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VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY  

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37  
 

Tieto  Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej objednávky ako aj 
zmluvy. 

 
Článok 1 

Definície 
1.1 Dodávateľom sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie podnikateľ, ktorý sa 

objednávkou alebo zmluvou zaväzuje odberateľovi dodať tovar, službu, prácu  ( ďalej „ predmet plnenia“ ) 
určenú jednotlivo alebo čo do množstva a druhu a previesť na neho vlastnícke právo k predmetu plnenia.  

1.2 Odberateľom sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie obchodná spoločnosť 
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37, IČO: 31340822 DIČ: 
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1.3 Zmluvnými stranami sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie Dodávateľ alebo 
Odberateľ.  

1.4 Zmluvou  sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie: 
1.4.1  každá rámcová zmluva alebo rámcová dohoda uzatvorená s externým partnerom; 
1.4.2  každá bežná zmluva uzatvorená s externým partnerom; 
1.4.3  každý dodatok k zmluve (bežnej alebo rámcovej); 
1.4.4 každú vystavenú alebo prijatú objednávku, ku ktorej neexistuje rámcová alebo bežná zmluva – teda ak 

je vykonávaný nákup bez uzatvorenej zmluvy, je objednávka považovaná za zmluvu, rovnako, ak je 
vykonávaný predaj bez uzatvorenej zmluvy, objednávka z externého prostredia je považovaná za 
zmluvu.  

Článok 2 
Predmet plnenia 

2.1 Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi   predmet plnenia  špecifikovaný v objednávke alebo zmluve. 
2.2 Odberateľ sa zaväzuje predmet plnenia v dohodnutom mieste plnenia prevziať a zaplatiť za predmet plnenia 
dohodnutú  cenu. 
2.3 Dodávateľ je povinný najneskôr v deň dodania predmetu plnenia odovzdať odberateľovi doklady, 
v slovenskom jazyku, potrebné na prevzatie a užívanie predmetu plnenia. Dodávka sa považuje za splnenú až po 
overení množstva, kvality a úplnosti sprievodným dokladov. V prípade ich nesúladu s objednávkou alebo 
zmluvou má Odberateľ právo predmet plnenia odmietnuť. 
2.4 Dodávateľ prehlasuje, že ním dodávaný predmet plnenia nie je zaťažený právami tretích osôb. 
 

Článok 3 
Cena 

3.1 Cena predmetu plnenia je dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov. Dohodnutá cena uvedená v objednávke alebo zmluve je bez Dane z pridanej hodnoty ( ďalej len „DPH“ 
) a je stanovená pre každú položku samostatne. K cene predmetu plnenia bude účtovaná DPH v zmysle platných 
právnych predpisov.  
3.2 Ak Odberateľ zistí zjavné kvalitatívne nedostatky v dodávke, uhradí Dodávateľovi len skutočne prevzaté 
množstvo kvalitatívne vyhovujúceho predmetu plnenia.  
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Článok 4 

 Termín plnenia 
4.1 Termín plnenia je uvedený v objednávke alebo zmluve, a stanovuje sa buď v nadväznosti na rámcovú zmluvu, 
na ktorú sa objednávka, zmluva odvoláva, alebo dohodou Zmluvných strán v ostatných prípadoch.  
4.2 Pri dohode Zmluvných strán sa termín navrhne Odberateľom a akceptuje sa Dodávateľom. 
4.4 V prípade neakceptovania  termínu Dodávateľom, Dodávateľ vyznačí na objednávke resp. zmluve protinávrh, 
ktorý podlieha schváleniu Odberateľom. 
4.3 Odberateľ preberá plnenie len v pracovných dňoch. Zmena termínu plnenia je možná iba po písomnej dohode 
Zmluvných strán.  

Článok 5 
 Dodacie podmienky 

5.1 Dodacie podmienky a prepravné dispozície sú uvedené v objednávke resp. zmluve. V prípade ak dodacia 
podmienka nie je v objednávke alebo zmluve uvedená, platí štandardná dodacia podmienka DDP podľa 
INCOTERMS 2010.  
5.2 Vlastnícke právo k predmetu plnenia a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza na Odberateľa jeho 
prevzatím v súlade s dodacou podmienkou.  

