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VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI  LIBEX, s.r.o.  

TÝKAJÚCE SA KÚPY POTRAVÍN  

 
(prijatý spoločnosťou LIBEX, s.r.o. v zmysle  § 3 zákona č. 362/2012 Z. z. o neprimeraných podmienkach 

v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorých predmetom sú potraviny) 

 

 

 

Spoločnosť LIBEX, s.r.o. prijala tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) za účelom zabezpečenia 

transparentného, etického a férového obchodovania s tovarom, ktorým sú potraviny. Spoločnosť LIBEX, s.r.o. 

týmito VOP výslovne vyjadruje svoju vôľu podieľať sa na vytváraní právnych vzťahov so svojimi dodávateľmi 

nielen v intenciách zákona č. 362/2012 Z. z., ale v intenciách zákon č. 362/2012 Z. z. prekračujúcich tak, aby 

skutočne dodávatelia spoločnosti LIBEX, s.r.o. mali zaručenú hlbšiu a intenzívnejšiu ochranu ich 

dodávateľského postavenia ako aj aby ich právne postavenie bolo jednoznačne artikulované pred ako aj za 

trvania obchodných vzťahov. 

 

 

I. 

Podmienky nákupu tovaru. 

1.1. Spoločnosť LIBEX, s.r.o. realizuje svoje obchody prostredníctvom uzatvárania rámcových kúpnych zmlúv 

a individuálnych kúpnych zmlúv so svojimi dodávateľmi (predávajúcimi). Tieto kúpne zmluvy sa uzatvárajú 

v zmysle ustanovení slovenského obchodného zákonníka ako aj v zmysle ďalších súvisiacich  právnych predpisov.    

1.2. Rámcovými kúpnymi zmluvami sa rozumejú rámcove dohody upravujúce základné dohody medzi spoločnosťou 

LIBEX, s.r.o. a jej zmluvnými dodávateľmi, na základe ktorých sa uzatvárajú individuálne kúpne zmluvy v ich 

rámci a to tak, že predávajúci (dodávateľ) predloží svoju záväznú ponuku spoločnosti LIBEX, s.r.o. na ním 

dodávané tovary a spoločnosť LIBEX, s.r.o. v intenciách tejto ponuky požadovaný tovar samostatnou objednávkou 

objedná. Doručením objednávky dodávateľovi je individuálna kúpna zmluva v rámci podmienok rámcovej kúpnej 

zmluvy a týchto Všeobecných obchodných podmienok uzatvorená.   

 

 

Čl. II. 

Ponuka predávajúceho 

2.1. Ponuka predávajúceho podľa bodu 1.2. týchto  VOP (ďalej len „PONUKA“) musí obsahovať tieto podstatné 

náležitosti, inak nie je PONUKOU v zmysle týchto VOP.  

a) názov a druh tovaru, 

b) EAN-kód tovaru,   

c) jednotku množstva, 

d) cenu za jednotku množstva bez DPH a bez spotrebnej dane, vrátane dopravy, sadzbu DPH, DPH, spotrebnú daň 

v absolútnej výške, cenu s DPH a so spotrebnou daňou (ďalej len „kúpna cena“),     

e) veľkosť logistického balenia.  

Tovar obsiahnutý v PONUKE musí zodpovedať ustanoveniam Potravinového kódexu a musí mať certifikát v zmysle 

platných právnych predpisov.   

2.2. Predávajúci je povinný oznámiť spoločnosti LIBEX, s.r.o. zmenu ktorejkoľvek z podstatných náležitostí PONUKY 

(ZMENA PONUKY). Takéto oznámenie musí mať písomnú formu, musí obsahovať dátum účinnosti v ňom 

obsiahnutých zmien PONUKY a musí byť doručené spoločnosti LIBEX, s.r.o. v lehote najmenej 2 kalendárnych 

mesiacov pred dňom účinnosti takejto zmeny PONUKY.  

