pokiaľ nie je v objednávke alebo v zmluve uvedené 

inak, zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že 

k splneniu záväzku a vzniku práva účtovať dohodnutú 

cenu dochádza okamihom dodania. 

10. Pokiaľ nie je v objednávke alebo v zmluve uvedené 

inak, zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že 

k splneniu záväzku a vzniku práva účtovať dohodnutú 

cenu vzorky dochádza okamihom schválenia vzorky 

potvrdením kvality zo strany PPS Group. 

11. Po celú dobu výroby až do vyskladnenia objednaného 

tovaru má PPS Group právo previerky materiálov, 

výrobných postupov a ostatných, na poskytnutie 

zmluvného plnenia slúžiacich výkonov. Ak dodávateľ 

previerku bez udania závažného dôvodu nepovolí, 

bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvy 

a PPS Group má v takomto prípade právo odstúpiť od 

zmluvy bez toho, aby si dodávateľ mohol uplatňovať 

náhradu škody alebo požadovať úhradu vynaložených 

nákladov. To platí i v prípadoch, keď sa pri prehliadke 

zistia vady alebo odchýlky od zmluvných dojednaní; 

alebo požadovať bezodkladné dodatočné plnenie. 

12. Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, dodávateľ je 

oprávnený dodávať tovar resp. vykonať dielo po 

častiach. PPS Group je oprávnená nie však povinná 

tovar resp. vykonané dielo dodané pred termínom 

dohodnutým v zmluve prijať, pričom PPS Group je 

v takomto prípade oprávnená účtovať dodávateľovi 
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škodu, ktorá vznikla predčasným dodaním resp. 

vykonaním diela, pričom záväzok PPS Group zaplatiť 

cenu vzniká najskôr okamihom uplynutia termínu 

dodania dohodnutého v zmluve. Predčasným 

dodaním a prijatím plnenia zo strany PPS Group 

nedochádza k zmene obsahu zmluvy. 

13. Dodávateľ je oprávnený k plneniu jednotlivých 

povinností zo zmluvy využiť subdodávateľa len po 

predchádzajúcom písomnom súhlase PPS Group. Za 

dodávky tovaru prostredníctvom subdodávateľov 

zodpovedá dodávateľ rovnako, ako by ich vykonal 

sám. PPS Group si vyhradzuje právo odmietnuť 

schválenie dodávateľom navrhnutého 

subdodávateľa. 

14. V prípade bezdôvodného neprevzatia objednaného 

tovaru resp. diela PPS Group, PPS Group je povinná 

uhradiť dodávateľovi cenu a všetky náklady, ktoré mu 

vznikli v súvislosti s plnením svojho záväzku. 

15. V prípade ak PPS Group mešká viac ako 30 dní so 

zaplatením ceny v zmysle zmluvy je dodávateľ 

oprávnený pozastaviť dodanie tovaru resp. 

vykonávanie diela, pričom v takomto prípade 

dodávateľ nie je v omeškaní s dodaním tovaru resp. 

vykonaním diela, pokiaľ PPS Group a dodávateľ 

nedohodnú spôsob zabezpečenia úhrady 

omeškaných platieb. 

16. V prípade, ak PPS Group aj po doručení písomnej 

výzvy na zaplatenie mešká so zaplatením ceny viac 

ako 15 dní, má dodávateľ právo odstúpiť od zmluvy 

a to jednostranným úkonom – oznámením 

o odstúpení od zmluvy písomnou formou. 

17. Ak je v zmluve výslovne dohodnuté, že sa jedná o tzv. 

fixnú zmluvu, má sa za to, že PPS Group nemá záujem 

o oneskorené dodanie tovaru resp. vykonanie diela. 

V prípade, ak dodávateľ dodá tovar resp. vykoná dielo 

po dohodnutom termíne, PPS Group je oprávnená 

takéto plnenie podľa vlastného uváženia prijať alebo 

odmietnuť, pričom dodávateľ je povinný zaplatiť 

zmluvnú pokutu vo výške 30% z dohodnutej ceny, ak 

nebolo dohodnuté inak. 

 

VI. Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody 

1. Vlastnícke právo prechádza na PPS Group okamihom 

riadneho prevzatia (i) tovaru resp. vykonaného diela 

PPS Group, ktorý nevykazuje žiadne vady a (ii) 

dokladov potrebných na prevzatie tovaru, resp. diela 

podľa zmluvy a VOP zodpovedajúcich jeho charakteru 

a účelu, najmä dodací list a faktúru obsahujúci najmä 

tieto údaje požadované zo strany PPS Group, ak 

v zmluve nie je uvedené inak. 

