VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
obchodnej spoločnosti NMH s.r.o.,
so sídlom Priemyselná ulica č. 4608/10, 926 01 Sereď,
IČO: 45 456 763, ktorá ja zapísaná v obchodnom registri vedenom pri OS Trnava
v odd.: Sro, vo vl. č.: 25277/T /v ďalšom texte len ako „spoločnosť NMH“/

1. ČASŤ
NMH S.R.O. V POSTAVENÍ KUPUJÚCEHO A/ALEBO OBJEDNÁVATEĽA

2. ČASŤ
NMH S.R.O. V POSTAVENÍ PREDÁVAJÚCEHO A/ALEBO ZHOTOVITEĽA

V Seredi, dňa 14/06/2019

__________________________________

NMH s.r.o.
Ing. Gergely Táncos
Splnomocnenec

1. ČASŤ
NMH S.R.O. V POSTAVENÍ KUPUJÚCEHO A/ALEBO OBJEDNÁVATEĽA
I.

Základné ustanovenia

1.
Tieto všeobecné obchodne podmienky /v ďalšom texte len ako ,, VOP"I sa vzťahujú
na všetky právne vzťahy medzi NMH v postavení kupujúceho a/alebo objednávateľa a
tretími osobami v postavení predávajúceho a/alebo zhotoviteľa /v ďalšom texte len ako
,,dodávateľ'" v príslušnom gramatickom tvare/, na základe ktorého je dodávateľ' povinný
dodať' NMH tovar a/alebo zhotoviť' pre NMH dielo.
2.
Pravne vzťahy medzi NMH a dodávateľom sa riadia zmluvou o dielo alebo kúpnou
zmluvou, objednávkou vystavenou NMH, týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami
a Obchodným zákonníkom v poradí ako je uvedené. NMH a dodávateľ' môžu svoje pravá
a povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov upraviť' odlišné v zmluve a/alebo v
objednávke.
3.
Dodanie tovaru alebo zhotovenie diela NMH objednáva u dodávateľa písomnou
objednávkou, ktorú NMH doručuje dodávateľovi poštou, faxom alebo elektronickou
poštou. Ústne objednávky sa považujú za objednávku len v prípade, ak sú v lehote do 24.
(dvadsať'štyri) hodín doplnené aj v písomnom vyhotovení doručenom dodávateľovi.
4.
Ak medzi NMH a dodávateľom nie je uzatvorená zmluva, vznikne medzi NMH a
dodávateľom zmluvný vzťah písomným potvrdením objednávky zo strany dodávateľa
a/alebo ak dodávateľ' na základe objednávky dodá NMH tovar a/alebo začne podľa
objednávky zhotovovať' dielo. Písomným potvrdením objednávky a/alebo dodaním
tovaru podľa objednávky a/alebo začatím zhotovovania diela podľa objednávky
dodávateľ' vyjadruje a potvrdzuje svoj súhlas so zmluvnými podmienkami uvedenými v
objednávke ako s tým, aby sa jeho zmluvný vzťah s NMH riadil VOP.
II.

Určenie tovaru a / alebo diela

1.
V objednávke NMH určí konkrétne parametre objednaného tovaru a/alebo diela,
ktoré žiada zhotoviť'. NMH k objednávke priloží výkresovú dokumentáciu tovaru alebo
diela, ak túto má k dispozícii; výkresová dokumentácia sa považuje za neoddeliteľnú
súčasť' objednávky. Dodávateľ' je povinný pred dodaním tovaru a/alebo pred začatím
prác na zhotovení diela písomne upozorniť' NMH na nedostatočnú špecifikáciu tovaru
a/alebo diela a zároveň si od NMH vyžiadať' doplnenie objednávky o špecifikáciu tovaru
a/alebo diela. Ak dodávateľ' potvrdí objednávku alebo dodá tovar alebo začne
zhotovovať' diela bez toho, aby upozornil na nedostatočnú špecifikáciu tovaru alebo
a/alebo diela a bez toho aby si vyžiadal jeho dodatočnú špecifikáciu, má sa za to tovar
a/alebo dielo je určené dostatočne určito a zrozumiteľné. Za prípadnú škodu, ktorá
vznikne NMH alebo dodávateľovi z dôvodu, že dodávateľ' nesplní riadne a včas svoje
povinnosti podľa druhej vety tohto odseku, je dodávateľ' v plnom rozsahu zodpovedný.
2.
Ak je predmetom objednávky iba dodanie tovaru, NMH uvedie v objednávke
požadované množstvo tovaru v kusoch, prípadne v kilogramoch, metroch alebo v iných
obvyklých merných jednotkách podľa druhu tovaru.
3.
Dodávateľ' je povinný dodať' tovar a/alebo zhotoviť' dielo požadovaných
parametrov, v množstve, akosti a vo vyhotovení podľa objednávky. Ak nie je v

objednávke určená akosť' a vyhotovenie tovaru a/alebo diela, je dodávateľ' povinný
dodať' tovar a/alebo zhotoviť' dielo v akosti a vyhotovení obvykle požadovanom pre
daný druh tovaru a/alebo diela s prihliadnutím na účel použitia tovaru a diela.
4.
Súčasťou záväzku dodávateľa je aj vyhotovenie obalu a zabalenie tovaru a/alebo
diela a jeho pripravenie na prepravu tak, aby nedochádzalo k jeho poškodeniu alebo
stratám počas prepravy, náklady s tým spojene sú zahrnuté v cene tovaru a/alebo diela
uvedenej v objednávke.
5.
Dodávateľ' je povinný odovzdať' NMH pri dodaní tovarom a/alebo odovzdaní diela
aj kompletnú dokumentáciu, ktorá je potrebná na preukázanie vlastníckeho pravá k
tovaru a/alebo dielu, nakladanie s ním a na jeho bezpečné používanie diela v rozsahu
podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, alebo
krajiny určenia, ak je tovar a/alebo dielo určené na export.
III.

Čas, miesto a spôsob dodania tovaru a / alebo odovzdania diela

1.
Dodávateľ' je povinný dodať' tovar a/alebo zhotoviť' a odovzdať' dielo v lehotách
uvedených v objednávke. NMH je povinne prijať' tovar a/alebo prevziať' dielo od
dodávateľa, len vtedy ak tovar a/alebo dielo zodpovedajú požiadavkám podľa
objednávky, sú vyhotovene riadne a včas a bez vád a nedorobkov. Za deň splnenia
záväzku dodávateľa dodať' tovar a/alebo zhotoviť' dielo, sa považuje deň, ktorý je
uvedený v dodacom liste potvrdenom NMH ako deň dodania tovaru a/alebo zhotovenia
diela alebo deň uvedený v prepravných dokladoch ako deň, v ktorom bol tovar a/alebo
dielo odovzdané príjemcovi.
2.
Na základe dohody s NMH, môže dodávateľ' svoj záväzok dodať' tovar a/alebo
zhotoviť' a odovzdať' dielo, splniť' aj pred dňom určeným v objednávke.
3.
Dodávateľ je vždy povinný písomne oznámiť' NMH najmenej dva (2.) pracovné dni
vopred skutočný deň dodania tovaru a/alebo odovzdania diela.
4.
Dodávateľ' je povinný dodať' tovar a/alebo odovzdať' dielo v mieste určenom v
objednávke, prepravu tovaru do miesta jeho dodania a/alebo diela do miesta jeho
odovzdania zabezpečuje vždy na svoje náklady a zodpovednosť' zmluvná strana
uvedená v objednávke, ak je touto stranou dodávateľ', je cena tovaru a/alebo diela
určená vždy vrátané nákladov na prepravu do miesta určenia podľa objednávky.
5.
Bez ohľadu na to, ktorá zo zmluvných strán zabezpečuje prepravu tovaru a/alebo
diela, je dodávateľ' vždy povinný na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť' zabezpečiť'
naloženie tovaru a/alebo diela na dopravný prostriedok a jeho vykonať' zabezpečenie
proti pohybu počas prepravy v spolupráci a podľa pokynov dopravcu.
IV.

Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody

1.
NMH nadobúda vlastnícke právo k tovaru a/alebo k dielu postupne v rozsahu
zaplatených preddavkových a zálohových platieb; to neplatí ak NMH tovar a/alebo dielo
od dodávateľa neprevezme.
2.
Nebezpečenstvo škody na tovare a/alebo diele prechádza z dodávateľa na NMH
až dodaním tovaru a/alebo odovzdaním diela do miesta určenia podľa objednávky a
jeho prevzatím bez vád a nedorobkov zo strany NMH alebo tretej osoby podľa
objednávky.

V.

Kúpna cena za tovar, cena za dielo a spôsob ich platenia

1.
Cena uvedená v objednávke je cenou úplnou a konečnou za dodanie tovaru
a/alebo zhotovenie diela podľa objednávky, riadne a včas, bez vád a nedorobkov
vrátane všetkých nákladov a výdajov spojených s dodaním tovaru a/alebo zhotovením a
odovzdaním diela. K cena uvedenej v objednávke sa pripočíta DPH vo výške podľa
aktuálne platných všeobecne záväzných právnych predpisov SR. V prípade ak je tovar
a/alebo dielo možné špecifikovať' aj podľa merných jednotiek, NMH uvedie v objednávke
aj jednotkové ceny bez DPH.
2.
NMH je povinne zaplatiť' dodávateľovi len cenu za skutočne oddaný tovar v
merných jednotkách vo výške podľa jednotkových cien a/alebo len cenu diela za
skutočne vykonané práce a skutočne dodaný a použitý rozsah materiálov v merných
jednotkách vo výške podľa jednotkových cien.
3.
Cena uvedená v objednávke je pre dodávateľa záväzná a nemenná.
4.
Ak nie je v objednávke uvedené inak, dodávateľ' je oprávnený uplatniť' voči NMH
svoj nárok na zaplatenie ceny tovaru a/alebo ceny diela vo forme faktúry až po tom, čo
riadne a včas splnil svoju povinnosť' dodať' tovar a/alebo zhotoviť' a odovzdať' dielo bez
vád a nedorobkov. Dodávateľ' je oprávnený žiadať' o poskytnutie zálohy na kúpnu cenu
za tovar a/alebo o poskytnutie preddavku na zhotovenie diela len v prípade, ako sa na
jeho poskytnutie NMH zaviazalo v objednávke a len vo výške a spôsobom podľa
objednávky. Po prevzatí tovaru a/alebo diela zo strany NMH je dodávateľ' oprávnený
vyhotoviť' na ťarchu NMH faktúru, ktorá musí byt' v súlade so zmluvou, objednávkou a
VOP, a okrem všetkých náležitosti tak, aby bol spôsobilým daňovým dokladom, musí
obsahovať' aj vyúčtovanie prípadných zálohových platieb, a rozsah dodaného tovaru
a/alebo diela podľa merných jednotiek a jednotkových cien. V prípade ak faktúra
nebude v súlade s predchádzajúcou vetou tohto odseku, je NMH oprávnené vrátiť'
predmetnú faktúru aj opakovane zhotoviteľovi na prepracovanie. Splatnosť' faktúry je
šesťdesiat (60.) dni odo dna jej doručenia. V prípade, ak NMH vráti faktúru zhotoviteľovi na
prepracovanie, začína, a to aj opakovane, plynúť' nová lehota splatnosti až po doručení
opravenej faktúry NMH.
5. V prípade, ak po prevzatí tovaru a/alebo diela a pred uplynutím splatnosti faktúr, zistí
NMH akúkoľvek vadu na dodanom Tovare a/alebo diele, je NMH oprávnené odoprieť'
zaplatenie ceny tovaru a/alebo ceny diela v plnej výške, až do doby čo budú zo strany
dodávateľa v celom rozsahu uspokojene nároky NMH vyplývajúce z vád tovaru a/alebo
diela. Počas doby odopretia zaplatenia ceny tovaru a/alebo ceny diela nie je NMH v
omeškaní s ich úhradou.
VI.

Záruka za akosť

1.
Dodávateľ poskytuje na tovar a/alebo dielo záruku v trvaní tridsat'šest' (36.)
mesiacov, ktorá začne plynúť' dňom prevzatia tovaru a/alebo diela zo strany NMH, ak v
objednávke nie je uvedené inak.
2.
Zárukou dodávateľ' preberá záväzok, že tovar a/alebo dielo počas záručnej doby
budú mat' vlastnosti podľa zmluvy a objednávky, budú spôsobilé na použitie na
dohodnutý alebo obvyklý účel a si zachová vlastnosti podľa zmluvy a objednávky.
3.
Plynutie záručnej doby sa prerušuje na dobu, počas ktorej NMH nebude môcť'
používať' tovar a/alebo dielo z dôvodu jeho vád, za ktoré dodávateľ' poskytol záruku za

akosť'.
VII.

Vady tovaru a / alebo diela, nároky z vád

1.
Tovar a/alebo diela má vady v prípade, ak nie sú dodané v súlade s požiadavkami
NMH uvedenými v zmluve a objednávke.
2.
Dodávateľ' zodpovedá NMH za všetky vady tovaru a/alebo diela, ktoré má v
okamihu, keď' prechádza nebezpečenstvo škody na tovare a/alebo diele na NMH, aj
keď' sa vada stane zjavnou až po prechode nebezpečenstva škody na NMH, ako aj za
všetky vady , ktoré na tovare a/alebo diele vzniknú počas trvania záruky podľa
objednávky alebo VOP.
3.
NMH je povinné vytknúť' vady tovaru a/alebo diela u dodávateľa bez zbytočného
odkladu po ich zistení.
4.
V prípade vád tovaru a/alebo diela je dodávateľ', podľa voľby NMH, povinný:
v prípade neodstrániteľných vád celého alebo časti tovaru a/alebo diela, dodať' v
lehote určenej NMH nový tovar a/alebo zhotoviť' a odovzdať' nové dielo podľa
objednávky; inak je NMH oprávnené obstarať' dodanie nového tovaru a/alebo diela v
mene a na účet dodávateľa,
v prípade odstrániteľných vád, v lehote určenej NMH na svoje náklady odstrániť'
vytknuté vady tovaru a/alebo diela; inak je NMH oprávnené tieto odstrániť' na v mene a
na účet dodávateľa,
poskytnúť' zľavu z ceny tovaru a/alebo diela podľa dohody zmluvných strán, v
prípade ak dohoda nie je možná je jej výšku oprávnené určiť' NMH.
5.
NMH je oprávnené v prípade neodstrániteľných vád alebo vád, ktoré sa opakujú,
od zmluvy odstúpiť' a žiadať' o vrátenie ceny tovaru a/alebo diela, pričom dodávateľ' je
povinný na vlastné náklady vyzdvihnúť' si tovar a/alebo dielo v lehote určenej NMH, nie
však skôr ako v celom rozsahu splní svoju povinnosť' na vrátenie ceny tovaru a/alebo
diela; inak je NMH oprávnený tovar a/alebo dielo zložiť' na účet dodávateľa u tretej
osoby.
6.
V prípade, ak NMH odstúpi od zmluvy, je zhotoviteľ' povinný na vlastné náklady
prevziať' u NMH vadný tovar, resp. dielo a zároveň vrátiť' NMH akúkoľvek obdržanú platbu
z titulu objednávky.
VIII.

