Všeobecné nákupné podmienky TSR Slovakia, s.r.o. („TSR“)
1. Všeobecné – vymedzenie platnosti
1.1 Nákupné podmienky TSR platia výlučne; TSR neuznáva podmienky dodávateľa, ktoré sa líšia od
všeobecných nákupných podmienok TSR, ibaže by s nimi TSR výslovne písomne súhlasilo. V takomto prípade
platia len pre konkrétnu jednotlivú zmluvu. Všeobecné nákupné podmienky TSR platia aj vtedy, ak TSR prijme
dodávku dodávateľa bez výhrad, napriek tomu, že TSR má vedomosť o nákupných podmienkach dodávateľa,
ktoré sú v rozpore s nákupnými podmienkami TSR. Mlčanie zo strany TSR sa v žiadnom prípade nedá
považovať za súhlas alebo prijatie podmienok dodávateľa.
1.2 Odchylné dojednania v jednotlivých kúpnych zmluvách majú prednosť pred znením týchto všeobecných
nákupných podmienok.
2. Bežné obchodné podmienky
2.1 Pre výklad štandardných obchodných podmienok platia oficiálne pravidlá Medzinárodnej obchodnej
komory v Paríži (International Chamber of Commerce – ICC) pre výklad dodacích podmienok INCOTERMS
2000 v práve platnom znení.
2.2 Predpokladá sa, že dodávateľovi je známy obsah obchodných podmienok podľa 2.1. TSR je ochotné na
požiadanie kedykoľvek dodávateľa o obsahu týchto podmienok informovať.
3. Ponuka / Objednávka
3.1 Objednávky TSR sú až do momentu ich prijatia zo strany dodávateľa nezáväzné a odvolateľné (t.j. aj v
priebehu nižšie uvedenej lehoty na prijatie). Dodávateľ je povinný objednávku TSR právoplatne potvrdiť v
lehote troch pracovných dní od jej dôjdenia dodávateľovi. Ak dodávateľ v tejto lehote objednávku nepotvrdí,
objednávka TSR zaniká.
3.2 Vyhlásenia alebo oznámenia dodávateľa uskutočnené po uzavretí zmluvy sú účinné len vtedy, ak boli
urobené písomne a rovnako písomne boli prijaté zo strany TSR.
4.Určenie ceny, hmotnosti a množstva
4.1 Pokiaľ nie je dohodnuté inak, sú dohodnuté ceny stanovené tak, že prepravné náklady až do miesta plnenia
podľa 12.1 hradí dodávateľ. Jedná sa o pevné ceny.
4.2 Dodávateľ je oprávnený fakturovať dodaný tovar s hmotnosťou a v kvalite zistených pri jeho prevzatí
v mieste plnenia podľa 12.1. V prípade priamej dodávky od dodávateľa tretej osobe v Slovenskej republike
alebo v zahraničí („konečný odberateľ“), bez ohľadu na to, ktorá zo strán zabezpečuje prepravu, je dodávateľ
oprávnený fakturovať výlučne tovar s hmotnosťou a v kvalite zistenej konečným odberateľom.
5. Vyúčtovanie, platba a započítanie
5.1 Pri platení za dodávky dodávateľa sa vezmú do úvahy náklady, ktoré vzniknú TSR v dôsledku vád v kvalite
dodaného tovaru ako aj akýchkoľvek iné náklady.
5.2 V prípade rozdielu medzi hmotnosťou tovaru fakturovaného dodávateľom a hmotnosťou zistenou TSR
alebo konečným dodávateľom pri prevzatí tovaru a/alebo v prípade vád v kvalite dodaného tovaru zistených
TSR alebo konečným odberateľom pri prevzatí tovaru, dodávateľ je povinný na žiadosť TSR vydať dobropis.
5.3 Lehota splatnosti je, pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak, pri nákupe neželezného šrotu 14 dní po prijatí
a prevzatí tovaru. Pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak, lehota splatnosti pri nákupe železného šrotu je 30 dní
po prijatí a prevzatí tovaru.
5.4 Ak TSR uhradí objednávku tovaru úplne alebo čiastočne vopred, nadobúda TSR vlastnícke právo k
objednanému tovaru už okamihom jeho vyčlenenia alebo prípravy na odoslanie.