2. Nebezpečenstvo škody na tovare nesie dodávateľ až 

do okamihu prehliadky tovaru zodpovedným 

zástupcom PPS Group a prijatia takto 

skontrolovaného tovaru, prípadne do okamihu, kedy 

konečný výrobok PPS Group, ktorý obsahuje tovar 

dodávateľa, prejde finálnou kontrolou výrobku pred 

uložením na expedíciu k zákazníkovi PPS Group, ak 

v zmluve nie je uvedené inak. 

3. Dodávateľ zodpovedá za škodu PPS Group, ktorá jej 

vznikne poškodením, stratou alebo odcudzením 

tovaru resp. diela. 

4. Dodávateľ zodpovedá za veci prevzaté od PPS Group 

za účelom ich spracovania pri vykonaní diela ako 

skladovateľ. 

 

VII. Kvalita, vady a reklamácie 

1. Dodávateľ je povinný dodať tovar, resp. dielo bez vád 

materiálu, zloženia a práce, vyhovujúci všetkým 

stanoveným podmienkam, špecifikáciám, technickej 

dokumentácie a ďalším podkladom, a bez právnych 

vád. 

2. Dodávateľ sa taktiež zaväzuje dodať tovar, resp. dielo, 

a vzorky ktoré bude spĺňať všetky požadované 

materiálové, technické, technologické a právne 

vlastnosti pre jeho riadne použitie minimálne po dobu 

označovanú ako „záručná doba“, uvedenú v týchto 

VOP. Dodávateľ ďalej bude dodávať tovar, resp. dielo 

a vzorky speňažiteľné, vhodné a vyhovujúce 

dohodnutému účelu alebo na účel, ku ktorému je taký 

typ tovaru, resp. dielo spravidla užívaný, a v najlepšej 

možnej kvalite, ako aj bez akýchkoľvek vád ktoré by 

mohli vyplývať z autorských, patentových či iných 

práv duševného vlastníctva. 

3. Tovar, resp. dielo a vzorka musí zodpovedať 

špecifikáciám stanoveným PPS Group, ako aj aktuálne 

záväzným EU normám, všetkým aplikovateľným 

technickým normám a všeobecne záväzným právnym 

predpisom. 

4. PPS Group a ním určení zástupcovia a zamestnanci sú 

oprávnení vykonať vstupnú kontrolu dodaného 

tovaru, resp. diela a zhodnotenie jeho kvality (vrátane 

všetkého vybavenia a materiálu použitého pri jeho 

výrobe) bezprostredne po jeho dodaní PPS Group. 

PPS Group je oprávnená takisto kedykoľvek a 

kdekoľvek prehliadať a kontrolovať všetky dodávané 

tovary, resp. dielo a zhodnotiť ich kvalitu vrátane 

všetkého vybavenia a materiálu použitého pri jeho 

výrobe. 

5. Ak je prevzatie tovaru, resp. diela, alebo vzorky 

odmietnuté z dôvodu vád na tovare, resp. diele alebo 

jeho časti, je dodávateľ povinný podľa pokynov PPS 

Group tovar, resp. dielo na svoje náklady skontrolovať 

v rozsahu požadovanom zo strany PPS Group, 

bezplatne odstrániť vady v lehote 24 hodín od 

oznámenia vady dodávateľovi, alebo nahradiť ho 

tovarom, resp. dielom zodpovedajúcim pôvodne 

dodanému tovaru, resp. dielu v lehote 24 hodín od 

oznámenia vady dodávateľovi. 
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6. Dodávateľ je povinný odstrániť reklamované vady na 

vzorkách do 30 dní od prevzatia protokolov 

(Upozornenie kontroly) o chybnej vzorke. V prípade 

nedodržania tejto lehoty je PPS Group oprávnená od 

zmluvy odstúpiť, pričom dodávateľ nemá nárok na 

náhradu akýchkoľvek nákladov. 