Obchodné tajomstvo a predmet duševného vlastníctva

Výkresová dokumentácia, katalógy a akékoľvek dokumenty, ktoré sú potrebne k
vyhotoveniu diela v zmysle objednávky, a ktoré dodávateľ' obdržal od NMH, predstavujú
duševné vlastníctvo NMH a predmet jeho obchodného tajomstva. Dodávateľ' nie je
oprávnený tieto dokumenty kopírovať', poskytnúť' tretím osobám, resp. s nimi akokoľvek
nakladať' s cieľom využiť' ich pre svoje potreby alebo potreby tretích osôb a je povinný o
obsahu týchto dokumentov zachovávať' mlčanlivosť'. Mlčanlivosti o skutočnostiach, o
ktorých sa zhotoviteľ' dozvedel od NMH ho môže zbaviť' len NMH.
IX.

Zmluvné pokuty

1.
Dodávateľ' sa zaväzuje v prípade, ak sa dostane do omeškania s plnením
akýchkoľvek svojich povinnosti voči NMH vyplývajúcich zo zmluvy, objednávky a VOP,
zaplatiť' NMH zmluvnú pokutu vo výške 0, 1 % z celkovej ceny tovaru a/alebo diela podľa
objednávky vrátane DPH minimálne však vo výške 50,- EUR (slovom: päťdesiat' Euro), a to

za každý deň omeškania.
2.
V prípade ak dodávateľ' poruší svoje povinnosti podľa Bodu VIII VOP, zaväzuje sa
zaplatiť' NMH zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc Euro) za každý
jednotlivý prípad porušenia.
3.
Zmluvnú pokutu je dodávateľ' povinný zaplatiť' NMH v lehote do troch (3.) dni odo
dňa, čo ho na jej zaplatenie NMH písomne vyzve.
4.
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok NMH na náhradu škody v plnom
rozsahu.
X.

Platnosť a účinnosť VOP

VOP sa stavajú súčasťou právneho vzťahu medzi NMH a dodávateľom okamihom vzniku
tohto právneho vzťahu podľa VOP. Umožnením vzniku právneho vzťahu medzi NMH a
dodávateľom, dodávateľ' potvrdzuje a vyhlasuje, že tieto VOP si riadne prečítal, boli mu
doručené spolu s objednávkou, resp. sa s nimi oboznámil na webovej lokalite NMH, a tieto
prijíma bez výhrad akceptuje ich ako súčasť' svojho právneho vzťahu s NMH.

V Seredi, dňa 14/06/2019

__________________________________

NMH s.r.o.
Ing. Gergely Táncos
Splnomocnenec

2. ČASŤ
NMH S.R.O. V POSTAVENÍ PREDÁVAJÚCEHO A/ALEBO ZHOTOVITEĽA
1. Základné ustanovenia, ponuka, objednávka a uzatvorenie zmluvy
1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky právne vzťahy medzi
spoločnosťou NMH v postavení predávajúceho a/alebo zhotoviteľa a tretími osobami v
postavení kupujúceho a/alebo objednávateľa, na základe ktorých je spoločnosť NMH
povinná dodať tovar a/alebo zhotoviť dielo.
1.2 Právne vzťahy medzi spoločnosťou NMH a kupujúcim/objednávateľom sa riadia
kúpnou zmluvou alebo zmluvou o dielo, objednávkou potvrdenou spoločnosťou NMH,
týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a Obchodným zákonníkom v poradí ako
je uvedené. Spoločnosť NMH a kupujúci/objednávateľ môžu svoje práva a povinnosti
vyplývajúce zo zmluvných vzťahov upraviť odlišne v zmluve a/alebo v objednávke.
Odlišná úprava práv a povinností vyplývajúcich zo vzťahov, na ktoré sa vzťahujú tieto
Všeobecné obchodné podmienky, je pre spoločnosť NMH záväzná len v tom prípade, ak
je odlišná úprava z jej strany výslovne písomne potvrdená.
1.3 V ďalšom texte sa tieto Všeobecné obchodné podmienky budú označovať len ako
"VOP", osoba alebo obchodná spoločnosť, ktorá predkladá objednávku na zhotovenie
diela alebo na dodanie tovaru a/alebo žiada o cenovú ponuku na zhotovenie diela
alebo na dodanie tovaru, sa bude označovať ako „Odberateľ". Tovary a/alebo diela,
ktoré sú predmetom objednávky alebo žiadosti o cenou ponuku, sa budú ďalej
označovať ako „Tovar”.
1.4 Všetky žiadosti o predloženie cenovej ponuky a všetky objednávky zo strany
Odberateľa môžu byť zo strany spoločnosti NMH prijaté a/alebo akceptované len
spôsobom a za podmienok uvedených v týchto VOP. Akákoľvek iná odchýlna úprava
vzájomných zmluvných podmienok a záruk na dodávaný Tovar oproti VOP (hoci sú
uvedené v objednávke a/alebo v žiadosti o predloženie ponuky) je pre spoločnosť NMH
záväzná, len ak ju spoločnosť NMH písomne výslovne príjme v zmluve a/alebo
samostatným vyhlásením.
1.5 Zmluvný vzťah medzi Odberateľom a spoločnosťou NMH vzniká na základe
objednávky, ktorá je zo strany spoločnosti NMH akceptovaná a potvrdená. Predloženie
ponuky zo strany spoločnosti NMH na základe žiadosti o ponuku zo strany Odberateľa nie
je uzatvorením zmluvy, ak ponuku nenasleduje objednávka Odberateľa, ktorú spoločnosť
NMH príjme.
1.6 Predložené ponuky zo strany spoločnosti NMH sa týkajú vždy celých Tovarov a úplných
služieb, vo vzťahu ku ktorým sú predkladané. Spoločnosť NMH je oprávnená odmietnuť
akúkoľvek objednávku, ktorej predmetom je len čiastočné dodanie Tovaru alebo služby,
ktoré sú predmetom ponuky spoločnosti NMH.
1.7 Ponuky zo strany spoločnosti NMH nie sú záväzné a spoločnosť NMH je oprávnená ich
kedykoľvek vziať späť a/alebo odvolať.
1.8 Ak sa Odberateľ odvoláva na akékoľvek vyhlásenie a/alebo vyjadrenie, ktoré mu bolo