2.3. Zaradenie nových výrobkov do PONUKY sa nepovažuje za ZMENU PONUKY, ale za PONUKU novú.  

2.4. Po doručení oznámenia spoločnosti LIBEX, s.r.o. a nadobudnutí účinnosti v oznámení obsiahnutých zmien 

PONUKY, sa táto zmena stáva súčasťou PONUKY podľa bodu 2.1. týchto VOP  v prípade, ak spoločnosť LIBEX, 

s.r.o. bez zbytočného odkladu od doručenia ZMENY PONUKY s ňou nevyjadrí nesúhlas. Pre účely tohto ustanovenia 

sa lehotou bez zbytočného odkladu rozumie lehota 5 pracovných dní.  

2.5.Ak bude zmena PONUKY oznámená spoločnosti LIBEX, s.r.o. po uplynutí lehoty dohodnutej v bode 2.2. týchto 

VOP, avšak pred zadaním OBJEDNÁVKY spoločnosti LIBEX, s.r.o. podľa čl. III. týchto VOP, spoločnosť LIBEX, 
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s.r.o. je oprávnená takúto zmenu PONUKY prijať, v takom prípade bude ZMENA PONUKY pre zmluvné strany 

záväzná.  

2.6. Ak bude zmena PONUKY oznámená spol. LIBEX, s.r.o. po zadaní OBJEDNÁVKY spol. LIBEX, s.r.o. podľa čl. 

III. týchto VOP na dodanie tovaru, resp. ak zmena PONUKY nebude spol. LIBEX, s.r.o. oznámená vôbec alebo spol. 

LIBEX, s.r.o. so ZMENOU PONUKY v zmysle čl. 2.4. alebo 2.5. týchto VOP ZMENU PONUKY bez zbytočného 

odkladu odmietne, resp. neprijme, PONUKA  podľa bodu 2.1. týchto VOP sa považuje za nezmenenú, predávajúci je 

ňou viazaný a je povinný dodať spol. LIBEX, s.r.o. tovar v zmysle pôvodnej PONUKY. 

2.7. Záväzok predávajúceho plniť v zmysle PONUKY zanikne písomnou výpoveďou PONUKY predávajúceho 

s účinnosťou 90 dní od doručenia výpovede PONUKY spol. LIBEX, s.r.o..   

 

 

Čl. III. 

Objednávka kupujúceho 

3.1. Objednávka spoločnosti LIBEX, s.r.o. podľa čl. 1.2. týchto VOP (ďalej len „OBJEDNÁVKA“) obsahuje tieto 

podstatné náležitosti: 

a) identifikačné údaje predávajúceho,  

b) identifikačné údaje spol. LIBEX, s.r.o., 

c) presná špecifikácia požadovaného tovaru  – t.j. názov, druh, EAN-kód tovaru, množstvo, logistické balenie– v súlade 

s  PONUKOU,   

d) kúpnu cenu v súlade s PONUKOU,  

e) požadovanú dodaciu dobu a miesto dodania tovaru. 

3.2. OBJEDNÁVKU možno zadať písomne, ústne (osobne alebo telefonicky), faxom alebo elektronickými 

prostriedkami. Bez zadania OBJEDNÁVKY spol. LIBEX, s.r.o. nevznikajú predávajúcemu žiadne povinnosti dodať 

spol. LIBEX, s.r.o. tovar.  

3.3. Ak predávajúci po prijatí OBJEDNÁVKY zistí, že táto neobsahuje niektorú z podstatných náležitostí uvedených 

v bode  3.1. týchto VOP, je povinný bez zbytočného odkladu vyzvať spol. LIBEX, s.r.o. na jej doplnenie.   

