Všeobecné obchodné podmienky splátkového predaja spoločnosti EUROLEASING SK s.r.o. č.022015,
IČO: 50 007 009, so sídlom Kopčianska 10, Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01
zo dne 1. 12. 2015
Tieto Všeobecné obchodné podmienky splátkového predaja (ďalej len „podmienky") upravujú vzťahy medzi účastníkmi
kúpnej zmluvy o splátkovom predaji (ďalej len „zmluva"), v ktorej sa predávajúci zaviazal odovzdať kupujúcemu predmet
kúpy a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu a kupujúci sa zaviazal predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň
predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu formou splátok. Tieto podmienky sú vyhotovené v súlade s ustanovením § 273
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) a tvoria neoddeliteľnú
súčasť zmluvy.

I. Účel zmluvy
1.

2.

Účelom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri realizácii
predaja predmetu kúpy. Predávajúci na základe zmluvy odovzdá predmet
kúpy kupujúcemu, ktorý sa zaväzuje predávajúcemu uhradiť dohodnutú
kúpnu cenu formou v zmluve stanovených splátok.
Predmet kúpy bol predávajúcim zhotovený na základe kúpnej zmluvy s
dodávateľom, podľa výberu kupujúceho a na základe jeho výslovnej
žiadosti o financovanie kúpy predmetu kúpy. S ohľadom na vyššie
uvedené kupujúci prehlasuje, že je s predmetom kúpy riadne
oboznámený, že spĺňa jeho požiadavky a že je oboznámený so
záručnými a servisnými podmienkami dodávateľa predmetu kúpy.
II. Nadobudnutie vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody

1.
2.
3.

Vlastnícke právo k predmetu kúpy kupujúci nadobúda momentom, kedy
bude predávajúcemu kupujúcim plne zaplatená kúpna cena dohodnutá
v zmluve, vrátane súvisiacich platieb podľa týchto podmienok.
Nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza z predávajúceho
na kupujúceho okamihom prevzatia predmetu kúpy kupujúcim.
Nebezpečenstvo náhodného zániku, poškodenia, straty, odcudzenia,
zníženia upotrebiteľnosti alebo úpadku hodnoty predmetu kúpy z
akýchkoľvek dôvodov nesie kupujúci. Kupujúci ako prevádzkovateľ
predmetu kúpy výlučne zodpovedá za škody spôsobené prevádzkou
predmetu kúpy.
III. Kúpna cena a platobné podmienky

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Kupujúci je povinný hradiť dohodnuté splátky kúpnej ceny v predpísaných
lehotách a v plnej výške, a to aj v prípade poškodenia, zničenia alebo
odcudzenia predmetu kúpy.
Kúpna cena predmetu kúpy bola stanovená dohodou zmluvných strán.
Pri uzatvorení zmluvy zaplatí kupujúci mimoriadnu splátku kúpnej ceny.
Ďalšie splátky sú splatné podľa rozpisu splátok, ktorý tvorí neoddeliteľnú
súčasť zmluvy.
Všetky splátky sa kupujúci zaväzuje uhradiť podľa rozpisu splátok riadne
a včas, a to bezhotovostným spôsobom, t.j. prevodom príslušnej sumy na
bankový účet uvedený v rozpise splátok, variabilný symbol platby je číslo
zmluvy, konštantný symbol je 0308. Záväzok kupujúceho je splnený až
momentom pripísania platenej sumy na účet uvedený v rozpise splátok (v
zmysle ust. § 339 ods. 2 ObchZ). Platba bez uvedenia variabilného
symbolu, s nesprávnym alebo neúplným variabilným symbolom, t.j.
neidentifikovateľná platba sa považuje za nezaplatenú so všetkými
dôsledkami z toho vyplývajúcimi.
Kupujúci nie je oprávnený na započítanie, zadržanie alebo zníženie
akýchkoľvek platieb, a to ani v prípade, že dôjde k poškodeniu, zničeniu,
odcudzeniu predmetu kúpy, alebo že sú uplatňované práva zo
zodpovednosti za vady alebo iné protipohľadávky.
Kupujúci ďalej nesie všetky výdavky spojené s ďalšími prípadnými
daňami, poistením a poplatkami, ktoré sú ukladané v súvislosti s touto
zmluvou, platením splátok a iných platieb.
Predávajúci je oprávnený meniť dohodnuté platby (pomerne zvýšiť kúpnu
cenu), ak bude skutočná kúpna cena predmetu kúpy zaplatená
predávajúcim dodávateľovi predmetu kúpy iná, ako predpokladaná cena
uvedená v kúpnej zmluve. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že týmto
spôsobom môže dôjsť k dodatočnému určeniu kúpnej ceny predmetu
kúpy v zmysle ust. § 479 ods. 2 ObchZ. Dohodnuté platby budú upravené
zodpovedajúcim rozdielom v aktualizovanom rozpise splátok, ktorý bude
zaslaný kupujúcemu alebo bude zodpovedajúci rozdiel kupujúcemu
vyfakturovaný a kupujúci je povinný takýto rozdiel v kúpnej cene
predávajúcemu zaplatiť najneskôr do piatich dní nasledujúcich po
doručení faktúry.