7. Chybný tovar, resp. dielo je PPS Group oprávnená 

opraviť tiež sama, prípadne s využitím tretej osoby, 

pričom účelne vynaložené náklady na takúto opravu 

je oprávnená započítať voči cene za dodaný vadný 

tovar, resp. dielo fakturovanú dodávateľom, prípadne 

ju samostatne vyfakturovať dodávateľovi. Na tento 

účel PPS Group bude použitý cenník prác, ktorý je 

neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP ako príloha č. 1 

a dodávateľ s ním vyjadruje súhlas. PPS Group 

písomne upovedomí dodávateľa o tom, aký postup 

pri vybavení reklamácie zvolila. 

8. Za spracovanie podkladov k reklamácii je PPS Group 

oprávnená účtovať paušálnu náhradu vo výške 40 

EUR. 

9. V prípade, ak dodaním vadného, nesprávneho tovaru, 

resp. diela, ktorý nespĺňa podmienky v zmysle zmluvy, 

vznikne PPS Group škoda, dodávateľ sa zaväzuje 

nahradiť PPS Group škodu tým spôsobenú i všetky 

náklady, ktoré vznikli PPS Group v dôsledku tohto 

porušenia zmluvy. 

10. Dodávateľ poskytuje PPS Group záruku na: 

a) tovar a dielo, na ktoré sa nevzťahuje dojednanie 

podľa písm. b) a c) nižšie 24 mesiacov odo dňa 

prevzatia zo strany PPS Group; 

b) stavby 5 rokov odo dňa prevzatia (dodania); 

c) tovary a služby, ktoré budú vnesené do 

stavebných, cestných, banských strojov alebo 

iných zariadení, ktoré budú dodávané konečnému 

zákazníkovi poskytuje dodávateľ záruku po dobu 

24 mesiacov odo dňa dodania konečnému 

zákazníkovi alebo do doby odpracovania 2000 

Mth avšak maximálne 48 mesiacov odo dňa 

prevzatia tovaru resp. služby zo strany PPS Group. 

11. Záručná doba sa predlžuje o dobu odo dňa doručenia 

reklamácie vady dodávateľovi, až do dňa riadneho 

odstránenia reklamovaných vád. 

12. PPS Group sa zaväzuje reklamovať vady dodaného 

tovaru resp. diela bezodkladne po ich zistení, jednako 

ako vady množstva spravidla do 10 pracovných dní 

odo dňa prevzatia tovaru resp. diela PPS Group a vady 

akosti a kvality spravidla do 10 pracovných dní odo 

dňa ich zistenia PPS Group. Pre vylúčenie pochybností 

platí, že lehota 10 pracovných dní začína plynúť od 

okamihu zistenia vady, nie od okamihu dodania 

tovaru, alebo vykonania diela. PPS Group je 

oprávnená reklamovať vady kedykoľvek počas 

záručnej doby. 

13. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru resp. diela 

spôsobené neodborným uvedením do prevádzky, 

s výnimkou uvedenia do prevádzky dodávateľom, 

nesprávnym zaobchádzaním s tovarom resp. dielom, 

jeho neodbornou údržbou alebo neodborným 

zásahom. To neplatí, ak dodávateľ poruší svoju 

povinnosť odovzdať PPS Group v písomnej forme 

návod na obsluhu, prípadne inú manipuláciu 

s tovarom, resp. dielom ak je to obvyklé pre daný 

tovar, resp. dielo. 

14. Ak dodávateľ dodá PPS Group tovar resp. dielo s 

vadami, PPS Group ich označí hneď po ich zistení pri 

preberaní, v dodacom liste alebo neskôr, ak budú 

zistené v mieste konečnej dodávky tovaru do doby 

garantovanej dodávateľom počas záručnej doby. 

15. V prípade dodania neúplného množstva, 

nesprávneho, vadného tovaru resp. diela, ktorý 

nespĺňa všetky podmienky a parametre v zmysle 

zmluvy, je PPS Group oprávnená odmietnuť prevzatie 

takého tovaru, resp. diela.  

16. V prípade ak PPS Group neuplatní postup podľa bodu 

14 tohto článku, dodávateľ sa zaväzuje doplniť 

množstvo, dodať náhradný tovar, prípadne poskytnúť 

zľavu z ceny tovaru resp. diela v lehote, ktorá bude 

osobitne dojednaná medzi dodávateľom a PPS Group 

na základe dohody. Ak k takejto dohode nedôjde, 

lehota na doplnenie množstva, dodanie náhradného 

tovaru, resp. diela, prípadne poskytnutie zľavy z ceny 

je 3 pracovné dni odo dňa uplatnenia reklamácie. 