3.4. Ak predávajúci po prijatí OBJEDNÁVKY zistí, že tovar objednaný spol. LIBEX, s.r.o., resp. časť tovaru, nie je 

schopný spol. LIBEX, s.r.o. dodať (vrátane situácie, keď predávajúci zistí, že nie schopný dodať tovar spol. LIBEX, 

s.r.o. v požadovanej dodacej dobe alebo v požadovanom mieste dodania tovaru), je povinný bez zbytočného odkladu, 

najneskôr v lehote do 3 dní od zadania OBJEDNÁVKY spoločnosťou LIBEX, s.r.o. oznámiť túto skutočnosť 

spoločnosti LIBEX, s.r.o..   

3.5. V prípade omeškania predávajúceho s oznámením podľa bodu 3.4. týchto VOP má spol. LIBEX, s.r.o. nárok na 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 %  denne z celkovej kúpnej ceny tovaru objednaného touto  

OBJEDNÁVKOU, a to za každý deň omeškania predávajúceho s oznámením podľa bodu 3.4. týchto VOP.  

3.6. Záväzok predávajúceho plniť v zmysle PONUKY a spol. LIBEX, s.r.o. zaplatiť v zmysle objednávky zanikne 

písomnou výpoveďou OBJEDNÁVKOU potvrdenej PONUKY predávajúcim alebo výpoveďou OBJEDNÁVKY  

spoločnosťou LIBEX, s.r.o.  s účinnosťou 90 dní od doručenia takejto výpovede druhej zmluvnej strane.   

 

 

Čl. IV.  

Dodacie podmienky 

4.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať spol. LIBEX, s.r.o.  tovar v súlade s OBJEDNÁVKOU, v požadovanej dodacej 

dobe, v mieste, ktoré je ako miesto dodania určené v OBJEDNÁVKE,  a to počas pracovných dní vždy v čase od 7:00 

hod do 15: 30 hod, mimo takto vymedzených hodín len po predchádzajúcej dohode so spol. LIBEX, s.r.o..  

4.2. Predávajúci je povinný dodať spol. LIBEX, s.r.o. tovar, ktorého záručná doba v okamihu dodania tovaru spol. 

LIBEX, s.r.o. nepresiahla hranicu 2/3 – ín záručnej doby daného tovaru (akosť tovaru). 

4.3. Dodanie tovaru je uskutočnené až jeho prevzatím spol. LIBEX, s.r.o..  

4.4. Prevzatie tovaru spol. LIBEX, s.r.o. sa uskutoční na základe písomného protokolu – dodacieho listu (ďalej len 

„DODACÍ LIST“), vystaveného predávajúcim, obsahujúceho nasledovné údaje: 

a) identifikačné údaje predávajúceho,  

b) identifikačné údaje spol. LIBEX, s.r.o., 

c) názov a druh tovaru, 

d) EAN-kód tovaru,   

e) kúpnu cenu tovaru,  

f) množstvo tovaru, 

f) veľkosť logistického balenia,   

g) druh a počet vratných obalov,  

h) evidenčné číslo motorového vozidla. 

Spol. LIBEX, s.r.o. uvedením dátumu prevzatia a svojím podpisom na DODACOM LISTE potvrdí prevzatie v ňom 

uvedeného tovaru a vratných obalov. 
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Za spol. LIBEX, s.r.o. bude prevzatie tovaru na DODACOM LISTE potvrdzovať svojim podpisom písomne poverený 

zamestnanec spol. LIBEX, s.r.o.. 

4.5. Predávajúci sa zaväzuje pri dodaní tovaru v zmysle tohto článku odovzdať spol. LIBEX, s.r.o. doklady, ktoré sa 

vzťahujú na dodaný tovar.  