3.

4.

5.
6.

V. Odovzdanie a prevádzka predmetu kúpy
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

IV. Zmluvné sankcie, omeškania, odškodnenie
1.

2.

V prípade omeškania so zaplatením splátok kúpnej ceny a ostatných
platieb podľa zmluvy, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu
zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý, aj keď len začatý,
deň omeškania. Predávajúci je oprávnený výšku zmluvnej pokuty znížiť,
eventuálne zmluvnú pokutu kupujúcemu neúčtovať.
Zmluvné pokuty a prípadná náhrada škody, sú splatné kupujúcim na účet
predávajúceho najneskôr do 5 dní po dni ich vyúčtovania predávajúcim
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kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený výšku zmluvnej pokuty znížiť,
eventuálne zmluvnú pokutu kupujúcemu neúčtovať. Zaplatením zmluvnej
pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody.
Kupujúci si je vedomý skutočnosti, že ak bude predávajúci nútený na
uspokojenie svojich pohľadávok, ktoré mu vzniknú voči kupujúcemu,
postupovať cestou rozhodcovského konania alebo súdnou cestou, všetky
vzniknuté náklady, vrátane nákladov právneho zastúpenia, idú v prípade
úspešnosti predávajúceho v spore plne na ťarchu kupujúceho.
Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s
vymáhaním splnenia povinností kupujúceho, najmä náklady detektívnych
či inkasných spoločností. Tieto náklady budú kupujúcemu účtované ako
zmluvná pokuta.
Žiadnym z dojednaných podmienok o zmluvnej pokute nie je dotknutý
nárok predávajúceho na náhradu škody (skutočná škoda a strata zisku)
voči kupujúcemu, prípadne jeho právnemu nástupcovi.
Ak bude kupujúci v omeškaní s úhradou niektorého zo svojich
peňažných záväzkov podľa zmluvy, najmä s úhradou ktorejkoľvek splátky
kúpnej ceny, úrokov z omeškania alebo zmluvnej pokuty déle ako 20 dní,
je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške
20% z kúpnej ceny vr. DPH predmetu kúpy podľa zmluvy, najmenej však
200 EUR. Všetky finančné záväzky kupujúceho voči predávajúcemu
vyplývajúce zo zmluvy a podmienok sa stávajú splatnými naraz.

