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Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Sika Slovensko, spol. s r.o. 
 
 
1.  Pôsobnosť 
1.1.  Predmetom týchto Všeobecných obchodných 

podmienok (ďalej aj „VOP“) je úprava vzťahov medzi 
predávajúcim – spoločnosťou Sika Slovensko, spol. s 
r.o., so sídlom Pri majeri 21, 831 06 Bratislava, IČO: 
31 359 710, zapísanej v obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 
5879/B (ďalej len „predávajúci“) a fyzickou osobou-
podnikateľom alebo právnickou osobou ako 
kupujúcim (ďalej len „kupujúci“)  pri predaji tovaru 
alebo vytvorení diela predávajúcim (ďalej len 
„dodávky“ alebo „tovar“), pričom Predávajúci je 
výhradným predajcom týchto výrobkov na 
území Slovenskej republiky. 

1.2.  Akékoľvek zmeny týchto VOP môžu byť dohodnuté 
len písomne. Aplikácia všeobecných obchodných 
podmienok kupujúceho je vylúčená. 

1.3.  Kupujúci vyhlasuje, že sa pred uzatvorením zmluvy 
oboznámil s príslušnými platnými produktovými 
listami vydanými a schválenými predávajúcim (ďalej 
len „produktové listy“) a platnými kartami 
bezpečnostných údajov tovaru vydanými 
a schválenými predávajúcim a zaväzuje sa ich 
dodržiavať. 

 
2.  Objednanie tovaru 
2.1.  Kupujúci vytvára objednávku na základe cenovej 

ponuky vystavenej predávajúcim (ďalej len „cenová 
ponuka“) alebo zverejneného cenníka tovaru 
predávajúceho uvedeného na stránke na 
www.sika.sk (ďalej len „zverejnený cenník“ alebo 
„cenník“). Zmluvu je možné uzatvoriť aj 
elektronickými prostriedkami. 

2.2.  Zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká 
potvrdením riadne vyplnenej objednávky zo strany 
predávajúceho. Objednávka sa považuje za riadne 
vyplnenú, ak obsahuje nasledujúce údaje: číslo 
cenovej ponuky, identifikácia zmluvy alebo iná 
identifikácia, ak bola predávajúcim vystavená, presná 
identifikácia druhu a množstva objednávaného 
tovaru, kúpna cena všetkých položiek a cena za 
dodanie tovaru, a to na základe cenovej ponuky alebo 
platnej písomnej dohody o zľave zo zverejneného 
cenníka, obchodné meno kupujúceho, adresa sídla/ 
miesta podnikania kupujúceho, IČO, DIČ a IČ DPH, 
ak ním kupujúci disponuje, emailový a telefonický 
kontakt kupujúceho, meno a priezvisko kontaktnej 
osoby za kupujúceho, adresa a miesto dodania 
tovaru. Objednávka sa považuje za návrh na 
uzatvorenie zmluvy s predávajúcim. 

2.3.  Cenové ponuky, vyhlásenia a iné podmienky 
predávajúceho uskutočnené pred potvrdením 
objednávky sú nezáväzné a predávajúci nie je 
povinný za týchto podmienok uzatvoriť s kupujúcim 
zmluvu. 

2.4.  Predávajúci nie je povinný potvrdiť objednávku.  
 
3.  Cena tovaru a náklady spojené s prepravou 
3.1.  Všetky ceny tovarov a akékoľvek iné náklady sú 

uvedené v mene euro bez DPH. Ceny tovaru 
nemusia zahŕňať náklady spojené s jeho prepravou 
a balením a akékoľvek iné služby, na ktoré sa 

vzťahujú dodacie podmienky predávajúceho (ďalej 
len „dodacie podmienky“). 

3.2.  Výška kúpnej ceny, uvedená v objednávke, je určená 
v zmysle aktuálneho a platného zverejneného 
cenníka predávajúceho alebo platnej cenovej ponuky 
zaslanej predávajúcim. Predávajúci je oprávnený 
poskytnúť kupujúcemu zľavu z kúpnej ceny zo 
zverejneného cenníka podľa vlastného uváženia. 
Hodnota kúpnej ceny, dohodnutá akceptáciou 
objednávky, resp. inak dohodnutá, je záväzná len za 
predpokladu obstarávania surovín a služieb 
predávajúcim za cenu zodpovedajúcu jej kalkulácii 
v čase dodania tovaru. Toto ustanovenie má 
prednosť pred zmluvnými dojednaniami medzi 
kupujúcim a predávajúcim.  