alebo malo byť poskytnuté zo strany zamestnanca spoločnosti NMH a/alebo jej
zástupcov, musí byť takéto prehlásenie alebo vyhlásenie v písomnej podobe súčasťou
objednávky Odberateľa a musí byť spoločnosťou NMH schválené. Ak Odberateľ
predkladá písomnú podobu takéhoto prehlásenia alebo vyhlásenia dodatočne (po
cenovej ponuke spoločnosti NMH alebo po prijatí objednávky), je spoločnosť NMH
oprávnená predložiť novú cenovú ponuku, bez uvedenia dôvodov pre neplatnosť
pôvodnej ponuky.
1.9 Cenové ponuky spoločnosti NMH a akceptácia objednávok Odberateľa zo strany
spoločnosti NMH a všetky následné zmluvy a vyhlásenia zo strany spoločnosti NMH
vychádzajú z predpokladu, že všetky informácie a údaje, ktoré poskytol Odberateľ
spoločnosti NMH sú úplné, kompletné, presné a neobsahujú zavádzajúce a/alebo chybné
informácie.
1.10 Pokiaľ Odberateľ na základe cenovej ponuky spoločnosti NMH, ktorá bola
predložená na základe výzvy Odberateľa nepredloží objednávku, je povinný nahradiť
spoločnosti NMH všetky výdaje a náklady, ktoré spoločnosti NMH vznikli v súvislosti s
vypracovaním a predložením cenovej ponuky podľa požiadaviek a výzvy Odberateľa.
2. Cena:
2.1 Všetky ceny sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty (DPH) a bez ďalších daní, ciel a
poplatkov platných v mieste dodania a/alebo v mieste zhotovenia Tovaru, ak nie je v
zmluve a/alebo v objednávke výslovne uvedené inak.
2.2 Pokiaľ nie je v zmluve a/alebo objednávke uvedené inak, preprava do miesta
dodania podľa požiadavky Odberateľa nie je súčasťou ceny za Tovar.
2.3 Ak je súčasťou cenovej ponuky spoločnosti NMH aj zabezpečenie prepravy do miesta
dodania podľa zadania Odberateľa a ak následne Odberateľ požaduje iný druh
prepravy a/alebo prepravu s vyššou cenou, než aká je uvedená v objednávke, je
Odberateľ povinný takýto rozdiel v cene spoločnosti NMH zaplatiť.
2.4 Odberateľ zodpovedá za viac náklady a škody, ktoré spoločnosti NMH vzniknú z
dôvodu omeškania Odberateľa prevziať Tovar a/alebo pri preberaní Tovaru.
2.5 Spoločnosť NMH je oprávnená pristúpiť k zmene ceny podľa objednávky alebo
cenovej ponuky, ak dôjde po prijatí objednávky k zmene vstupných materiálov a/alebo
služieb. Cena za Tovar bude účtovaná vo výške s ohľadom na aktuálnu cenu vstupných
materiálov a služieb v čase odoslania Tovaru Odberateľovi.
2.6 V prípade ak Odberateľ vznesie dodatočné požiadavky na akékoľvek zmeny vo
vyhotovení a/alebo špecifikácii Tovaru oproti objednávke, pristúpi spoločnosť NMH k
úprave ceny zodpovedajúcej dodatočným požiadavkám Odberateľa.
2.7 Ak spoločnosť NMH v súvislosti a pre potrebu dodania Tovaru podľa objednávky,
vyrobila a/alebo zakúpila nástroje a/alebo materiály, je Odberateľ vždy povinný
samostatne nahradiť spoločnosti NMH náklady s tým spojené, ak nie je výslovne
dohodnuté inak.

3. Spôsob platby:
3.1 Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak, je každá faktúra spoločnosti NMH
splatná najneskôr v deň, v ktorom bol Tovar odoslaný na doručenie do miesta dodania
alebo v deň, v ktorom mal byť Tovar odoslaný na doručenie do miesta dodania, ak by
tomu nezabránilo omeškanie na strane Odberateľa. Spoločnosť NMH je oprávnená
vystaviť faktúru tak, aby sa stala splatnou najneskôr v deň odoslania Tovaru. Spoločnosť
NMH je oprávnená podľa vlastného rozhodnutia Tovar neodoslať do doby, pokiaľ nie sú zo
strany Odberateľa uhradené všetky vystavené a splatné faktúry.
3.2 Ak je Tovar dodávaný po častiach, je spoločnosť NMH oprávnená vystaviť faktúru
podľa podmienok uvedených v týchto VOP vo vzťahu ku každej dodávanej časti Tovaru
samostatne.
3.3 Spory medzi Odberateľom a spoločnosťou NMH v súvislosti s dodaním Tovaru riadne a
včas zo strany spoločnosti NMH alebo spory v súvislosti s omeškaním spoločnosti NMH s
plnením niektorých svojich povinností v súvislosti s dodaním Tovaru, nemajú vplyv na
splatnosť faktúr vystavených zo strany spoločnosti NMH, ani na fakturovanú sumu a ani na
povinnosť Odberateľa uhradiť faktúru v plnej výške riadne a včas.
3.4 Spoločnosť NMH je oprávnená v prípade omeškania Odberateľa s úhradou faktúr v
akomkoľvek rozsahu, bez potreby ďalšieho oznámenia Tovar nedodať alebo pozastaviť
výrobu a dodanie ďalšieho Tovaru Odberateľovi. V prípade čo i len čiastočného
omeškania Odberateľa s úhradou faktúry, má spoločnosť NMH nárok na denný úrok z
omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý čo i len začatý deň omeškania
Odberateľa.
4. Právo na vystavenie faktúry:
4.1 Spoločnosť NMH je oprávnená vystaviť faktúru ku dňu, v ktorom je Tovar podľa
objednávky pripravený na dodanie Odberateľovi.
4.2 V prípade omeškania Odberateľa je spoločnosť NMH oprávnená vystaviť faktúru ako
by bol Tovar dodaný. Každá vystavená faktúra sa považuje za samostatný daňový
doklad, ktorého platnosť a splatnosť sa posudzuje individuálne. Bez predchádzajúceho
písomného súhlasu spoločnosti NMH nie je Odberateľ oprávnený započítať na
pohľadávku spoločnosti NMH na základe vystavenej faktúry svoju nezaplatenú
pohľadávku voči spoločnosti NMH, bez ohľadu na právny dôvod vzniku takejto
pohľadávky Odberateľa.
5. Spôsob dodania:
5.1 Akékoľvek dodacie podmienky a/alebo dodacie doložky uvedené v objednávke
musia byť zo strany spoločnosti NMH samostatne potvrdené spolu so špecifikáciou Tovaru
podľa objednávky a technickou dokumentáciou, ak je k objednávke pripojená.
5.2 Lehota na dodanie sa určuje čo najpresnejšie tak, aby nedochádzalo k sporom.
Omeškanie spoločnosti NMH s dodaním Tovaru v lehote na dodanie nie je podstatným
porušením zmluvy, pričom z tohto dôvodu (omeškanie spoločnosti NMH) Odberateľ nemá