4.6. Spol. LIBEX, s.r.o. je povinná pri dodaní tovaru v zmysle tohto článku skontrolovať, či jej bol dodaný tovar 

v súlade PONUKOU a OBJEDNAVKOU. Spol. LIBEX, s.r.o. sa zaväzuje prezrieť tovar jej dodaný podľa možnosti čo 

najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare podľa rámcovej kúpnej zmluvy alebo individuálnej kúpnej 

zmluvy. Nakoľko však dôkladné prezretie tovaru a porovnanie dodaného množstva tovaru s OBJEDNÁVKOU nie je 

vždy zo strany spol. LIBEX, s.r.o. uskutočniteľné, dohodli sa týmto zmluvné strany, že spol. LIBEX, s.r.o. je 

oprávnená predávajúcemu vrátiť do 30 dní od prevzatia tovaru všetok tovar, ktorý bol dodaný spol. LIBEX, s.r.o.  

s vadami, ďalej tovar, ktorý presahuje množstvo tovaru objednané spol. LIBEX, s.r.o. v objednávke ako aj akýkoľvek 

spol. LIBEX, s.r.o. neobjednaný tovar; lehota 30 dní sa nebude vzťahovať na tovar podliehajúci rýchlej skaze 

s minimálnou dobou trvanlivosti do 60 dní – v prípade takéhoto tovaru lehota pre možnosť vrátenia tovaru 

predávajúcim podľa tohto ustanovenia sa stanovuje ako ½ minimálnej doba trvanlivosti /pre účely týchto VOP ide 

o rozdiel dní medzi dátumom prevzatia tovaru a dátumu spotreby uvedenému na obale tovaru/. Vrátenie tovaru spol. 

LIBEX, s.r.o. sa uskutoční tak, že spol. LIBEX, s.r.o. vyzve v lehote podľa ustanovenia tohto článku predávajúceho na 

prevzatie vráteného tovaru, ktorý je predávajúci povinný bezodkladne prevziať. Za moment vrátenia tovaru sa považuje 

deň doručenia oznámenia o vrátení tovaru spol. LIBEX, s.r.o. predávajúcemu.   

V prípade, ak predávajúci spol. LIBEX, s.r.o. vrátený tovar z miesta dodania neodvezie ani v lehote do 3 dní od jeho 

vrátenia spol. LIBEX, s.r.o., predávajúci sa zaväzuje zaplatiť spol. LIBEX, s.r.o. zmluvnú pokutu vo výške  0,05 % 

denne z celkovej kúpnej ceny spol. LIBEX, s.r.o. vráteného tovaru, a to za každý deň omeškania predávajúceho 

s prevzatím tovaru v zmysle tohto bodu. 

4.7. Ak v rámci kontroly podľa bodu 4.6. týchto VOP pri preberaní tovaru spol. LIBEX, s.r.o. zistí, že jej bol dodaný 

tovar, ktorý si  neobjednala (vrátane situácie ak predávajúci dodá spol. LIBEX, s.r.o. tovar vo väčšom množstve, ako si 

spol. LIBEX, s.r.o. objednala, alebo v inej akosti ako je zmluvnými stranami v zmysle tejto Zmluvy dohodnuté – čl. 

4.2.), spol. LIBEX, s.r.o. je oprávnená tento tovar odmietnuť prevziať, ktorú skutočnosť vyznačí spol. LIBEX, s.r.o. na 

DODACOM LISTE. Predávajúci je v takom prípade povinný tovar okamžite odviesť z miesta dodania, resp.  urobiť 

nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie odvozu neprevzatého tovaru (ak dodanie tovaru realizoval prostredníctvom 

prepravcu).  

V prípade, ak predávajúci spol. LIBEX, s.r.o. neprevzatý tovar z miesta dodania neodvezie ani v lehote do 3 dní od 

jeho odmietnutia spol. LIBEX, s.r.o., predávajúci sa zaväzuje zaplatiť spol. LIBEX, s.r.o.  zmluvnú pokutu vo výške  

0,05 % denne z celkovej kúpnej ceny spol. LIBEX, s.r.o. neprevzatého tovaru, a to za každý deň omeškania 

predávajúceho s prevzatím tovaru v zmysle tohto bodu. 