3.3.  Predávajúci má právo jednostrannej zmeny kúpnej 
ceny vo výške predstavujúcej zmenu výrobných 
nákladov, a to najmä v rozsahu ich materiálových, 
prepravných a mzdových zložiek a zložiek 
nepriamych nákladov (napr. cien energií, nájmu, 
amortizácie, zvýšenia daní, ciel a ceny poistenia) 
(ďalej len „Výrobné náklady“). Rozhodujúcim časom 
pre posudzovanie cenových zmien Výrobných 
nákladov je čas potvrdenia objednávky tovaru a čas 
dodania tovaru kupujúcemu, inak deň uplynutia 
lehoty na dodanie tovaru. Ak dôjde k zníženiu cien 
Výrobných nákladov od momentu ich vynaloženia 
predávajúcim do momentu dodania tovaru, resp. 
uplynutia lehoty na jeho dodanie podľa 
predchádzajúcej vety, predávajúci je oprávnený 
požadovať úhradu kúpnej ceny vo výške 
zohľadňujúcej výšku Výrobných nákladov v čase ich 
vynaloženia. 

3.4.  V prípade omeškania predávajúceho s dodaním 
tovaru je predávajúci oprávnený požadovať zmenu 
kúpnej ceny podľa podmienok v tomto článku, pričom 
kupujúci nie je oprávnený požadovať zníženie kúpnej 
ceny. 

3.5.  Predávajúci je povinný práva z cenovej doložky podľa 
tohto bodu uplatniť u kupujúceho najneskôr do 30 
kalendárnych dní  odo dňa dodania tovaru, inak práva 
a povinnosti zmluvných strán z cenovej doložky 
zanikajú. 

3.6.  Predávajúci je oprávnený pred splnením povinnosti 
dodať tovar prostredníctvom zálohovej faktúry vyzvať 
kupujúceho na zaplatenie preddavku na úhradu 
kúpnej ceny, nákladov na prepravu a iných 
súvisiacich platieb, a to až do ich plnej výšky. Do 
riadnej úhrady predávajúci nie je povinný tovar dodať 
a nie je v omeškaní so splnením tejto povinnosti. 

3.7.  Výška nákladov spojených s prepravou tovaru závisí 
od množstva a hodnoty objednaného tovaru a riadi sa 
dodacími podmienkami alebo je dohodnutá medzi 
kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci bez zbytočného 
odkladu uhradí predávajúcemu aj iné obvyklé náklady 
a poplatky, ktoré mu predávajúci oznámi, najmä 
cena balenia tovaru, manipulačné poplatky, vrátane 
poplatku za dodanie na miesto so sťaženým 
prístupom a administratívne poplatky, ak bolo 
potrebné ich vynaloženie. Kúpnou cenou sa ďalej 
rozumie cena za tovar vrátane nákladov podľa tohto 
bodu. 
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4.  Dodanie tovaru 
4.1.  Ak nie je písomne dohodnuté inak alebo nie je 

uvedené v potvrdení objednávky predávajúcim, 
miestom dodania tovaru je sídlo predávajúceho. 

4.2.  Predávajúci nezabezpečuje inštruktáž, montáž a iné 
činnosti spojené s použitím tovaru, ak sa zmluvné 
strany písomne nedohodnú. 

4.3.  Zodpovednosť za škodu a nebezpečenstvo škody na 
tovare a vlastnícke právo k tovaru prechádza na 
kupujúceho okamihom odovzdania tovaru 
predávajúcim kupujúcemu, alebo jeho odovzdaním 
na prepravu predávajúcim do miesta dodania. 

4.4.  Predávajúci je oprávnený dodávať tovar aj čiastkovo. 
4.5.  Predávajúci je oprávnený nedodať kupujúcemu 

objednaný tovar, ak si kupujúci nesplnil povinnosť 
úhrady akejkoľvek pohľadávky voči predávajúcemu 
riadne a včas, vrátane pohľadávok z akýchkoľvek 
iných vzájomných zmlúv, a to až do času ich riadnej 
úhrady. Počas uvedenej doby nie je predávajúci 
v omeškaní. 

4.6.  V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim v stanovenej 
lehote je predávajúci oprávnený od kupujúceho 
požadovať obvyklé skladné a náhradu dodatočných 
nákladov, prípadne odstúpiť od zmluvy. 