Spôsob akým má byť reklamácia vybavená určí PPS 

Group, ktorá o tom písomne informuje dodávateľa. 

V takomto prípade sa splatnosť faktúr, ktoré sa týkajú 

reklamovaného tovaru resp. diela sa predlžuje o dobu 

medzi uplatnením reklamácie a poskytnutím zľavy, 

resp. dodaním náhradného tovaru alebo inej 

písomnej dohody dodávateľa s PPS Group. 

17. Aplikácia ustanovenie § 428 ods. 1 Obchodného 

zákonníka sa pri plnení zmluvy vylúčená. 

18. PPS Group je oprávnená pre čiastkové prijatie tovaru, 

resp. diela v prípadoch, v ktorých to je vzhľadom na 

charakter tovaru, resp. diela možné, o čom PPS Group 

písomne informuje dodávateľa. V takomto prípade je 

dodávateľ oprávnený vystaviť faktúru PPS Group až 

po dodaní celého množstva tovaru, resp. diela 

v zmysle objednávky. 

19. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami o tom či 

sa jedná alebo nejedná o vadu dodaného tvaru resp. 

vykonaného diela zmluvné strany súhlasia, že sa budú 

snažiť tento spor vyriešiť v lehote do 60 dní odo dňa 

oznámenia vady dodávateľovi. Počas tejto doby sa 

PPS Group zaväzuje, že bude na vlastné náklady 

skladovať takto dodaný tovar resp. dielo. Po tejto 

lehote je PPS Group oprávnená takto dodaný tovar 

resp. dielo skladovať na náklady dodávateľa, 
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zošrotovať na náklady dodávateľa alebo zaslať 

dodávateľovi späť na jeho náklady. 

20. Dodávateľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto 

spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu PPS Group, 

v prípade, že dodávateľ ani pri vynaložení odbornej 

starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť 

alebo na ne PPS Group písomne upozornil a PPS 

Group na ich použití trvala. Dodávateľ tak isto 

nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním 

nevhodných pokynov daných mu PPS Group, ak 

dodávateľ na nevhodnosť týchto pokynov písomne 

upozornil a PPS Group na ich dodržaní trvala alebo ak 

dodávateľ túto nevhodnosť nemohol zistiť. 

21. Žiadne obmedzenie doby ani limitácia výšky náhrady 

škody neplatí pre prípad zodpovednosti dodávateľa za 

škodu spôsobenú vadným výrobkom v zmysle zákona 

č. 294/1999 Z.z. v platnom znení. 

 

VIII. Platobné podmienky 

1. PPS Group sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi cenu 

podľa podmienok stanovených v zmluve. 

2. Cena tovaru, resp. diela je dohodnutá v súlade so 

zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov. Dohodnutá cena uvedená zmluve je bez 

DPH a je stanovená pre každú položku samostatne. Ku 

kúpnej cene bude účtovaná DPH v zmysle platných 

právnych predpisov. V cene tovaru, resp. diela sú 

zahrnuté všetky náklady, ak sa PPS Group a dodávateľ 

nedohodli písomne inak.  

3. Cena sa bude uhrádzať bezhotovostnými peňažnými 

prevodmi na účet dodávateľa uvedený v zmluve. 

Povinnosť PPS Group zaplatiť cenu za tovar resp. dielo 

sa považuje za splnenú okamihom odpísania 

peňažných prostriedkov z účtu PPS Group v prospech 

účtu dodávateľa. 

4. Lehota splatnosti ceny je 90 dní odo dňa doručenia 

daňového dokladu – faktúry PPS Group, pokiaľ nie je 

dohodnuté inak. 

5. Za úhrady pred dohodnutou lehotou splatnosti 

poskytne dodávateľ PPS Group zľavu z kúpnej ceny 

(skonto) vo výške 2,0% ak bude úhrada poukázaná na 

účet dodávateľa aspoň 30 dní pred lehotou splatnosti, 

a zľava (skonto) vo výške 3% ak bude úhrada 

poukázaná aspoň 60 dní pred lehotou splatnosti. 

6. Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, dodávateľovi 

vzniká právo vystaviť daňový doklad – faktúru dňom 

dodania tovaru PPS Group resp. odovzdaním diela. 