4.8. Ak v rámci kontroly podľa bodu 4.6. týchto VOP spol. LIBEX, s.r.o zistí, že jej bol dodaný tovar v súlade 

s OBJEDNÁVKOU, avšak EAN-kód alebo logistické balenie dodaného tovaru nezodpovedajú jej OBJEDNÁVKE, 

nakoľko zo strany predávajúceho došlo k zmene týchto podstatných náležitostí PONUKY, o ktorej predávajúci 

v rozpore s bodom 2.2. týchto VOP spol. LIBEX, s.r.o. neinformoval, spol. LIBEX, s.r.o.  je oprávnená takúto dodávku 

tovaru odmietnuť prevziať (na ďalší postup zmluvných strán sa primerane použijú ustanovenia bodu 4.7. týchto VOP), 

pričom súčasne má spol. LIBEX, s.r.o.  za nesplnenie oznamovacej povinnosti predávajúcim pokiaľ sa jedná o EAN-

kód alebo logistické balenie nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške  5 % z  kúpnej ceny tovaru, ktorého sa 

nesplnenie oznamovacej povinnosti v zmysle tohto bodu týka. 

 

V. 

Cenové podmienky.  

5.1. Spoločnosť LIBEX, s.r.o. ako odberateľ potravín akceptuje cenové podmienky dodávateľov a v prípade 

uzatvorenia individuálnej kúpnej zmluvy alebo zadania objednávky na základe rámcovej kúpnej zmluvy sa 

dohodnutými cenovými podmienkami cíti viazaná a zaväzuje sa ich riadnym a včasným spôsobom naplniť.  

5.2. Spoločnosť LIBEX, s.r.o. odmieta vykonávanie a nevykonáva nátlak na dodávateľov potravín za účelom 

vytvárania neférových a netransparentných cenových podmienok, cenové podmienky nijakým spôsobom priamym 

alebo nepriamym konaním dodávateľom nediktuje, vyberá si dodávateľov z hľadiska kombinácie dobrého mena, 

referencií, kvality a spoľahlivosti dodávok tovaru, spoločenskej zodpovednosti a cenových a iných obchodných 

podmienok.    

 

VI. 

Určenie objemu a druhu potraviny umiestňovanej na trh a harmonogram plnenia s dohodnutou toleranciou.  

6.1. Spoločnosť LIBEX, s.r.o. uzatvára obchody so svojimi dodávateľmi na základe konsenzuálneho dosiahnutia 

podmienok obchodu, pričom určenie objemu a druhu potraviny je dosiahnuté verejnou ponukou dodávateľov na kúpu 

ich tovaru, na základe čoho spoločnosť LIBEX, s.r.o. po zvážení cenových, kvalitatívnych a dopytových relácií tovar 

dodávateľa objedná. Objem a druh tovaru je obsiahnutý v objednávke spol. LIBEX, s.r.o., pričom obchod je uzavretý 

potom, ako je objednávka spol. LIBEX, s.r.o. dodávateľom akceptovaná.  
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6.2. Harmonogram plnenia je určený dohodou spol. LIBEX, s.r.o. a dodávateľa tovaru, a to na základe  potrieb spol. 

LIBEX, s.r.o. ako aj dodacích možností dodávateľa. Za účelom bezproblémového dodania plnenia zo strany 

dodávateľov spol. LIBEX, s.r.o. vyvíja svoje podnikateľskú činnosť tak, aby dodávateľ, pokiaľ nemá možnosť 

samostatne tovar dodať, mohol využívať logistickú sieť spol. LIBEX, s.r.o.. Na základe uvedeného tak spol. LIBEX, 

s.r.o., pokiaľ nie je osobitnou dohodou dohodnuté inak, neakceptuje žiadnu toleranciu v časových dodávkach plnenia 

a to vzhľadom na nevyhnutnosť transparentného nastavenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov, logistických 

potrieb odberateľa, uspokojenia potrieb konzumentov a rovnosti jednotlivých dodávateľov.     

 

 

VII. 

Zníženie cien.  

7.1. Spoločnosť LIBEX, s.r.o. akcentuje v svojej činnosti akciové, sezónne, výpredajové, kvantitatívne, uvádzacie  

alebo likvidačné zníženia cien svojich dodávateľov tak, že po vzájomnej dohode tieto transformuje do cien pre 

svojich zákazníkov alebo do výhodnejších podmienok predaja.   