 
5.  Dodacie lehoty 
5.1.  Dodacie lehoty sú záväzné, len ak boli predávajúcim 

v jednotlivých prípadoch výslovne potvrdené 
v zmluve alebo potvrdení objednávky, nie však skôr, 
ako predávajúci obdržal všetky informácie 
a dokumenty od kupujúceho na riadne plnenie 
zmluvy. 

5.2.  Dohodnuté dodacie lehoty spočívajú počas doby, 
v ktorej predávajúcemu nebolo možné tovar dodať 
z dôvodov na strane kupujúceho alebo objektívnych 
prekážok. Objektívnou prekážkou je najmä vyššia 
moc, nedostupnosť materiálov na trhu, omeškanie 
dodávateľov predávajúceho, rozhodnutia príslušných 
orgánov a pod. Pre prípad nemožnosti dodať tovar 
ani po uplynutí 90 kalendárnych dní odo dňa 
pôvodného dátumu dodania je predávajúci oprávnený 
odstúpiť od zmluvy. 

5.3.  Podmienkou odovzdania tovaru kupujúcemu je 
podpísanie dodacieho listu oprávnenou osobou za 
kupujúceho. 

 
6.  Fakturácia a platobné podmienky 
6.1.  Predávajúci je platcom DPH. Ku kúpnej cene bude 

pripočítaná DPH v zákonnej výške. 
6.2.  Faktúry sú splatné v lehote písomne dohodnutej 

medzi  predávajúcim a kupujúcim alebo sú uvedené 
cenovej ponuke prevládajúceho.. 

6.3.  Predávajúci je oprávnený fakturovať cenu tovaru po 
dodaní alebo aj pred dodaním, a to aj vo vzťahu 
k jednotlivým tovarom samostatne. 

6.4.  Pokiaľ kupujúci neuhradí faktúru po splatnosti viac 
ako 30 dní, alebo nesplní iné povinnosti, je 
predávajúci oprávnený skrátiť splatnosť jednotlivých 
splatných aj nesplatných faktúr a odstúpiť od zmluvy. 

6.5.  V prípade nesplnenia si povinnosti kupujúceho 
uhradiť akúkoľvek splatnú pohľadávku 
predávajúcemu má  predávajúci voči kupujúcemu 

právo na uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 0,25 % 
z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

 
7.  Zodpovednosť za vady 
7.1. Vlastnosti tovaru dodávaného predávajúcim sú 

v súlade výlučne s technickými vlastnosťami tovaru, 
špecifikovanými v platných produktových listoch do 
dátumu exspirácie uvedenom na obale tovaru alebo v 
prípade tovaru bez vytlačeného dátumu exspirácie až 
do momentu dodania. Za vady spôsobené 
spracovaním tovaru predávajúci nezodpovedá. 

7.2. Kupujúci musí predávajúcemu písomnou formou 
oznámiť poškodenie balenia alebo nesprávne 
množstvo tovaru, a to ihneď po prevzatí tovaru. 
Kupujúci musí predávajúcemu písomnou formou 
oznámiť vady,  spočívajúce v nedostatočnej kvalite 
tovaru dodaného v rozpore s vlastnosťami 
deklarovanými v produktových listoch, najneskôr do 5 
dní po ich zistení. Kupujúci je zároveň povinný 
odovzdať predávajúcemu príslušné dôkazy vád 
tovaru a jeho vzorky, ak vada vyplýva z 
nedostatočnej kvality tovaru, inak práva kupujúceho 
z vád tovaru zaniknú.  

7.3. Kupujúci je povinný počas primeranej doby, najmenej  
30 dní od oznámenia vady, vadný tovar na svoje 
náklady uschovať za účelom preskúmania vady 
predávajúcim, resp. ním určenou treťou osobou. 
Odstránenie vád tovaru kupujúcim pred preskúmaním 
tovaru predávajúcim je dôvod na neuznanie nároku 
z vád tovaru, resp. zamietnutie reklamácie 
predávajúcim. Uvedené platí obdobne aj v prípade, ak 
je tovar zaslaný na skúmanie tretej osobe kupujúcim 
pred preskúmaním tovaru predávajúcim. 

7.4. Kupujúci sa zaväzuje používať a spracúvať tovary 
v súlade s informáciami o tovare, uvedenými najmä 
v produktových listoch, na obale, alebo v inom 
dokumente k tovaru, ktorý vydal a schválil predávajúci 
a odovzdal kupujúcemu. V opačnom prípade kupujúci 
nemá nárok na plnenie z titulu vád tovaru. 