Kupujúci (alebo ním poverená osoba) je pri dodávke predmetu kúpy
povinný bezodkladne prevziať predmet kúpy v čase a na mieste určenom
predávajúcim. Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby boli na jeho náklady
vytvorené všetky potrebné technické a právne predpoklady na prevzatie,
montáž a prevádzku predmetu kúpy.
V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné predmet kúpy
doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo dohodnuté, je
kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním
tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
Pri prevzatí predmetu kúpy od prepravcu je kupujúci povinný
skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek
závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia
porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky
nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
Kupujúci predmet kúpy podľa možností prehliadne čo najskôr po
prechode nebezpečenstva škody na veci a presvedčí sa o jeho
vlastnostiach a množstve.
Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho prevzatím veci. Ten
istý následok má, ak neprevezme kupujúci predmet kúpy, hoci mu s
ním predávajúci umožnil nakladať.
Ak kupujúci neprevezme predmet kúpy najneskôr do 10 dní od
uzatvorenia zmluvy, uplatňuje sa právna fikcia, že kupujúci fakticky
predmet kúpy prevzal s tým, že na kupujúceho márnym uplynutím lehoty
na prevzatie predmetu kúpy prechádzajú všetky nebezpečenstvá
súvisiace s predmetom kúpy, náklady spojené s jeho skladovaním u
dodávateľa predmetu kúpy, a pod. Povinnosť kupujúceho hradiť
dohodnutú kúpnu cenu v zmluve stanovených splátkach nie je v tomto
prípade žiadnym spôsobom dotknutá. Prípadné nároky predávajúceho.
ako vlastníka predmetu kúpy, z titulu omeškania dodávateľa s vydaním
predmetu kúpy kupujúcemu, postupuje predávajúci kupujúcemu a tento
toto postúpenie prijíma.
Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený splnomocniť k
odovzdaniu predmetu kúpy jeho dodávateľa a kupujúci je povinný
predmet kúpy od dodávateľa prevziať. Kupujúci ďalej súhlasí s tým, že
dodávateľ nie je povinný dokladať kupujúcemu plnú moc na odovzdanie
predmetu kúpy.
Kupujúci nesie od momentu faktického prevzatia predmetu kúpy všetky
riziká jeho poškodenia, straty, zničenia, odcudzenia či predčasného
opotrebovania, a to bez ohľadu na mieru jeho zavinenia. Kupujúci je
povinný riadne hradiť splátky kúpnej ceny za predmet kúpy aj v prípade,
keď nastane ktorákoľvek zo skutočností uvedených v predchádzajúcej
vete tohto odseku.
VI. Práva a povinnosti zmluvných strán

1.

Každé právne alebo vecné nakladanie, najmä predaj, zámena,
zastavenie, prenechanie predmetu kúpy alebo aj jeho častí alebo jeho
zjednodušená