5.5 Započítanie alebo zádržné právo je TSR oprávnené vykonať v zákonom stavenom rozsahu.
5.6 V prípade vrátenia tovaru z dôvodu nedostatočnej kvality, je dodávateľ povinný okamžite vrátiť TSR už
uhradené platby spolu s úrokmi. Ak sa tak nestane, je TSR oprávnené ponechať si tovar až do prijatia vrátenej
platby.
6. Zodpovednosť za vady
6.1 Riadne plnenie zmluvy predpokladá, že všetoktovar, ktorý bude dodaný a služby, ktoré budú poskytnuté,
budú zodpovedať najaktuálnejšiemu stavu techniky, aktuálnym právnym predpisom, predpisom a smerniciam
úradov a profesijných združení a technickým normám. Dodávky a služby musia zodpovedať najmä ES
Nariadeniu č. 1013/2006 o preprave odpadu a taktiež ostatným príslušným právnym predpisom. Ak je to
predpísané alebo bežné, dodávateľ povinný poskytnúť spolu s každou dodávkou zodpovedajúce certifikáty.
Dodávateľ je zodpovedný za zaistenie dohodnutej druhovej čistoty dodávky a za dodržovanie a dohľad nad
všetkými s tým spojenými zákonnými, deklaračnými a dôkaznými povinnosťami. Dodávateľ nesie plnú
zodpovednosť za pôvod tovaru a za prípadný obsah cudzích látok a nečistôt, bez ohľadu na to, či je to prípustné
z hľadiska práva odpadového hospodárstva alebo nie.
Ak dodávateľ poruší túto povinnosť, najmä ak dodávateľ dodá tovar s nečistotami ako sú hlina, piesok, prach,
drevo, betón, plasty a pod., dodávateľ je povinný zaplatiť TSR zmluvnú pokutu vo výške €25,- za každú tonu
nečistôt v dodanom tovare. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na povinnosť dodávateľa nahradiť TSR
prípadnú škodu, ktorá vznikne v dôsledku porušenia povinnosti dodávateľa zabezpečenej touto zmluvnou
pokutou, a to vo výške presahujúcej výšku zaplatenej zmluvnej pokuty.
6.2 Dodávateľ vyhlasuje, že pri všetkých dodávkach bol tovar otestovaný na prítomnosť potenciálne výbušných
častíc, predmetov, ktoré by mohli spôsobiť výbuch, uzavretých dutých telies a rádioaktívnych látok. Na základe
týchto testov zodpovedá za to, že dodaný materiál neobsahuje výbušniny, predmety, ktoré by mohli spôsobiť
výbuch, uzavreté duté telesá ani rádioaktívne látky.
6.3 Dodávaný tovar nesmie obsahovať rádioaktívne látky. Ak by napriek tomu bola zistená prítomnosť
rádioaktívnych častíc, znáša dodávateľ všetky náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s dodaním, predovšetkým
náklady na testovanie, vyčlenenie, zabezpečenie, uskladnenie, dodatočné náklady na dopravu, spracovanie,
likvidáciu, náklady na prípadné pokuty a akékoľvek iné súvisiace náklady. Okrem toho dodávateľ zodpovedá aj
za prípadné škody vzniknuté v tejto súvislosti na majetku a za poškodenie zdravia osôb. Pokiaľ to zákon
pripúšťa, je dodávateľ povinný kontaminované látky prevziať späť.
6.4 Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k zmiešaniu viacerých druhov šrotu.
6.5 Zákonné nároky z vád patria TSR v neobmedzenom rozsahu. V každom prípade je TSR oprávnené podľa
vlastného uváženia požadovať od dodávateľa odstránenie vady alebo dodanie novej veci. Právo na náhradu
škody tým nie je dotknuté.
6.6 Zmluvné strany výslovne vylúčili aplikáciu § 428 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v platnom
znení, t.j. predávajúci sa vzdáva námietky, že kupujúci nesplnil včas svoju povinnosť oznámiť vady tovaru.
6.7 V prípade hroziacej škody alebo neodkladných okolností je TSR samé oprávnené odstrániť vady tovaru na
náklady dodávateľa.
6.8 Dodávateľ zodpovedá za škody, ktoré TSR spôsobil sám, jeho následní zhotovitelia, predchádzajúci
dodávatelia, subdodávatelia alebo pomocný personál.
6.9 Ak v dôsledku vadného plnenia predmetu zmluvy vzniknú TSR náklady, predovšetkým náklady na dopravu,
prácu, materiál alebo náklady na kontroly, ktoré presahujú bežný rozsah, je dodávateľ povinný tieto náklady
uhradiť.