7. V prípade ak je predmetom dodania výrobok 

zhotovený na zákazku platí, že dodávateľ je 

oprávnený vystaviť faktúru až po potvrdení oddelenia 

kvality PPS Group, že vzorka spĺňa všetky parametre 

podľa zmluvy, technickej dokumentácie. 

8. V prípade, že dodávateľ vystavuje pravidelnú faktúru 

za určité časové obdobie, je oprávnený tak urobiť až 

po tom, ako bude zo strany PPS Group odsúhlasené 

množstvo dodaného tovaru, resp. diela ktoré má byť 

predmetom fakturácie, avšak najneskôr do 15 dní po 

jeho riadnom dodaní. 

9. V prípade, ak daňový doklad – faktúra nebude spĺňať 

náležitosti podľa osobitných predpisov (najmä zákon 

o DPH), PPS Group vráti daňový doklad – faktúru 

dodávateľovi na prepracovanie, pričom uvedie aj 

dôvod vrátenia. V takom prípade plynie po doručení 

daňového dokladu – opravenej faktúry nová lehota 

splatnosti. 

10. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že PPS Group má 

právo na základe dohody započítať akékoľvek svoje 

splatné a/alebo nesplatné a/alebo premlčané 

pohľadávky voči dodávateľovi proti splatným a/alebo 

nesplatným pohľadávkam dodávateľa voči PPS Group, 

a to bez ohľadu na skutočnosť, či vznikli podľa zmluvy, 

iného právneho úkonu alebo na základe inej právnej 

skutočnosti. 

11. Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu PPS Group postúpiť akékoľvek 

svoje práva (vrátane pohľadávok) a/alebo povinnosti 

vzniknuté podľa zmluvy na tretiu osobu. 

 

IX. Nakladanie s odpadmi 

1. V prípade ak v súvislosti s dodaním tovaru, alebo 

vykonaním diela v areáli PPS vznikne akýkoľvek 

odpad, je dodávateľ povinný tento odvážiť na váhe 

PPS Group, riadne s týmto odpadom naložiť v zmysle 

zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších 

predpisov a potvrdením osoby oprávnenej na zber 

a spracovanie odpadov osvedčiť riadne zlikvidovanie 

tohto odpadu v množstve určenom odvážením na 

Váhe PPS Group. 

2. PPS Group je oprávnená pozdržať úhradu faktúry až 

do okamihu preukázania splnenia povinnosti 

uvedenej v predchádzajúcom bode. 

3. Dodávateľ nie je oprávnený umiestniť kdekoľvek 

v areáli PPS, a to ani v nádobách na to inak určených. 

 

X. Zmluvné sankcie 

1. V prípade, ak PPS Group nezaplatí cenu podľa zmluvy, 

zaväzuje sa dodávateľovi zaplatiť úrok z omeškania vo 

výške stanovenej príslušnými právnymi predpismi. 

2. V prípade, ak dodávateľ nedodá PPS Group tovar 

resp. nevykoná dielo v termíne podľa zmluvy, 

dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť PPS Group zmluvnú 

pokutu vo výške 0,5% z ceny nedodaného tovaru resp. 

diela za každý aj začatý deň omeškania. 

3. V prípade, ak dodávateľ neodstráni vady reklamované 

v záručnej dobe v lehote podľa zmluvy, dodávateľ sa 

zaväzuje zaplatiť PPS Group zmluvnú pokutu vo výške 

0,05% z ceny reklamovaného tovaru resp. vady diela 

za každý začatý deň omeškania. 
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4. V prípade, ak dodávateľ nedodá PPS Group tovar 

resp. nevykoná dielo, alebo neodstráni vady ani 

v lehote 7 dní odo dňa doručenia výzvy PPS Group na 

splnenie záväzku, je PPS Group oprávnená zabezpečiť 

splnenie povinnosti dodávateľa prostredníctvom 

tretej osoby na náklady dodávateľa. 

5. V prípade ak dodávateľ uloží odpad, ktorý je povinný 

naložiť v zmysle bodu VIII. VOP v areáli PPS, a to aj 

v nádobách na to inak určených, zaväzuje sa 

dodávateľ zaplatiť PPS Group pokutu vo výške 5000 

EUR. 

6. V prípade ak dodávateľ neodváži odpad, ktorý vznikol 

v súvislosti s dodaním tovaru, alebo vykonaním diela 

v areáli PPS v zmysle bodu VIII. VOP , zaväzuje sa 

dodávateľ zaplatiť PPS Group pokutu vo výške 1000 

EUR. 