7.2. Spoločnosť LIBEX, s.r.o. v odôvodnených prípadoch iniciuje voči dodávateľom akciové zníženie cien, najmä 

z dôvodu slabšieho odbytu dodávaného tovaru, zvýšenia odbytu dodávaného tovaru ako aj z iných závažných 

dôvodov s prihliadnutím predovšetkým na záujmy svojich zákazníkov a dodávateľov.  

7.3. Zníženie kúpnych cien medzi spol. LIBEX, s.r.o. a jednotlivými dodávateľmi sa realizuje na základe ponuky 

dodávateľa a následného súhlasu spol. LIBEX, s.r.o., pričom spôsob zníženia cien zostáva na úvahe dodávateľa 

v rámci presadzovania jeho tovarov v cenovej konkurencii iných dodávateľov. Spol. LIBEX, s.r.o. po zvážení 

ponuky dodávateľa môže pristúpiť na okamžitú zľavu z ceny tovaru pri jeho nákupe alebo na žiadosť dodávateľa 

pristúpi aj na dohodu o množstevnom bonuse, t.z. zľave z ceny tovaru na základe skutočne odobratého tovaru, 

pričom zľava z tovaru môže byť fakturovaná spol. LIBEX, s.r.o. z dôvodu potrieb zabezpečenia cash-flow 

dodávateľa až po exaktnom určení odobratého objemu tovaru.    

 

 

VIII. 

Podmienky úhrady. 

8.1. Spoločnosť LIBEX, s.r.o. uhrádza dodaný tovar svojim dodávateľom na základe vystaveného daňového dokladu - 

faktúry. Faktúra musí obsahovať podstatné náležitosti podľa všeobecných právnych predpisov ako aj dohodnuté 

náležitosti v zmysle individuálnej alebo rámcovej kúpnej zmluvy.  

8.2. Dohodnutá splatnosť faktúry podľa čl. 5.1. týchto VOP nie je dlhšia ako 30 dní od jej doručenia spoločnosti 

LIBEX, s.r.o..      

8.3. V prípade ak predávajúci vystavil faktúru podľa bodu 8.1. týchto VOP v rozpore so zmluvou a/alebo týmito VOP, 

najmä ak fakturované kúpne ceny tovaru nezodpovedajú dohodnutým kúpnym cenám, spol. LIBEX, s.r.o. je 

oprávnená danú faktúru po zistení nedostatkov faktúry zaslať predávajúcemu na prepracovanie. V takom prípade 

lehota splatnosti dohodnutá v bode 8.2. týchto VOP začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry 

spoločnosti LIBEX, s.r.o.. Rovnako budú zmluvné strany postupovať v prípade, ak bude potrebné faktúru 

prepracovať v dôsledku skutočností uvedených v bodoch 4.7. a 4.8. týchto VOP. 

8.4. Kúpnu cenu za tovar možno uhradiť aj započítaním pohľadávok. 

 

Čl. IX. 

Nadobudnutie vlastníckeho práva a nebezpečenstvo škody na tovare 

9.1. Spoločnosť LIBEX, s.r.o. nadobudne vlastnícke právo k tovaru a prejde na ňu nebezpečenstvo škody na tovare 

v okamihu dodania tovaru spol. LIBEX, s.r.o. v zmysle čl. 4.4. týchto VOP.  

9.2. V prípade, ak spol. LIBEX, s.r.o. využije svoje právo neprevziať tovar v zmysle bodu 4.7. a  4.8. týchto VOP, spol. 

LIBEX, s.r.o. sa vlastníkom neprevzatého tovaru nikdy nestáva a neprechádza na ňu ani nebezpečenstvo škody na 

tovare.  

 

 

Čl. X. 