právo voči spoločnosti NMH na náhradu škody a/alebo náhradu nákladov, ktoré vznikli
Odberateľovi v súvislosti s omeškaním spoločnosti NMH. Rovnako tak nemá Odberateľ v
prípade omeškania spoločnosti NMH právo na odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu
a/alebo na zrušenie objednávky.
5.3 Požiadavky Odberateľa na zmenu vyhotovenia a/alebo na zmenu špecifikácie Tovaru,
majú vždy vplyv na zmenu (predĺženie) lehoty na dodanie Tovaru podľa objednávky.
5.4 Ak Odberateľ odmietne prevziať Tovar v mieste dodania podľa objednávky, alebo ak
Odberateľ nezaplatí akúkoľvek platbu pri postupnom dodávaní Tovaru, môže spoločnosť
NMH tento úkon Odberateľa považovať za odstúpenie od zmluvy, okrem prípadov ak:
5.4.1 Odberateľ v riadnej lehote na dodanie Tovaru podľa objednávky Tovar dodatočne
prevezme a zaplatí platbu s ktorej platením bol v omeškaní alebo
5.4.2 spoločnosť NMH písomne odsúhlasí žiadosť Odberateľa o odloženie dodávky Tovaru
do miesta dodania podľa objednávky alebo o odloženie splatnosti platby a zároveň
Odberateľ nahradí všetky náklady, ktoré spoločnosti NMH v súvislosti s realizáciou takejto
žiadosti Odberateľa vzniknú.
5.5 Ak je súčasťou plnenia spoločnosti NMH podľa objednávky aj dodanie obalu, je
spoločnosť NMH povinná dodať obal zodpovedajúci povahe Tovaru a povahe a rizikám
vyplývajúcim z prepravy do miesta dodania podľa objednávky obvyklým spôsobom.
Náklady na zabezpečenie obalu Tovaru nie sú súčasťou dohodnutej ceny za Tovar a
Odberateľ je povinný tieto nahradiť spoločnosti NMH na základe jej samostatnej faktúry.
5.6 Spoločnosť NMH nie je zodpovedná za škodu a riziká vyplývajúce z prepravy Tovaru, a
za škodu spôsobenú pri nakládke, vykládke a pri uložení Tovaru na dopravný prostriedok.
5.7 Skutočný dátum dodania Tovaru závisí aj od súčinnosti odberateľa pri jeho dodávaní,
od jeho konečných inštrukcií pre dodanie Tovaru a od schváleného spôsobu dodania
Tovaru zo strany Odberateľa.
5.8 Ak je súčasťou záväzku spoločnosti NMH aj inštalácia Tovaru v mieste dodania podľa
objednávky, je Odberateľ v celom rozsahu zodpovedný za pripravenosť miesta dodania
na inštaláciu Tovaru, vrátane pripojenia na energie a rozvody požadovaných sietí.
Náklady spojené s inštaláciou Tovaru v mieste dodania nie sú súčasťou dohodnutej ceny
za Tovar a Odberateľ je povinný tieto nahradiť spoločnosti NMH na základe jej
samostatnej faktúry vrátane nákladov na prípravu Tovaru na prevádzku a nákladov na
prácu zamestnancov a ich prítomnosť v mieste inštalácie.
6. Nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo
6.1 Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Odberateľa a Odberateľ znáša
škodu v súvislosti so stratou a/alebo poškodením a/alebo znížením kvality Tvaru
6.1.1 ak spoločnosť NMH sama realizuje prepravu Tovaru do miesta určenia vlastnými
dopravnými prostriedkami alebo na základe samostatnej dohody zabezpečuje spoločnosť
NMH prepravu Tovaru do miesta určenia podľa objednávky vo vlastnom mene, v čase
keď je dopravný prostriedok pristavený v mieste dodania na vykládku Tovaru alebo
6.1.2 ak prepravu Tovaru do miesta určenia zabezpečuje Odberateľ, v čase keď je
Odberateľom určený dopravný prostriedok pristavený v mieste nakládky na nakládku

Tovaru alebo
6.1.3 ak je Odberateľ v omeškaní s prevzatím Tovaru a/alebo úhradou akejkoľvek platby
voči spoločnosti NMH, k prvému dňu omeškania Odberateľa alebo
6.1.4 vo všetkých ostatných prípadoch v čase, keď sa začalo s nakládkou Tovaru.
6.2 Vlastnícke právo k Tovaru ako celku alebo k jeho dodávanej časti, prechádza na
Odberateľa v čase
6.2.1 keď Odberateľ zaplatil spoločnosti NMH všetky splatné faktúry a iné splatné
pohľadávky, ktorých zaplatenie spoločnosť NMH uplatňuje voči Odberateľovi na základe
vzťahu podľa objednávky a/alebo na základe iných zmluvných vzťahov alebo
6.2.2 keď spoločnosť NMH oznámi písomne Odberateľovi, že vlastnícke právo k Tovaru
a/alebo k dodávanej časti Tovaru, prešlo na Odberateľa.
6.3 Spoločnosť NMH je oprávnená žiadať o vydanie a odovzdanie Tovaru a/alebo
akejkoľvek časti Tovaru, ku ktorej neprešlo vlastnícke právo na Odberateľa. Za účelom
prevzatia Tovaru, ku ktorému ešte neprešlo vlastnícke právo na Odberateľa, je spoločnosť
NMH a/alebo jej zamestnanci a/alebo spoločnosťou NMH poverené tretie osoby,
oprávnené vstupovať na pozemky a stavby vo vlastníctve Odberateľa a/alebo tretích
osôb, alebo do prevádzok Odberateľa a/alebo tretích osôb ak sa v nich Tovar vo
vlastníctve spoločnosti NMH nachádza.
6.4 Ak sa Tovar, ku ktorému neprešlo vlastnícke právo, nachádza v držbe Odberateľa, je
Odberateľ do doby prechodu vlastníckeho práva povinný Tovar uložiť a opatrovať zo
starostlivosťou riadneho hospodára tak, aby na Tovare nevznikla škoda, pričom na
základe výzvy spoločnosti NMH je Odberateľ povinný takýto Tovar uložiť a opatrovať
podľa tohto odseku oddelene od svojho ostatného majetku a/alebo majetku iných osôb
a je povinný vlastnícke právo spoločnosti NMH k takémuto Tovaru jasne na Tovare
vyznačiť.
7. Ukončenie zmluvy
7.1 Ak Odberateľ úplne alebo čiastočne ukončí zmluvu, na základe ktorej mu má byť
dodaný Tovar a/alebo zmarí účel takejto zmluvy, je povinný nahradiť spoločnosti NMH
všetky vzniknuté priame a nepriame škody, náklady a výdavky, ako aj všetky straty
(vrátane režijných nákladov a zisku), ktoré vznikli spoločnosti NMH do dňa ukončenia
zmluvy a/alebo zmarenia jej účelu zo strany Odberateľa, ako aj všetky náklady a výdavky,
ktoré spoločnosti NMH vnikli v dôsledku subdodávok alebo subobjednávok v súvisiacich s
Tovarom, ktoré boli zrušené alebo ukončené v dôsledku ukončenie zmluvy a/alebo
zmarenia jej účelu zo strany Odberateľa.
7.2 Zmluvu je vždy možné zrušiť na základe dohody Odberateľa a spoločnosti NMH, pričom
v takejto dohode zmluvné strany zároveň dohodnú výšku sumy, ktorú je Odberateľ
povinný zaplatiť spoločnosti NMH z dôvodov podľa predchádzajúceho odseku.