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

využívanie tretími osobami, prenájom, spojenie s inými hnuteľnými a
nehnuteľným vecami a zmeny na predmete kúpy sú bez písomného
súhlasu predávajúceho neprípustné, a to až do doby nadobudnutia
vlastníckeho práva k predmetu kúpy kupujúcim v súlade so zmluvou a
týmito podmienkami.
Predávajúci je oprávnený všetky svoje pohľadávky voči kupujúcemu
postúpiť tretej osobe.
Kupujúci je povinný s predmetom kúpy až do doby riadneho
nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetu kúpy zabezpečiť na vlastný
účet odborné a šetrné zaobchádzanie s predmetom kúpy podľa
podmienok, návodu na obsluhu, technickej dokumentácie a odporúčania
dodávateľa, dodržiavať dohodnuté záručný, servisné a reklamačné
podmienky dodávateľa a vykonávať úkony a plniť povinnosti vyplývajúce
pre vlastníka predmetu kúpy z aplikovateľných slovenských alebo
zahraničných predpisov, pokiaľ mali byť tieto uplatnené.
Kupujúci je povinný až do doby riadneho nadobudnutia vlastníckeho
práva k predmetu kúpy vykonávať dodatočné zmeny, vstavania a
akékoľvek iné úpravy predmetu kúpy len s písomným súhlasom
predávajúceho.
Kupujúci sa bez výhrad zaväzuje, že do momentu riadneho nadobudnutia
vlastníckeho práva k predmetu kúpy ho neodcudzí, nezriadi k nemu
záložné právo a nezaťaží ho akýmikoľvek právami tretích osôb. Týmto
ustanovením nie sú dotknuté zaistenia pohľadávok predávajúceho voči
kupujúcemu.
V prípade, ak je predmet kúpy dopravný prostriedok, je kupujúci povinný
po prevzatí predmetu kúpy zaistiť jeho prihlásenie do príslušného registra
motorových vozidiel a následne do 10 dní od prevzatia predmetu kúpy
odovzdať technický preukaz predávajúcemu do jeho úschovy, a to až do
doby riadneho nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetu kúpy
kupujúcim. Ďalej kupujúci splnomocňuje predávajúceho na
vykonanie všetkých evidenčných úkonov na príslušnom dopravnom
inšpektoráte a príslušnom okresnom úrade, odbore cestnej
dopravy, k odhláseniu motorového vozidla, ktoré je predmetom
kúpy, príp. na prihlásenie motorového vozidla na nového
používateľa v prípade, že dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy zo
strany predávajúceho, vyhotovenie duplikátu technického preukazu
a pod. Ak je predmet kúpy zapísaný v inom registri (verejnom zozname)
splnomocňuje týmto kupujúci predávajúceho na vybavenie všetkých
zmien údajov v tomto registri, najmä zmeny prevádzkovateľa a vlastníka
v prípade, že dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy zo strany
predávajúceho, zaznamenanie záložného práva, vyhotovenie duplikátu
listín, a pod.
Kupujúci nie je oprávnený započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči
predávajúcemu proti pohľadávke predávajúceho na úhradu kúpnej ceny,
resp. jej jednotlivých splátok. Kupujúci ďalej nie je oprávnený postúpiť
svoju pohľadávku voči predávajúcej tretej osobe.
Kupujúci je povinný až do doby riadneho nadobudnutia vlastníckeho
práva k predmetu kúpy hradiť v plnej výške náklady spojené s
prevádzkou predmetu kúpy, najmä prihlasovacie poplatky, daň
z motorových vozidiel, poplatky súvisiace s užívaním cestných
komunikácií (najmä diaľničné známky prípadne iné poplatky), a pod.
Kupujúci ďalej nesie všetky výdavky spojené s ďalšími prípadnými
daňami, poistením a poplatkami, ktoré sú ukladané v súvislosti s touto
zmluvou, úhradou splátok a iných platieb.
VII. Záručné podmienky a uplatňovanie nárokov z vád

1.

2.

3.
4.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na predmet kúpy záruku v rozsahu
záruky poskytnutej mu dodávateľom a uvedené v záručných
podmienkach dodávateľa. Kupujúci sa zaväzuje, že po dobu trvania práv
a záväzkov zo zmluvy, uplatní nároky z vád v rámci záručného a
pozáručného servisu priamo u dodávateľa predmetu kúpy.
Kupujúci je povinný bezodkladne informovať predávajúceho o výskyte
akýchkoľvek vád predmetu kúpy, ktoré ho obmedzí v používaní predmetu
kúpy a o všetkých kupujúcim plánovaných aj následne kupujúcim
uskutočnených krokoch, v súvislosti s uplatňovaním vád predmetu kúpy a
ich dosiahnutom výsledku, a to až do doby naplnenia účelu zmluvy a
nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetu kúpy kupujúcim.
Predávajúci postupuje kupujúcemu svoje nároky zo zodpovednosti za
vady voči dodávateľovi predmetu kúpy vyplývajúce zo záruky alebo zo
zákona, ktorý ich týmto prijíma.
Kupujúci je oprávnený uplatňovať všetky nároky zo zodpovednosti za
vady predmetu kúpy, nie je však oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy s
dodávateľom, na základe ktorej predávajúci predmet kúpy od dodávateľa
do svojho vlastníctva získal; ďalej nie je oprávnený k prijatiu finančnej
čiastky predstavujúcej prípadne poskytnutú zľavu z kúpnej ceny
poskytnutú dodávateľom v dôsledku vady predmetu kúpy. Táto suma
bude vyplatená predávajúcemu a následne započítaná s pohľadávkou
predávajúceho voči kupujúcemu na zaplatenie jednotlivých splátok
kúpnej ceny podľa zmluvy. Ak bude nutné vyššie uvedené práva uplatniť
na orgáne (či súde) príslušného pre rozhodovanie, urobí tak kupujúci na
svoje náklady a na vlastné riziko. Ak kupujúci nesplní vyššie uvedené
povinnosti, môže predávajúci požadovať náhradu škody, ktorá mu
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eventuálne vznikne v dôsledku chybného alebo oneskoreného rokovania
kupujúceho.
VIII. Zánik alebo smrť kupujúceho
1.
2.