Vratné obaly 

10.1. Objednaný tovar je spol. LIBEX, s.r.o. dodávaný v obaloch zodpovedajúcich podmienkam  z. č. 152/1995 Z. z.  

o potravinách v znení neskorších predpisov.  

10.2. Vratné obaly dodané predávajúcim spol. LIBEX, s.r.o. spolu s objednaným tovarom nie sú predmetom 

jednotlivých kúpnych zmlúv uzatváraných medzi zmluvnými stranami v zmysle tejto zmluvy, vlastnícke právo k  

vratným obalom na spol. LIBEX, s.r.o. neprechádza.   

10.3. Spol. LIBEX, s.r.o. potvrdí prevzatie vratných obalov od predávajúceho spolu s tovarom, ktorý sa v nich 

nachádza, a to na DODACOM LISTE podľa bodu 4.4. týchto VOP.  
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10.4. Spol. LIBEX, s.r.o. je oprávnená vratné obaly vrátiť predávajúcemu v lehote do 90 dní odo dňa ich prevzatia 

v zmysle bodu 7.3. týchto VOP.  

10.5. Predávajúci je povinný prevziať vratné obaly od spol. LIBEX, s.r.o. pri ďalšej dodávke tovaru spol. LIBEX, s.r.o., 

pokiaľ ho k tomu spol. LIBEX, s.r.o. vyzve, a to vždy vratné obaly rovnakého druhu ako boli predávajúcim spol. 

LIBEX, s.r.o. dodané a v počte aspoň rovnakom alebo nižšom ako boli spol. LIBEX, s.r.o. dodané. 

V prípade, ak predávajúci vratné obaly v rozpore s dohodou zmluvných strán obsiahnutou v tomto bode vratné obaly 

od spol. LIBEX, s.r.o. neprevezme, spol. LIBEX, s.r.o. vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške  200,- € 

(slovom: dvesto eur) za každý deň omeškania predávajúceho s prevzatím vratných obalov.  

10.6. Predávajúci je povinný spol. LIBEX, s.r.o. oboznámiť s výškou zálohu vratného obalu, v prípade porušenia tejto 

povinnosti zodpovedá spol. LIBEX, s.r.o. za škodu, ktorú jej porušením tejto povinnosti spôsobí.  

10.7. Predávajúci je povinný dodržiavať svoje povinnosti týkajúce sa  obalov v zmysle § 9 ods. 1 resp. § 10 ods. 1 a § 7 

ods. 1 zákona  č. 119/2010 Z. z. o obaloch. V prípade porušenia týchto povinností zodpovedá spol. LIBEX, s.r.o. za 

všetku škodu, ktorú jej týmto spôsobí.  

10.8. Predávajúci, pokiaľ nie je osobou povinnou v zmysle § 9 ods. 1 resp. § 10 ods. 1 a § 7 ods. 1 zákona  č. 119/2010 

Z. z. o obaloch, avšak ním dodávaný tovar podlieha zákonu č. 119/2010 Z. z. a za dodržanie týchto povinností 

zodpovedá tretia osoba (výrobca), sa zaväzuje dodávať iba tovar, u ktorého osoba povinná (tretia osoba, resp. výrobca) 

dodržala v zmysle § 9 ods. 1 resp. § 10 ods. 1 a § 7 ods. 1 zákona  č. 119/2010 Z. z. o obaloch. V prípade porušenia 

týchto povinností zodpovedá spol. LIBEX, s.r.o. za všetku škodu, ktorú jej týmto spôsobí.  

 

 

Čl. XI. 

Vady tovaru a nároky z vád tovaru 

11.1. Tovar má vady, ak nebol dodaný v množstve, akosti a vyhotovení požadovanom spol. LIBEX, s.r.o. 

v OBJEDNÁVKE. Za vady tovaru sa rovnako považuje dodanie iného tovaru, než je tovar určený v OBJEDNÁVKE.  

11.2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare v zmysle čl. IX. 

týchto VOP, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Povinnosti predávajúceho vyplývajúce zo záruky za akosť 

tovaru tým nie sú dotknuté.   