Článok 6 
 Balenie a obaly 

6.1 Odberateľ a  Dodávateľ sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a platnými 
technickými normami.  

Článok 7 
 Platobné podmienky 

7.1 Štandardná lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Odberateľovi. 
7.2 Dodávateľ je oprávnený fakturovať v deň odovzdania predmetu plnenia, ale najneskôr do troch pracovných 
dní po jeho odovzdaní. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania čiastky z bankového účtu Odberateľa.  
7.3 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, a musí v nej byť uvedený aj 
jednotný kód v zmysle klasifikácie produkcie. Súčasťou faktúry bude aj fotokópia objednávky resp. zmluvy 
Odberateľa  a doklad, ktorý potvrdzuje dodanie predmetu plnenia Dodávateľom a prevzatie predmetu plnenia 
Odberateľom. 
7.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, Odberateľ je oprávnený ju vrátiť 
Dodávateľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.  
7.5 Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je Dodávateľ oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle 
ustanovenia § 369 Obchodného zákonníka.  
7.6  Za nedodržanie termínu plnenia je Odberateľ oprávnený vyúčtovať Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
0,05% z  ceny bez DPH za každý deň omeškania. Právo Odberateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

 
Článok 8 

 Zodpovednosť za vady 
8.1 Dodávateľ poskytne záruku na kvalitatívne parametre dodaného predmetu plnenia na čas minimálne 24 
mesiacov odo dňa prevzatia tovaru Odberateľom. U predmetu plnenia, pri ktorých Dodávateľ deklaruje dlhšiu 
dobu záruky, platí takto deklarovaná záručná doba. 
8.2 Ak sa počas záručnej doby vyskytnú vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, Odberateľ je povinný ich písomne 
reklamovať do 14-tich dní od ich zistenia, najneskôr však do konca záručnej doby. 
8.3  Záruka sa nevzťahuje na vady predmetu plnenia spôsobené:  
8.3.1 nesprávnou manipuláciou alebo skladovaním na strane Odberateľa, 
8.3.2 vonkajšími udalosťami ak ich nespôsobil Dodávateľ alebo osoby s ktorých pomocou Dodávateľ plnil svoj 
záväzok. 
8.4 Odberateľ je ( podľa vlastného uváženia) oprávnený si v prípade vadného plnenia uplatniť niektorý z týchto 
nárokov, resp. ich kombináciu, pričom počas odstraňovania vád záručná doba neplynie: 
8.4.1 Výmena vadného predmetu plnenia za predmet plnenia bez vád 
8.4.2 Odstránenie vád opravou predmetu plnenia (ak sú opraviteľné) Dodávateľom, resp. na jeho náklady 
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8.4.3 Dodanie chýbajúceho množstva predmetu plnenia 
8.4.4 Zníženie kúpnej ceny o zľavu z kúpnej ceny, ktorá zodpovedá zníženiu hodnoty predmetu plnenia 
v dôsledku kvalitatívnych vád, minimálne však o 10% z kúpnej ceny. 
8.4.5 Písomne vyhotovená reklamácia musí obsahovať tieto základné údaje – číslo zmluvy (objednávky), dátum 
dodania a číslo dokladu o prevzatí, číslo faktúry, druh dodávaného predmetu plnenia a reklamované množstvo, 
voľbu nároku. 
 

Článok 9 
 Odstúpenie od zmluvy ( objednávky ) a trvanie zmluvného vzťahu 

9.1  Od zmluvy (objednávky) možno odstúpiť okrem prípadov, ktoré stanovuje § 344 a nasl. Obchodného 
zákonníka aj: 
9.1.1 Ak je Dodávateľ alebo Odberateľ v omeškaní s plnením svojich záväzkov zo zmluvy ( objednávky ) o viac ako 
30 dní 
9.1.2 Ak dodaný predmet plnenia nespĺňa dohodnuté kvalitatívne parametre, pričom nárok Odberateľa na 
zmluvnú pokutu a náhradu škody nie je dotknuté 
9.2  Odstúpenie od zmluvy (objednávky) musí byť druhej strane oznámené písomne. 
9.3 Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej strane.  
 

Článok 10 
 Záverečné ustanovenia 

10.1 Zmeny a doplnky zmluvy (objednávky) je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov 
podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 
10.2 Ustanovenia Rámcovej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami  v týchto Všeobecných obchodných 
podmienkach  Spoločnosti 
10.3 Články neupravené Rámcovou zmluvou ani týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami Spoločnosti ako 
aj vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
10.4 Tieto Všeobecné obchodné podmienky Spoločnosti sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ( objednávky). 
 
 
Tieto Všeobecné obchodné podmienky  majú prednosť pred znením Obchodného zákonníka, nesmú 
však byť v rozpore s jeho kogentnými ustanoveniami ani s kogentnými ustanoveniami iných 
právnych predpisov.  
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