Práva a povinnosti dedičov sa riadia zákonom. Kupujúci je oprávnený v
prípade úmrtia kupujúceho od zmluvy odstúpiť, najmä ak nie je dedičovi
preukázaná ekonomická schopnosť plniť záväzky z kúpnej zmluvy.
Pri zániku kupujúceho - právnickej osoby - spojenom s prechodom jeho
obchodného imania na právneho nástupcu (najmä zmena právnej
formy, zlúčenie, splynutie, rozdelenie) zmluva nezaniká. Predávajúci je
oprávnený v týchto prípadoch od zmluvy odstúpiť, najmä ak nie je
právnymi nástupcami preukázaná ekonomická schopnosť plniť záväzky
z kúpnej zmluvy, alebo ak by došlo k výraznému oslabeniu istoty
predávajúceho pre uspokojenie nárokov zo zmluvy.
IX. Odstúpenie od zmluvy

1.
a)

b)
c)

d)

e)

f)

g)
h)

i)

j)
2.

3.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodov uvedených v
zákone a ďalej v ktoromkoľvek z nasledujúcich prípadov:
do momentu naplnenia účelu tejto zmluvy a riadneho nadobudnutia
vlastníckeho práva k predmetu kúpy kupujúcim bol predmet kúpy bez
súhlasu predávajúceho prevedený na tretiu osobu, právne zaťažený,
prenechaný do prenájmu alebo zapožičaný,
kupujúci je v omeškaní s úhradou niektorého zo svojich peňažných
záväzkov podľa zmluvy, najmä s úhradou ktorejkoľvek splátky kúpnej
ceny, úrokov z omeškania alebo zmluvnej pokuty,
pri premiestnení sídla firmy (miesta podnikania) kupujúceho (v prípade
podnikateľov) alebo bydliska kupujúceho mimo územia Slovenskej
republiky, a to do momentu naplnenia účelu tejto zmluvy a riadneho
nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetu kúpy kupujúcim,
v prípade, že kupujúci pri uzatváraní kúpnej zmluvy uviedol nesprávne,
neúplné alebo nepravdivé údaje ohľadom svojich hospodárskych
pomerov alebo zamlčal okolnosti, za ktorých by predávajúci kúpnu
zmluvu neuzavrel, keby mu tieto okolnosti boli známe,
do momentu naplnenia účelu tejto zmluvy a riadneho nadobudnutia
vlastníckeho práva k predmetu kúpy kupujúcim pri nesplnení záväzkov
kupujúceho, ku ktorým bol zaviazaný inými zmluvami uzavretými medzi
kupujúcim a predávajúcim,
do momentu naplnenia účelu tejto zmluvy a riadneho nadobudnutia
vlastníckeho práva k predmetu kúpy kupujúcim bolo voči kupujúcemu
začaté konkurzné či vyrovnávacie konanie alebo podaný návrh na
konkurzné konanie (v prípade, že je na kupujúceho podaný návrh na
konkurzné konanie, je kupujúci považovaný za dlžníka, ktorý nie je
schopný plniť svoje peňažné záväzky a predávajúci je oprávnený si voči
nemu započítať i nesplatné záväzky),
pri vstupe kupujúceho do likvidácie,
pri strate živnostenského oprávnenia, ukončení podnikateľskej činnosti
kupujúceho, zrušení firmy kupujúceho alebo zániku firmy kupujúceho s
právnym nástupcom, ak je právnickou osobou, a to do momentu
naplnenia účelu tejto zmluvy a riadneho nadobudnutia vlastníckeho práva
k predmetu kúpy kupujúcim,
pri pozbavení alebo obmedzení kupujúceho v spôsobilosti na právne
úkony, alebo jeho právoplatné odsúdenie na nepodmienečný trest
odňatia slobody, ak sa tak stalo pred naplnením účelu tejto zmluvy a
riadnym nadobudnutím vlastníckeho práva k predmetu kúpy kupujúcim,
v prípade, že sa majetkové pomery kupujúceho výrazne zhoršia, alebo ak
vyjdú najavo tiež skutočnosti týkajúce sa kupujúceho, pri znalosti ktorých
by predávajúci túto zmluvu neuzavrel.
Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného
oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcim kupujúcemu. Od
okamihu účinnosti odstúpenia od zmluvy nesmie kupujúci s predmetom
kúpy nijak právne nakladať, užívať ho, ani premiestňovať a predávajúci je
oprávnený predmet kúpy kupujúcemu odňať a nakladať s ním naďalej
ľubovoľným spôsobom. To kupujúceho nezbavuje povinnosti uhradiť
predávajúcemu prípadnú škodu vzniknutú poškodením predmetu kúpy,
jeho stratou či odcudzením, alebo porušením povinností kupujúceho.
Odstúpením predávajúceho od zmluvy nie je dotknutý jeho nárok na
zaplatenie zmluvných pokút podľa zmluvy a týchto podmienok.
X. Rozhodcovská doložka

1.

2.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že všetky majetkové spory
vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, vrátane
sporov z bezdôvodného obohatenia, náhrady škody a zaistenia
záväzkov z tejto zmluvy (ďalej len „spor“ alebo „spory“), budú
rozhodované podľa výberu žalobcu buď na všeobecnom súde alebo s
konečnou platnosťou v rozhodcovskom konaní podľa zákona č.
244/2002 Zb., o rozhodcovskom konaní, v platnom a účinnom znení.
Zmluvné strany sa dohodli, že spory v prípade rozhodcovského
konania prejedná a rozhodne jeden rozhodca (rozhodcovské konanie
ad hoc), a to: Mgr. Andrej Gundel, advokát, so sídlom Ventúrska 14,
Bratislava, 811 01, číslo zápisu Slovenskej advokátskej komory:
7042. V prípade, že tento dohodnutý rozhodca funkciu rozhodcu z
akéhokoľvek dôvodu nepríjme, ustanoví iného spôsobilého rozhodcu
zo zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou
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3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