7. Ochrana práv tretích strán
7.1 Dodávateľ zaručuje, že jeho dodávkami alebo v súvislosti z jeho dodávkami, nebudú poškodené práva
tretích osôb.
7.2 Dodávateľ je povinný odškodniť TSR v prípade nárokov na náhradu škody zo strany tretích osôb, pokiaľ
škoda vznikla v dôsledku skutočnosti, ktorá spočíva v oblasti pôsobnosti alebo v organizácii dodávateľa a/alebo
pokiaľ je dodávateľ sám zodpovedný voči tretím osobám. Dodávateľ je v súlade s § 534 zákona č. 40/1964 Zb.
(Občiansky zákonník) v platnom znení povinný v plnom rozsahu, bez výhrad a na prvú výzvu zo strany TSR,
poskytnúť za TSR náhradu akejkoľvek škody, ktorá v takýchto prípadoch TSR vznikla, vrátane úhrady
nákladov, ktoré TSR vznikli v súvislosti s akýmikoľvek aktívnymi či pasívnymi procesmi, ktorých
príčinou bolo porušenie povinností dodávateľa.
7.3 Dodávateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov, ktoré vzniknú TSR v dôsledku práv a nárokov tretích
osôb (ako napr. náklady na právne zastúpenie v plnej výške, súdne trovy, náklady na zabezpečenie dôkazov),
škôd a inej ujmy, vrátane výpadkov výroby, ktoré TSR utrpí tým, že nebude môcť použiť dodaný tovar tak ako
bolo plánované.
7.4 Vlastnícke právo k tovaru prejde z dodávateľa na TSR v okamihu odovzdania tovaru prepravnej spoločnosti
alebo zasielateľovi, alebo najneskôr v momente, keď tovar opustí miesto odoslania.

8. Prevod práv a povinností / postúpenie
8.1 Bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu TSR nesmie dodávateľ previesť svoje zmluvné
povinnosti na tretiu osobu. Rovnako nesmie postupovať tretím osobám svoje zmluvné nároky, či už celkom
alebo čiastočne.
8.2 Dodávateľ je oprávnený vykonať započítanie alebo zadržať tovar iba vtedy, ak sa jeho protinároky
zakladajú na tom istom právnom vzťahu ako jeho záväzok, ak boli jeho protinároky priznané právoplatným
súdnym rozhodnutím, sú nesporné alebo boli zo strany TSR písomne uznané.
9. Dodacia lehota, omeškanie dodania
9.1 Dodacia lehota uvedená v objednávke je záväzná. Pre včasnosť dodávky je rozhodujúce doručenie tovaru na
miesto určenia uvedené v objednávke.
9.2 Dodávateľ je povinný bezodkladne písomne vyrozumieť TSR, keď nastanú alebo je zjavné že nastanú
okolnosti, z ktorých bude zrejmé, že dohodnutá dodacia lehota nebude dodržaná.
9.3 V prípade omeškania dodávky patria TSR zákonné nároky. TSR je oprávnené najmä požadovať náhradu
škody alebo odstúpiť od zmluvy namiesto trvania na plnení zmluvy po márnom uplynutí primeranej dodatočnej
lehoty.
9.4 Úradné opatrenia, dopravné komplikácie, obmedzenia dodávok, štrajky, nepriaznivé poveternostné
podmienky, nezavinené prevádzkové poruchy a iné prípady vyššej moci, tak na strane TSR ako aj na strane
dodávateľov predlžujú zodpovedajúcim spôsobom dohodnuté dodacie termíny a lehoty plnenia. Ak prekážka
trvá viac ako 8 týždňov, sú obe strany oprávnené od zmluvy odstúpiť.
10. Preprava
10.1 Dátum odoslania spôsob prepravy a podmienky zaslania určuje TSR.
10.2 Ihneď po odoslaní tovaru musí dodávateľ TSR zaslať avízo faxom,e-mailom alebo poštou. Avízo musí
obsahovať presné údaje o obsahu, hmotnosti jednotlivých druhov, odpadový kľúč, a v prípade potreby aj
klasifikáciu podľa právnych predpisov o nebezpečných odpadoch a nebezpečných látkach, atď. Všetky
prepravné doklady a celá písomná korešpondencia musia obsahovať presné označenie druhu tovaru, hmotnosť
dodávky, objednávacie údaje, adresu hlavného dodávateľa a prípadne aj číslo a meno subdodávateľa, ako i
miesto prijatia dodávky. Pokiaľ nie sú uvedené žiadne druhy dodávaného šrotu, je smerodajná klasifikácia TSR
alebo klasifikácia konečného odberateľa. V tomto prípade sú následné reklamácie zo strany dodávateľa
vylúčené.