8. Špecifikácia
8.1 Ak je Tovar zo strany Odberateľa špecifikovaný aj na základe množstiev a/alebo dĺžok
a/alebo hmotnosti a/alebo objemov a/alebo výkonov, Tovar nemá vady ak sú odchýlky v
množstvách a/alebo dĺžkach a/alebo hmotnostiach a/alebo objemoch a/alebo
výkonoch v tolerancii +-10% oproti špecifikácii podľa objednávky.
8.2 Žiadosť Odberateľa po prijatí objednávky zo strany spoločnosti NMH o zmenu
špecifikácie Tovaru, nemá vplyv na povinnosť Odberateľa prevziať a zaplatiť za Tovar,
ktorý už je vo výrobnom procese a/alebo, vo vzťahu ku ktorému spoločnosť NMH už
objednala materiál potrebný na jeho zhotovenie.
8.3 Ak spoločnosť NMH z dôvodu vlastných časových a pracovných rozvrhov pristúpila k
zhotovovaniu Tovaru podľa predbežného harmonogramu dodania Tovaru predtým, ako
bol tento harmonogram zmluvnými stranami schválený, je Odberateľ povinný takýto Tovar
prevziať v čase, keď bude pripravený na dodanie a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa
objednávky.
9. Strata, odchýlky v množstvách, zjavné vady zistené pri preberaní Tovaru
9.1 Odberateľ je povinný Tovar pri jeho preberaní riadne obhliadnuť, skontrolovať a
vyskúšať. Pokiaľ sa nepreukáže opak má sa za to, že Tovar bol Odberateľovi dodaný v
stave zistenom pri jeho obhliadke, plne funkčný a spôsobilý na obvyklé užívanie.
9.2 Nároky Odberateľa voči spoločnosti NMH z dôvodu straty na Tovare a/alebo
odchýlkach a/alebo z dôvodu zjavných vád Tovaru zanikajú ak
9.2.1 Odberateľ nevykoná obhliadku, kontrolu a skúšku Tovaru pri jeho preberaní,
najneskôr však v lehote do troch (3.) dní odo dňa jeho doručenia do miesta dodania
podľa objednávky
alebo ak
9.2.2 Odberateľ pri čiastočnej strate, čiastočnej odchýlke, čiastočnom nedodaní alebo pri
čiastočnej nefunkčnosti Tovaru, v lehote do piatich (5.) dní odo dňa dodania Tovaru
alebo pri úplnej strate, zjavných vadách, úplnom nedodaní alebo pri úplnej nefunkčnosti
Tovaru v lehote do štrnástich (14.) dní odo dňa odoslania Tovaru na dodanie, písomne
neoznámi spoločnosti NMH stratu, odchýlku, nefunkčnosť alebo zjavnú vadu Tovaru
alebo ak
9.2.3 spoločnosti NMH nie je umožnené vykonať obhliadku Tovaru, vo vzťahu ku ktorému
Odberateľ oznamuje stratu, odchýlku, nedodanie alebo zjavnú vadu, pred jeho
akýmkoľvek prvým použitím alebo akýmkoľvek nakladaním s ním.
9.3 Ak Odberateľ neoznámi spôsobom a v lehotách podľa tohto článku VOP spoločnosti
NMH stratu, odchýlku, nedodanie, vadu alebo nefunkčnosť Tovaru, považuje sa Tovar za
dodaný v súlade s objednávkou a špecifikáciou zo strany Odberateľa v celom rozsahu,
bez vád a nedorobkov, riadne a včas.
9.4 Z dôvodu nedostatkov v kvalite alebo v množstvách v čiastkovej dodávke Tovaru, nie
je Odberateľ oprávnený zrušiť zmluvný vzťah vo vzťahu k zvyšku Tovaru podľa objednávky.

10. Vady Tovaru zistené dodatočne po obhliadke, skryté vady
10.1 Nároky Odberateľa voči spoločnosti NMH z dôvodu skrytých vád Tovaru a/alebo
takých vád Tovaru, ktoré neboli zistené pri obhliadke Tovaru pri jeho preberaní, zanikajú ak
10.1.1 Odberateľ nezistí existenciu vady Tovaru po jeho prevzatí hoci ju pri dodržaní
odbornej starostlivosti zistiť mal a mohol, alebo ak nezistí existenciu vady najneskôr v lehote
do dvoch (2.)
týždňov odo dňa prevzatia Tovaru
alebo ak
10.1.2 Odberateľ neoznámi spoločnosti NMH zistenie vady bez zbytočného odkladu po jej
zistení najneskôr však v lehote do troch (3.) dní odo dňa jej zistenia
alebo ak
10.1.3 bol Tovar akýmkoľvek spôsobom použitý a/alebo zmenený a/alebo bolo do neho
akýmkoľvek spôsobom zasiahnuté
alebo ak
10.1.4 Odberateľ neoznámi spoločnosti NMH existenciu vady najneskôr v lehote do troch
(3.) mesiacov odo dňa dodania Tovaru alebo v prípade takej súčasti Tovaru, ktorá bola
spoločnosti NMH dodaná od jej subdodávateľa v lehote určenej subdodávateľom.
10.2 Všetky nároky Odberateľa voči spoločnosti NMH titulom akýchkoľvek vád Tovaru
zanikajú v prípade, ak Odberateľ akýmkoľvek spôsobom a bez písomného súhlasu
spoločnosti NMH zmenil Tovar a/alebo vykonával na ňom opravy, alebo ak mohli byť
vady spôsobené neodborným zásahom alebo poškodením alebo opotrebením
spôsobeným neodborným používaním Tovaru.
10.3 Všetky nároky Odberateľa voči spoločnosti NMH titulom akýchkoľvek vád Tovaru tiež
zanikajú, ak Odberateľ po tom, čo zistil vadu alebo po tom, čo vadu pri odbornej
starostlivosti zistiť mal a mohol, Tovar naďalej používal.
10.4 Prehliadku Tovaru po tom, čo Odberateľ oznámil spoločnosti NMH zistenie vady
Tovaru podľa tohto a predchádzajúceho článku VOP, je spoločnosť NMH oprávnená
vykonať v lehote do jedného (1.) mesiaca, v prípade Tovaru, ktorý sa nachádza v čase
doručenia správy o vade v zahraničí, v lehote do troch (3.) mesiacov, so začiatkom
plynutia prvom (1.) dni mesiaca nasledujúceho po mesiaci doručenia oznámenia
Odberateľa o zistení vady s jej presnou špecifikáciou. Odberateľ je povinný poskytnúť
spoločnosti NMH súčinnosť pre vykonanie obhliadky v rozsahu podľa požiadaviek
spoločnosti NMH vrátane dovozu Tovaru na vlastné náklady do sídla spoločnosti NMH.
11. Záruka a nároky z vád Tovaru
11.1 Spoločnosť NMH je zodpovedná za dodanie Tovaru v kvalite podľa objednávky, bez
akýchkoľvek chýb materiálu a vyhotovenia.
11.2 Spoločnosť NMH podľa svojho rozhodnutia opraví alebo vymení Tovar, ktorý je
preukázateľne vadný a to do šiestich (6.) mesiacov odo dňa, kedy bol tento Tovar
uvedený do prevádzky, najviac však dvanásť mesiacov od dátumu dodania Tovaru
podľa toho, ktorý dátum bude skorší, a to za súčasného splnenia podmienok, že
Odberateľ písomne oznámil spoločnosti NMH zistenie takejto vady bez zbytočného

odkladu spôsobom podľa týchto VOP a že takéto vady boli spôsobené výlučne chybou
dizajnu, materiálu alebo vyhotovenia dodaného spoločnosťou NMH. Spoločnosť NMH
nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnou prepravou a/alebo
nesprávnym skladovaním a/alebo nesprávnou montážou a/alebo nesprávnou
prevádzkou alebo údržbou na strane Odberateľa a/alebo tretej osoby, ani za eróziu,
koróziu a ani za Tovar, ktorý bol predmetom nesprávneho použitia, zanedbania, nehody,
opráv alebo úprav vykonaných osobami inými ako spoločnosťou NMH, a ani za škody,
ktoré nespôsobila výlučne spoločnosť NMH.
11.3 Odberateľ je povinný prijať opravený alebo vymenený Tovar podľa toho akým
spôsobom sa rozhodla spoločnosť NMH vytýkanú vady Tovaru odstrániť.
11.4 Spoločnosť NMH nenesie zodpovednosť za žiadne škody, sankcie, platby, dodatočné
náklady, alebo omeškanie vzniknuté Odberateľovi a/alebo tretej osobe z dôvodu
dodania vadného Tovaru.
11.5 Spoločnosť NMH neposkytuje žiadnu záruku na Tovar, ktorý nevyrába a ani vo vzťahu
k takémuto Tovaru neposkytuje žiadne prehlásenie alebo odporučenie o jeho používaní,
údržbe a o súlade jeho používania s právami vyplývajúcimi z priemyselného a duševného
vlastníctva tretích osôb.
12. Vylúčenie zodpovednosti, obmedzenie náhrady škody:
12.1 Akákoľvek ďalšia a/alebo iná zodpovednosť spoločnosti NMH, okrem zodpovednosti
podľa týchto VOP, vrátane zodpovednosti za smrť, poškodenie zdravia fyzických osôb,
straty na zisku, škody na majetku, náklady na zmiernenie škôd, ktoré boli a/alebo mohli byť
čiastočne alebo v celom rozsahu spôsobené v súvislosti s Tovarom, sa v celom rozsahu
vylučuje.
12.2 V prípade ak zodpovednosť spoločnosti NMH nie je vylúčená a spoločnosť NMH je
povinná poskytnúť z titulu svojej zodpovednosti Odberateľovi náhradu škody alebo
akúkoľvek iné plnenie, je takáto náhrada škody alebo výška plnenia ohraničená výškou
poistného plnenia, ktoré z tohto dôvodu poskytne poisťovateľ, u ktorého má spoločnosť
NMH uzatvorené poistenie zo zodpovednosti za škodu. Nárok Odberateľa na náhradu
škody alebo poskytnutie plnenia podľa tohto odseku je splatným ku dňu nasledujúcemu
po dni, v ktorom poskytol poisťovateľ poistné plnenie.
12.3 V prípade ak sa spoločnosť NMH nebude môcť dovolať ochrany podľa
predchádzajúceho odseku tohto článku, platí, že nárok na náhradu škody alebo
akéhokoľvek plnenia zo strany spoločnosti NMH z titulu jej zodpovednosti, je limitovaná
výškou 10% z dohodnutej ceny Tovaru.
13. Obchodné tajomstvo a práva vyplývajúce z priemyselného a duševného vlastníctva:
13.1 Všetky informácie, ktoré spoločnosť NMH poskytne Odberateľovi o svojom
obchodnom tajomstve a to ako počas rokovaní o uzatvorení zmluvy a/alebo v súvislosti s
objednávkou, tak aj v súvislosti s plnením záväzkov spoločnosti NMH podľa objednávky
a/alebo zmluvy, označuje spoločnosť NMH za dôverné, pričom je Odberateľ povinný s
takýmito informáciami nakladať v súlade s ustanoveniami príslušných všeobecne