a doručenú žalobu mu postúpi. Účinky podania žaloby zostávajú v
prípade postúpenia žaloby zachované. Uvedený postup ustanovenia
rozhodcu do funkcie platí aj pre prípad ustanovenia rozhodcu do
funkcie po zrušení rozhodcovského rozsudku.
Zmluvné strany si dohodli tieto pravidlá rozhodcovského konania:
Rozhodcovské konanie začína doručením žaloby rozhodcovi. Žaloba
musí byť doručená s prílohami a v potrebnom počte vyhotovení na
adresu sídla rozhodcu, ktorým je sídlo jeho advokátskej kancelárie ku
dňu podania žaloby zapísané v zozname Slovenskej advokátskej
komory. Uvedené sídlo rozhodcu je aj miestom rozhodcovského
konania, ak rozhodca počas rozhodcovského konania neurčil inak.
Rozhodca vyzve žalovaného, aby sa v stanovenej lehote, nie kratšej
ako 30 dní, k žalobe písomne vyjadril. Proti rozhodcovskému
rozhodnutiu nie sú prípustné opravné prostriedky.
Rozhodcovské konanie bude písomné, rozhodca však môže v
prípade potreby ústne pojednávanie nariadiť. Rozhodca nie je
povinný vyhovieť návrhu účastníka na nariadenie ústneho
pojednávania vo veci v prípade, ak by nariadenie ústneho
pojednávania nebolo účelné.
Poplatok za rozhodcovské konanie je povinný zaplatiť žalobca pri
podaní žaloby, najneskôr však na výzvu rozhodcu. Výška poplatku
predstavuje 3 % z hodnoty predmetu sporu, minimálne však 70 eur.
Výška administratívneho poplatku predstavuje 20 eur. K poplatku
pripočíta DPH v zákonnej výške. Rozhodcovský poplatok sa
zaokrúhľuje na celé desiatky eur nahor. Uhradený poplatok za
rozhodcovské konanie predstavuje odmenu rozhodcu, ktorý bol
určený na prerokovanie a rozhodnutie sporu, a nevracia sa.
Účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, prizná rozhodca náhradu
trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti
účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal. Ak mal účastník vo veci
úspech len čiastočný, rozhodca náhradu trov pomerne rozdelí,
prípadne vysloví, že žiadny z účastníkov nemá na náhradu trov
právo. O povinnosti na náhradu trov konania rozhodne rozhodca bez
návrhu v rozhodnutí, ktorým sa rozhodcovské konanie skončí.
Predpokladané druhy trov, ktoré môžu účastníkovi v rozhodcovskom
konaní vzniknúť, tvorí poplatok za rozhodcovské konanie a
administratívny poplatok, vrátane DPH, náklady právneho zastúpenia
a náhrada hotových výdavkov, prípadne iné trovy rozhodcu súvisiace
s rozhodcovským konaním.
Rozhodca bude v konaní postupovať podľa zákona č. 244/2002 Zb.,
o rozhodcovskom konaní a primerane podľa predpisu vzťahujúceho
sa na konanie pred všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.
Zmluvné strany svojimi nižšie uvedenými podpismi potvrdzujú, že boli
s dostatočným predstihom pred uzavretím tejto rozhodcovskej zmluvy
oboznámení s podstatou a princípmi rozhodcovského konania a
najmä s dôsledkami, ktoré pre nich môžu uzatvorením rozhodcovskej
zmluvy nastať. Účastníci boli najmä oboznámení so skutočnosťou, že
právoplatný rozhodcovský rozsudok môže slúžiť ako podklad pre
exekučné konanie.
XI. Písomná forma / medzery v kúpnej zmluve

1.
2.
3.