11.3. Predávajúci zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe podľa bodu 11.2. týchto VOP, ak je 

spôsobená porušením jeho povinností.   

11.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dodanie vadného tovaru je vždy považované za podstatné porušenie zmluvy, a teda 

spol. LIBEX, s.r.o. má v prípade akejkoľvek vady tovaru právo uplatniť si voči predávajúcemu nároky z vád tovaru 

podľa ust. §-u 436 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.  

 

Čl. XII. 

Nedodanie tovaru.  

12.1. V prípade porušenia povinnosti Predávajúceho dodať tovar v zmysle spol. LIBEX, s.r.o. akceptovanej PONUKY 

alebo ZMENY PONUKY riadne a včas v zmysle tejto Zmluvy vznikne spol. LIBEX, s.r.o. nárok na zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z kúpnej ceny za OBJEDNÁVKU, ktorú predávajúci v rozpore so svojimi 

povinnosťami nesplnil a to od prvého dňa omeškania predávajúceho so splnením jeho povinnosti.   

 

 

 

XIII. 

Služby súvisiace s obchodnou spoluprácou pri propagácii a ďalších marketingových aktivitách spojených 

s dodávanými potravinami.  

13.1. Spoločnosť LIBEX, s.r.o. v rámci propagácie tovaru dodávateľa sa zaväzuje byť maximálnym spôsobom 

ústretová voči návrhom dodávateľa na poskytovanie marketingových alebo propagačných služieb dodávateľa 

spojených s dodávkou jeho tovaru tak, aby mohli byť splnené predstavy dodávateľa o vhodnom, efektívnom 

a cielenom predstavovaní tovaru dodávateľa zákazníkom spoločnosti LIBEX, s.r.o., pokiaľ si to dodávateľ voči 

spoločnosti LIBEX, s.r.o. vymieni. 

 

 

XIV.  

Záverečné ustanovenia. 

14.1. Spoločnosť LIBEX, s.r.o. zabezpečí, aby tieto VOP sa stali súčasťou základných vedomostí a uplatňovaných 

praktík zamestnancov spoločnosti LIBEX, s.r.o. a rovnako zabezpečí, aby každý zamestnanec spoločnosti LIBEX, 

s.r.o., ktorého pracovnej náplne sa napĺňanie ustanovení týchto  VOP môžu týkať, mal tieto VOP  v písomnej 

podobe k dispozícii.      

14.2. Tieto VOP sa týka iba dodávok potravín, netýka sa žiadneho iného tovaru.  
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14.3. Tieto VOP je naplnením a prihlásením sa spoločnosti LIBEX, s.r.o. k východiskám zákona č. 362/2012  Z. z. 

o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú 

potraviny. Tieto VOP zákon č. 362/2012 Z. z. nenahrádzajú a ani nedopĺňajú. 

14.4. Spoločnosť LIBEX, s.r.o. každého svojho dodávateľa s týmito VOP pred začatím obchodných rokovaní 

o uzatvorení kúpnych zmlúv oboznámi ich predložením v písomnej forme a bude požadovať ich aplikáciu na svoje 

právne vzťahy odkazom na ich znenie uverejnené na svojich internetových stránkach. 

14.5. Pokiaľ je v týchto VOP požadovaná pre akýkoľvek úkon písomná forma, rozumie sa tým akákoľvek písomná, 

faxová alebo e-mailová forma komunikácie.   

14.6. Spoločnosť LIBEX, s.r.o. sa v zmysle svojej obchodnej kultúry zaväzuje so svojimi dodávateľmi akékoľvek 

obchodné spory riešiť predovšetkým dohodou.  

          

 

 

 

 

V Žiline dňa 24.1.2013                                                                            

                                                                                                                          Ing. Helena Cvachová  

                                                                                                                           konateľ spoločnosti 

                                                                                                                                LIBEX, s.r.o. 

 

 
 