7. V prípade, ak dodávateľ poruší svoju povinnosť 

uvedenú v článku IX. týchto VOP, dodávateľ sa 

zaväzuje na výzvu PPS Group zaplatiť PPS Group 

zmluvnú pokutu vo výške 25 000 EUR za každý 

jednotlivý prípad porušenia, čím nie je dotknutá 

povinnosť dodávateľa nahradiť PPS Group všetku 

škodu. 

8. Uplatnením a/alebo zaplatením zmluvnej pokuty sa 

dodávateľ nezbavuje svojich záväzkov podľa tejto 

zmluvy. Uplatnením a/alebo zaplatením zmluvnej 

pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody v plnej 

výške, pričom zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na 

náhradu škody. 

 

XI. Dôverná informácia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely zmluvy za 

„dôvernú informáciu“ sa považuje najmä nie však 

výlučne výkresová dokumentácia, technická 

dokumentácia, jednotlivé a všetky informácie 

poskytnuté PPS Group dodávateľovi pre účely plnenia 

záväzkov dodávateľa podľa zmluvy najmä technické, 

obchodné a organizačné informácie, či už boli 

poskytnuté pred alebo po uzavretí zmluvy, 

s výnimkou nasledovných: 

a) informácia, ktorá sa stala verejne známou 

a prístupnou inak ako porušením zmluvy; 

b) informácia, ktorá bola preukázateľne v držbe 

dodávateľa predtým ako mu bola poskytnutá zo 

strany PPS Group, dôkazné bremeno znáša 

dodávateľ; 

c) informácia, ktorú PPS Group pri jej odovzdaní 

výslovne označila ako nedôvernú; 

d) informácia, ktorej predloženie je požadované na 

základe všeobecne záväzného predpisu alebo na 

príkaz súdu alebo iného orgánu verejnej moci 

v súlade so zákonom. Ak bude dodávateľ povinný 

predložiť takéto informácie, vopred oboznámi 

PPS Group a obidve zmluvné strany sa vzájomne 

dohodnú na spôsobe ich predloženia. 

2. Počas doby platnosti zmluvy a päť rokov po jej 

skončení sa dodávateľ zaväzuje: 

a) uschovávať a chrániť ako dôverné a tajné 

jednotlivé a všetky dôverné informácie 

poskytnuté PPS Group; 

b) používať poskytnuté dôverné informácie výlučne 

pre účely plnenia záväzkov dodávateľa a podľa 

zmluvy (dodávateľ nie je oprávnený použiť 

dôverné informácie na akýkoľvek iný účel). 

c) neposkytnúť tretej osobe (okrem prípadov 

uvedených v týchto VOP) žiadnu z dôverných 

informácií poskytnutých PPS Group; 

d) zabezpečiť riadne a bezpečné uchovávanie 

a skladovanie všetkých dôverných informácií 

poskytnutých PPS Group; 

e) nevyhotoviť kópiu dôverných informácií bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu PPS Group. 

3. Dodávateľ môže sprístupniť poskytnutú dôvernú 

informáciu len tým svojim zamestnancom alebo 

povereným osobám, ktorí sú priamo zaangažovaní, 

a ktorých oboznámenie sa s dôvernou informáciou je 

nevyhnutné a podstatné pre účely plnenia záväzkov 

dodávateľa podľa zmluvy. Dodávateľ zaistí a je plne 

zodpovedný za to, že všetci jeho zamestnanci a všetky 

ďalšie poverené osoby sa oboznámia s obsahom 

tohto ustanovenia a súčasne ich zaviaže zabezpečiť 

jeho plnenie. 

4. Po zániku zmluvy alebo na základe písomnej žiadosti 

PPS Group je dodávateľ povinný vrátiť všetky dôverné 

informácie a ich kópie alebo podľa úvahy PPS Group 

všetky dôverné informácie zničiť a písomne osvedčiť, 

že všetky takéto informácie boli zničené. 

5. Dodávateľ je povinný rešpektovať všetky práva 

duševného a/alebo priemyselného vlastníctva, ktoré 

sa viažu k poskytnutým dôverným informáciám. 

6. Zánik platnosti zmluvy nemá vplyv na povinnosť 

dodávateľa rešpektovať záväzky podľa tohto 

ustanovenia. 