Všetky zmeny a doplnky zmluvy možno vykonať vo forme písomných
dohôd zmluvných strán..
Ak sa jedno alebo viac ustanovení zmluvy stanú neúčinnými alebo ak by
sa v nich objavila medzera, nie je tým dotknutá platnosť ostatných
ustanovení.
Ak dôjde k štátnym zásahom do podstatných ustanovení neupravených
touto zmluvou (napr. zmena meny a pod.), bude zmluva, prípadne
súvisiace dokumenty, upravená tak, aby jej zmysel a účel zostal
zachovaný.
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XII. Ostatné dojednania
1. Kupujúci je povinný informovať predávajúceho:
a) o zmenách skutočností zapisovaných do obchodného registra,
b) o začatí likvidácie, nebezpečenstve rozhodnutia konkurzného súdu o
úpadku, ako aj podobných skutočnostiach, a to ešte pred začatím
príslušného riadenia,
c) o zmenách adresy, telefónnych čísel, bankového spojenia, miesta
uskladnenia predmetu kúpy a o ďalších skutočnostiach, ktoré sú uvedené
v zmluve a v podmienkach.
2. Zmeny sídla (miesta podnikania, bydliska) kupujúceho musia byť
predávajúcemu ihneď písomne oznámené.
3. Kupujúci predlžuje v zmysle ust. § 401 ObchZ premlčaciu dobu všetkých
práv vzniknutých predávajúcemu na základe zmluvy, vrátane práv na
zaplatenie zmluvných pokuty, práv prípadne vzniknutých v dôsledku
skončenia zmluvy a nárokov zo zabezpečenia splnenia záväzkov
kupujúceho, a to na dobu v dĺžke 10-tich rokov od okamihu, keď
premlčacia lehota začala plynúť po prvý raz.
4. Odstúpenie predávajúceho od tejto zmluvy alebo ktorejkoľvek inej zmluvy
uzavretej medzi zmluvnými stranami, nemá vplyv na platnosť alebo
účinnosť zabezpečenia záväzkov kupujúceho z týchto zmlúv.
5. Ak zmluvou a týmito podmienkami nie je stanovené inak, má sa za to, že
kupujúci splnil svoju povinnosť včas, pokiaľ:
a) ju splnil aspoň príslušným podaním na poštu pre doručenie do sídla
predávajúceho posledným dňom príslušnej lehoty,
b) platby a iné úhrady budú pripísané na účet predávajúceho najneskôr v
deň splatnosti.
6. Kupujúci súhlasí s tým, aby jeho osobné údaje boli predávajúcim
spracované v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov. Predávajúci je oprávnený takto
získané dáta a osobné údaje po dobu trvania zmluvy ďalej spracovávať,
evidovať a poskytovať podľa všeobecne platných právnych predpisov
tretím osobám (na účely ocenenia a kontroly rizík v súkromnoprávnych
vzťahoch), ktoré spracúvajú osobné údaje a ktoré ich poskytujú ďalším
osobám. Kupujúci súhlasí s uchovávaním a spracovaním týchto údajov
zozbieraných pred uzavretím zmluvy, za trvania zmluvy aj po skončení
zmluvy predávajúcim.
7. Predávajúci má právo podľa svojej voľby rozhodnúť na ktorú z viacerých
zmlúv, s kupujúcim uzavretých, použije kupujúcim poukázané plnenie, a
to aj vtedy, ak je kupujúcim účel plnenia určený. Predávajúci je oprávnený
podľa svojej voľby uskutočniť jednostranné započítanie svojich
pohľadávok a záväzkov voči kupujúcemu v rámci jednej i viacerých
zmlúv, s kupujúcim uzavretých. Omeškania kupujúceho s platením
akéhokoľvek záväzku z ktorejkoľvek zmluvy, uzatvorenej s predávajúcim,
je dôvodom pre odstúpenie predávajúceho od ktorejkoľvek zmluvy s
kupujúcim uzatvorenej, viacerých takýchto zmlúv, alebo aj od všetkých
týchto zmlúv.
8. Na účely doručovania akýchkoľvek písomností kupujúcemu zo zmluvy
predávajúcim a v súvislosti s ňou platí, že sú doručované na adresu
kupujúceho uvedenú v kúpnej zmluve a účinky ich doručenia nastávajú
dňom, keď kupujúci písomnosť prevzal, alebo keď ju odmietol prevziať.
Ak si kupujúci nevyzdvihne písomnosť v lehote 10 dní odo dňa, keď bola
pripravená na vyzdvihnutie, považuje sa písomnosť uplynutím
posledného dňa tejto lehoty za doručenú, a to aj v prípade, ak sa kupujúci
o uložení nedozvedel. Za deň doručenia sa považuje aj deň, kedy bol
predávajúci upovedomený o tom, že sa zásielku kupujúcemu nepodarilo
doručiť pre to, že sa na svoje adrese určenej na doručovanie písomností
nezdržiava / nesídli a z tohto dôvodu bola zásielka poštou vrátená.
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