záväzných právnych predpisov, ktorých predmetom je ochrana obchodného tajomstva a
dôverných informácií v obchodnom styku.
13.2 Všetky nákresy, výkresová dokumentácia, záznamy, počítačový softvér, katalógy a
akékoľvek ďalšie dokumenty, ktorých predmetom je špecifikácia, používanie, opis alebo
určenie Tovaru zo strany spoločnosti NMH a ktoré Odberateľ obdržal od spoločnosti NMH v
súvislosti s Tovarom, sú vo vlastníctve spoločnosti NMH a ako také tvoria predmet jej
obchodného tajomstva. Zároveň Odberateľ berie na vedomie vo vzťahu k dokumentom
uvedeným v predchádzajúcej vete tohto odseku, že ak je ich obsahom predmet ochrany
podľa práv duševného a priemyselného vlastníctva, všetky tieto práva patria spoločnosti
NMH, ak v nich nie je uvedené inak.
13.3 Odberateľ nie je oprávnený tieto dokumenty kopírovať, poskytnúť ich tretím osobám,
resp. s nimi akokoľvek nakladať s cieľom využiť ich pre svoje potreby a/alebo pre potreby
tretích osôb a je povinný o obsahu týchto dokumentov zachovávať mlčanlivosť.
Mlčanlivosti o skutočnostiach podľa tohto bodu, o ktorých sa Odberateľ dozvedel od
spoločnosti NMH, môže Odberateľa zbaviť len spoločnosť NMH, to neplatí v prípade
plnenia zákonných povinností zo strany Odberateľa.
13.4 V prípade, ak voči Odberateľovi v súvislosti s Tovarom uplatní akákoľvek tretia osoba
akékoľvek domnelé nároky titulom nevysporiadaných nárokov vyplývajúcich z práv
priemyselného a/alebo duševného vlastníctva najmä, no nie však len titulom porušenia
práv k patentu, k dizajnu, k ochranným známkam a/alebo k akémukoľvek dielu, je
Odberateľ povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spoločnosť NMH a
následne aj o ďalšom priebehu uplatňovania a riešenia týchto nárokov. Zároveň je
Odberateľ povinný pri riešení a vysporiadaní nárokov podľa tohto odseku postupovať
podľa usmernení a inštrukcií spoločnosti NMH.
13.5 V prípade ak Odberateľ nesplní riadne a včas svoje povinnosti podľa
predchádzajúceho odseku tohto článku, je v celom rozsahu zodpovedný za škodu, ktorá
tým spoločnosti NMH vznikne.
13.6 Spoločnosť NMH nie je zodpovedná za porušenie práv tretích osôb vyplývajúcich z
ich priemyselného a/alebo duševného vlastníctva, ak bolo toto porušenie spôsobené
dodržaním špecifikácie Tovaru podľa zmluvy a/alebo objednávky dodanej Odberateľom
a/alebo dodržaním pokynov Odberateľa. V prípade uplatnenia akýchkoľvek nárokov zo
strany tretích osôb voči spoločnosti NMH z titulu porušenia práv vyplývajúcich duševného
a priemyselného vlastníctva, ktoré malo byť spôsobené dodržaním špecifikácie Tovaru
podľa zmluvy a/alebo objednávky dodanej Odberateľom a/alebo dodržaním pokynov
Odberateľa, je Odberateľ povinný bez zbytočného odkladu a na svoje náklady účinne
vystúpiť na obranu spoločnosti NMH.
14. Dokumentácia Odberateľa k Tovaru:
14.1 Odberateľ je v celom rozsahu zodpovedný za úplnosť, správnosť, presnosť a vhodnosť
ním dodanej dokumentácie potrebnej k vyhotoveniu Tovaru bez ohľadu na to, či túto
dokumentáciu dodal Odberateľ priamo sám alebo nepriamo cestou svojich
zamestnancov, zástupcov alebo poradcov.