 

XII. Doručovanie 

1. Doručovať možno všetky listiny medzi zmluvnými 

stranami, a to predovšetkým, ale nie len objednávky 

a potvrdenia objednávok doporučenou poštovou 

zásielkou, faxom, osobne a/alebo elektronickou 

poštou. Zasielaná informácia sa považuje za doručenú 

druhej zmluvnej strane: 

a) v prípade, že sa doporučenú zásielku 

z akýchkoľvek dôvodov nepodarí doručiť, na 

poludnie (o 12:00 hodine) tretieho dňa odo dňa 

odoslania zásielky odosielateľom; 

b) v prípade doručovania faxom, okamihom 

odoslania faxovej správy potvrdeným výpisom 
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z faxového zariadenia o úspešnom prenose 

správy; 

c) v prípade osobného doručenia písomným 

potvrdením prevzatia listiny s uvedením dátumu 

prevzatia alebo momentom odmietnutia prijatia 

takejto listiny. 

2. Tieto ustanovenia o doručovaní, ako aj o fikcii 

doručenia sa používajú na všetky prípady doručovania 

medzi zmluvnými stranami, ak v zmluve nie je 

uvedené inak. Zmluvné strany sú zároveň oprávnené 

doplniť doručované informácie aj telefonickým 

upovedomením. 

 

XIII. Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 

1.10.2018. 

2. VOP platia na dobu neurčitú. 

3. Tieto VOP a všetky zmluvné vzťahy medzi PPS Group 

a dodávateľom sa spravujú právom Slovenskej 

republiky. Zmluvné vzťahy týmito VOP výslovne 

neupravené sa spravujú príslušnými právnymi 

predpismi najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že zachovajú mlčanlivosť 

o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri 

plnení záväzkov z týchto VOP a zmluvy. 

5. Každá zo zmluvných strán je povinná s prihliadnutím 

na okolnosti a zvyklosti v odvetví strojárstva urobiť 

opatrenia na odvrátenie škody alebo na jej 

zmiernenie. 

6. Zmluva zaniká uplynutím doby na ktorú je dojednaná, 

dohodou zmluvných strán, odstúpením od zmluvy 

alebo písomnou výpoveďou. 

7. PPS Group môže odstúpiť od zmluvy podľa týchto VOP 

ak dodávateľ opakovane poruší svoju povinnosť dodať 

tovar resp. vykonať dielo riadne a včas podľa prijatých 

objednávok a/alebo dodávateľ poruší ustanovenia 

článku IX. týchto VOP. 

8. Dodávateľ môže odstúpiť od zmluvy ak PPS Group 

opakovane poruší svoju povinnosť zaplatiť cenu. 

9. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva 

a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy. Odstúpenie 

od zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu škody 

vzniknutej porušením zmluvných povinností, ani 

nárok na zaplatenie zmluvných pokút resp. ostatných 

sankcií, ktoré vznikli počas platnosti zmluvy. 

10. Zmluvu je možné vypovedať písomnou výpoveďou 

ktorejkoľvek zo zmluvných strán aj bez udania 

dôvodu; výpovedná lehota je jeden kalendárny 

mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po doručení výpovede druhej 

zmluvnej strane. 

11. Zmluvné strany súhlasia s tým, že v prípade vzniku 

sporu alebo akýchkoľvek nezhôd či nezrovnalostí 

podľa týchto VOP, budú sa snažiť vyriešiť takéto spory 

prednostne rokovaním zmluvných strán. 

12. Všetky spory, ktoré vznikli alebo vzniknú medzi 

zmluvnými stranami z tejto zmluvy alebo v súvislosti 

s touto zmluvou, vrátane sporov o ich existenciu, 

platnosť, výklad alebo zrušenie (ďalej pre každý 

jednotlivý a/alebo všetky uvedené spory len „spory“), 

budú riešené vecne a miestne príslušným súdom 

v Slovenskej republike. 

13. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je cenník prác, 

ktorý tvorí prílohu č. 1. 

14. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je Etický kódex 

pre dodávateľov, ktorý tvorí prílohe č. 2. 

15. Zmluvné strany prehlasujú, že si tieto VOP prečítali, 

ich obsahu porozumeli a prejavili vôľu byť týmito VOP 

viazaní. 

 

 

---------------------------- ------------------------ 

JUDr. Daniel Futej Giorgio Salomoni 

predseda predstavenstva člen predstavenstva 

PPS Group a.s. PPS Group a.s. 