7.5. Predpokladmi poskytnutia plnenia z titulu nárokov 
z vád tovaru predávajúceho sú, že chyby tovaru sa 
preukázateľne vyskytli v dôsledku, že tovar nespĺňa 
požiadavky uvedené v produktovom liste, zároveň, 
kupujúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi 
predávajúcemu akékoľvek existujúce alebo hroziace 
škody a vady tovaru, a zároveň že tovar je vhodne 
skladovaný, udržiavaný a/alebo používaný pred 
dátumom exspirácie a že ku vzniku škody alebo vady 
tovaru nedošlo v dôsledku neodbornej manipulácie 
s tovarom zo strany kupujúceho alebo akejkoľvek 
tretej strany ani v dôsledku vonkajších príčin, vrátane 
vyššej moci, vplyvom produktov tretích strán alebo 
mechanickými nárazmi a poškodeniami tovaru. 

7.6. Pre prípad uznania reklamácie alebo nároku z vád 
tovaru predávajúcim, je predávajúci oprávnený 
rozhodnúť, či poskytne zľavu z kúpnej ceny tovaru 
alebo vymení vadný tovar za iný vhodný výrobok 
predávajúceho.  

 
8.  Vrátenie tovaru a obalov 
8.1. Kupujúci môže predávajúceho požiadať o vrátenie 

tovarov alebo obalov tovaru (najmä paliet, použitých 
na prepravu tovaru) elektronickou správou alebo 
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písomne. Predávajúci je oprávnený, nie však povinný, 
prijať tovar alebo obal dodaný kupujúcemu, ak je tovar 
alebo obal nepoškodený a vrátený v pôvodnom stave 
spolu s príslušnou dokumentáciou k tovaru. 
Podmienky vrátenia obalov (paliet) sa riadia zásadami 
vrátenia obalov predávajúceho, ktoré sú poskytnuté 
kupujúcemu, prípadne zverejnené na stránke 
www.sika.sk. Podmienky vrátenia tovaru sa riadia 
samostatnými dokumentmi, ak ich predávajúci vydal a 
poskytol Kupujúcemu. 

8.2. Predávajúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu 
odmietnuť prijať späť tovar alebo obaly, pokiaľ nejde 
o uplatnenie práv kupujúceho z vád tovaru alebo 
reklamácie v súlade s týmito VOP alebo právnymi 
predpismi. 

 
9.  Záverečné ustanovenia 
9.1. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa 

riadi slovenskými právnymi predpismi. Na prejednanie 
sporu je príslušný súd v Slovenskej republike. 

9.2. Kupujúci nie je oprávnený jednostranne započítať 
svoje pohľadávky voči pohľadávkam predávajúceho. 
Predávajúci je oprávnený voči pohľadávkam 
kupujúceho jednostranne započítať aj nesplatné 
pohľadávky. 

9.3. Kupujúci nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti 
zo zmluvy na tretiu osobu. Predávajúci je oprávnený 
postúpiť práva a povinnosti zo zmluvy na tretiu osobu 
aj bez súhlasu kupujúceho. 

9.4. Dojednaniami zmluvných strán nie je dotknuté právo 
predávajúceho na náhradu škody, a v prípade 
povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou aj vo 
výške, ktorá ju presahuje. 

9.5. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci má nárok na 
náhradu škody pri akomkoľvek porušení povinností 
predávajúceho v maximálnej výške dvojnásobku 
hodnoty tovaru bez DPH a bez nákladov spojených 
s prepravou tovaru a iných nákladov.  

9.6. Peňažné plnenie kupujúceho sa započíta najprv na 
úhradu zmluvnej pokuty, náhrady škody, úroku 
z omeškania, prípadne iného príslušenstva 
pohľadávky predávajúceho a následne na úhradu 
najskôr splatnej istiny. 

9.7. Predávajúci nie je v omeškaní s plnením povinností 
zo zmluvy a nezodpovedá za škodu, ak nesplnenie 
povinnosti bolo následkom objektívnej skutočnosti, 
ktorú predávajúci nebol schopný predvídať alebo 
odvrátiť, a to najmä z dôvodu vyššej moci, 
rozhodnutím príslušných orgánov a súdov 
omeškaním dodávateľov, nemožnosťou zabezpečiť 
potrebný materiál, pracovnú silu a iné veci alebo 
služby potrebné na splnenie povinností 
predávajúceho podľa tejto zmluvy, a pod. 

9.8. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 
15.7.2022. 
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