14.2 Ak spoločnosť NMH poskytne Odberateľovi v súvislosti s dokumentáciou, ktorú
Odberateľ predložil, odporúčania alebo návrhy, neznamená to samo o sebe obmedzenie
zodpovednosti Odberateľa alebo prevzatie zodpovednosti zo strany spoločnosti NMH za
úplnosť, správnosť, presnosť a vhodnosť dokumentácie, ak spoločnosť NMH zodpovednosť
za správnosť, úplnosť, presnosť a vhodnosť dokumentácie výslovne písomne neprevezme.
14.3 Odberateľ je zodpovedný za škodu, ktorá spoločnosti NMH vznikne v súvislosti s
dokumentáciou, ktorú predložil a/alebo v súvislosti so zhotovením Tovaru podľa nej, ak tým
došlo k porušeniu práva duševného alebo priemyselného vlastníctva. V prípade ak voči
spoločnosti NMH z tohto dôvodu uplatní akákoľvek tretia osoba akékoľvek nároky titulom
nevysporiadaných nárokov vyplývajúcich z práv priemyselného a/alebo duševného
vlastníctva najmä, no nie však len titulom porušenia práv k patentu, k dizajnu, k
ochranným známkam a/alebo k akémukoľvek dielu, je Odberateľ povinný tieto nároky
tretích osôb vysporiadať na vlastné náklady za spoločnosť NMH tak, aby sa spoločnosť
NMH voči týmto tretím osobám nedostala do omeškania. V prípade ak Odberateľ nesplní
riadne a včas svoju povinnosť podľa predchádzajúcej vety tohto odseku, je v celom
rozsahu zodpovedný za škodu, ktorá tým spoločnosti NMH vznikne, pričom je zároveň
povinný nahradiť spoločnosti NMH aj všetky a akékoľvek náklady, ktoré spoločnosť NMH
účelne vynaložila na svoju obranu voči uplatneným nárokom zo strany tretích osôb podľa
tohto odseku, vrátane trov súdneho konania a trov právneho zastúpenia.
15. Nástroje:
15.1 Ak pre potrebu dodania alebo výroby Tovaru spoločnosť NMH vyrobila nástroje, tieto
zostávajú vo vlastníctve spoločnosti NMH bez ohľadu na to, že náklady na zhotovenie
nástrojov Odberateľ zaplatil, alebo že tieto náklady sú premietnuté v cene Tovaru. To isté
platí aj vo vzťahu k nástrojom vyrobeným spoločnosťou NMH podľa konštrukčných
nákresov dodaných Odberateľom.
15.2 Ak v súvislosti s dodaním alebo výrobou Tovaru dodá spoločnosti NMH nástroje
Odberateľ, tieto zostávajú vo vlastníctve Odberateľa. Nástroje Odberateľa musia byť
riadne označené, pričom spoločnosť NMH nie je zodpovedná za ich opotrebenie,
zničenie alebo poškodenie.
15.3 Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená za iných podmienok, než ako sú výslovne
uvedené v objednávke, zverejniť a/alebo poskytnúť tretej strane akékoľvek merania,
rozmerové a konštrukčné detaily alebo akékoľvek iné informácie vo vzťahu k nástrojom,
ktoré boli vyrobené spoločnosťou NMH alebo dodané Odberateľom.
16. Materiál Odberateľa:
16.1 Nebezpečenstvo škody na materiáli, ktorý pre potreby dodania a/alebo zhotovenia
Tovaru dodáva Spoločnosti NMH Odberateľ, je počas celej doby trvania zmluvného
vzťahu na strane Odberateľa. Spoločnosť NMH nie je zodpovedná za akékoľvek straty
a/alebo škody na uvedenom materiáli, pričom je Odberateľ povinný nahradiť akékoľvek
škody, straty alebo náklady, ktoré vzniknú spoločnosti NMH alebo jej subdodávateľom v
súvislosti s materiálom Odberateľa, jeho spracovaním, akýmkoľvek tranzitom počas

spracovania aj mimo prevádzku spoločnosti NMH. Spoločnosť NMH môže na základe
vlastného rozhodnutia prispieť na náklady na náhradu materiálu.
16.2 Hodnota úbytkov materiálu z dôvodu procesných strát je zahrnutá v zmluvnej cene
Tovaru, vzhľadom na čo Odberateľ nemá nárok z dôvodu procesných úbytkov na
akúkoľvek náhradu a/alebo plnenie voči spoločnosti NMH.
16.3 Odberateľ je oprávnený na vlastné náklady poistiť materiál proti rizikám uvedeným v
týchto VOP.
16.4 Odberateľ je povinný zabezpečiť, aby ním dodaný a/alebo obstaraný materiál bol v
primeranej kvalite a v stave spôsobilom na svoj účel. Odberateľ je povinný nahradiť všetku
a akúkoľvek škodu, ktorá spoločnosti NMH vznikne z dôvodu chyby, nesprávnej
špecifikácie, určenia, inej nevhodnosti alebo nedostatočnej nekvality materiálu
dodávaného Odberateľom.
17. Technické údaje a informácie:
17.1 Informácie z reklamného predaja realizovaného spoločnosťou NMH a technickej
literatúry vydanej spoločnosťou NMH sa považujú za správne tak ako sú uvedené a v
súvislostiach, vo vzťahu ku ktorým sú uvádzané. Akékoľvek informácie a podrobnosti o
výkonnosti, príklady inštalácií a metódy montáže uvedené v takejto literatúre a v
reklamnom predaji, sú založené na skúsenostiach vychádzajúcich zo skúšobnej prevádzky
za laboratórnych podmienok a sú poskytované len za účelom všeobecného usmernenia.
Žiadny z takýchto údajov nie je obsahom špecifikácie Tovaru podľa objednávky alebo
zmluvy, ak sa nestali ich súčasťou na základe vyhlásenie spoločnosti NMH spôsobom
podľa týchto VOP.
18. Platobná neschopnosť a konkurz:
18.1 Ak sa Odberateľ stane platobne neschopným alebo bude podaný návrh na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok alebo vstúpi do reštrukturalizácie alebo vstúpi do
likvidácie alebo sa stane spoločnosťou v kríze, je spoločnosť NMH oprávnená ukončiť s ním
zmluvný vzťah výpoveďou.
19. Vyššia moc:
19.1 Žiadna zmluvná strana nie je zodpovedná za nesplnenie a/alebo porušenie svojich
povinností vyplývajúcich zo zmluvy alebo z objednávky, ak bolo takéto porušenie
spôsobené okolnosťami vyššej moci na strane porušujúcej zmluvnej strany.
19.2 Za okolnosti vyššej moci sa považujú nariadenia a príkazy aktuálnej vlády v krajine,
vojnový stav, štrajk aj u subdodávateľov, pracovné a priemyselné (obchodné) spory,
porucha strojov a zariadení, odstávka závodov, nehody, požiare alebo iné skutočnosti
mimo vôle a vplyvu porušujúcej zmluvnej strany.

20. Spoločné a záverečné ustanovenia, rozhodné právo:
20.1 V prípade ak je Tovar Odberateľom použitý, vstavaný alebo zlúčený do vlastných
výrobkov Odberateľa, nesie zodpovednosť voči konečnému spotrebiteľovi Odberateľ a to
aj v prípade, ak je vadným len Tovar dodaný spoločnosťou NMH.
20.2 Odberateľ je povinný nahradiť spoločnosti NMH akékoľvek náklady súvisiace s
prácami a výkonmi realizovanými spoločnosťou NMH v súvislosti s Tovarom mimo
prevádzky spoločnosti NMH. Odberateľ je zodpovedný za škodu, ktorá spoločnosti NMH
vznikne v súvislosti s pobytom jej zamestnancov v prevádzke Odberateľa.
20.3 Vznikom zmluvného vzťahu alebo podaním objednávky zo strany Odberateľa,
Odberateľ vyjadruje a potvrdzuje svoj súhlas s týmito VOP ako aj s tým, aby sa na jeho
zmluvný vzťah so spoločnosťou NMH tieto VOP vzťahovali. VOP sa stávajú súčasťou
právneho vzťahu medzi spoločnosťou NMH a Odberateľom v okamihu vzniku tohto
právneho vzťahu. Umožnením vzniku právneho vzťahu podľa predchádzajúcej vety
Odberateľ potvrdzuje a vyhlasuje, že tieto VOP si riadne prečítal, boli mu doručené spolu s
objednávkou, resp. sa s nimi oboznámil na webovej lokalite spoločnosti NMH, a že tieto
prijíma bez výhrad a akceptuje ich ako súčasť svojho právneho vzťahu so spoločnosťou
NMH. Na právne vzťahy, na ktoré sa vzťahujú tieto VOP, sa nevzťahujú všeobecné
obchodné podmienky Odberateľa.
20.4 Právne vzťahy, ktoré sú predmetom úpravy týchto VOP sa riadia platným právom
Slovenskej republiky. Účinky dispozitívnych zákonných ustanovení, ktoré sú rozpore s
objednávkou, zmluvou alebo týmito VOP sa na právne, ktoré sú predmetom týchto VOP
vylučujú.
20.5 Spory vyplývajúceho z právnych vzťahov, ktoré sú predmetom úpravy týchto VOP, sú
príslušné riešiť súdy Slovenskej republiky.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti NMH sú platné pre právne vzťahy,
ktoré sú ich predmetom od 14.6.2019

V Seredi, dňa 14/06/2019

__________________________________

NMH s.r.o.
Ing. Gergely Táncos
Splnomocnenec