10.3 Čiastkové dodávky sú prípustné len so súhlasom TSR a musia byť v expedičných dokladoch zreteľne ako
také označené. Dodávateľ znáša náklady a škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho alebo nevykonaného
oznámenia alebo nedodržania inštrukcií TSR. Zmiešania rozličných druhov tovaru v dodávke je dovolené len v
prípade osobitnej dohody.
10.4 Nebezpečenstvo škody na tovare znáša dodávateľ až do miesta plnenia podľa 12.1 bez ohľadu na to, ktorá
zo strán zabezpečuje prepravu. Toto platí aj pre prípadné vrátenie tovaru.
10.5 Pri dodávkach „prepravné hradí dodávateľ“ („Dodanie na mieste“) sú dodávateľ alebo ním poverené osoby
povinní nechať si od prijímacieho miesta ale konečného odberateľa potvrdiť príjem zásielky. Dodávka na iné
prijímacie miesto alebo inému konečnému odberateľovi ako určila spoločnosť TSR, nespôsobuje prechod
nebezpečenstva škody na zásielke na TSR ani vtedy, keď toto prijímacie miesto alebo konečný odberateľ
dodávku prijme.
10.6Pokiaľ si strany nedohodnú odlišnú štruktúru podieľania sa na prepravných nákladoch, bude platiť
nasledovné: Pri dodávke „prepravné hradí dodávateľ“ („Dodanie na mieste“) znáša náklady súvisiace so
zaslaním a prevzatím dodávky ako i vedľajšie poplatky a akékoľvek iné náklady dodávateľ až do miesta plnenia
podľa 12.1. Pri dodávkach, kde nie je prepravné hradené, znáša dodávateľ všetky náklady na zaslanie tovaru až
do vysielacej vlakovej stanice, najmä poplatky a poplatky za váženie tovaru.
10.7 Pri dodávaní nákladnými autami musí byť priložený náložný list/dodací list.
10.8 Skladné, poplatky za umiestnenie, náklady na vlečkové služby a všetky ostatné náklady akéhokoľvek
druhu, ktoré vzniknú v súvislosti s odmietnutím tovaru, idú na ťarchu dodávateľa.
11. Zachovanie obchodného tajomstva
11.1 Dodávateľ je povinný uchovávať v tajnosti obchodné a technické informácie a podklady, o ktorých sa
dozvedel v rámci obchodného vzťahu a ktoré nie sú všeobecne známe, a používať ich výhradne na poskytovanie
objednanej dodávky a služieb.
11.2 Dodávateľ môže uvádzať obchodné meno a značku TSR pri poskytovaní referencií iba vtedy, ak s tým
TSR prejavilo písomný súhlas.
12. Miesto plnenia, príslušnosť súdu, platné právo
12.1 Miestom plnenia pri dodávke tovaru alebo služieb je prijímacie miesto alebo konečný odberateľ určení
TSR bez ohľadu na to, ktorá strana zabezpečuje prepravu. Platba sa vykoná buď v hotovosti alebo bankovým
prevodom, podľa voľby TSR. Miestom hotovostnej platby je miesto plnenia. Každá bezhotovostná platba sa
považuje za vykonanú okamihom, keď TSR vykoná platobný príkaz na dlžnú sumu.
12.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z jednotlivých kúpnych zmlúv alebo súvislosti
s týmito kúpnymi zmluvami, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvodného
obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik tejto zmluvy, predložia na rozhodnutie
príslušnému slovenskému súdu.
12.3 Platí výlučne právo Slovenskej republiky. Použitie Viedenskej zmluvy o medzinárodnej kúpe tovaru a
Haagskych zmlúv týkajúcich unifikovaného zákona o medzinárodnej kúpe tovaru je v prípustnom rozsahu
vylúčené. Zmluvné strany sa dohodli, že ich záväzkový vzťah z jednotlivých kúpnych zmlúv sa bude spravovať
ObchZ.
13. Ukladanie dát
13.Údaje a dáta dodávateľa, pokiaľ sú relevantné pre obchodné vzťahy, sú uložené v informačnom systéme
TSR.
14. Salvátorská klauzula
Ak sú alebo ak sa stanú jednotlivé ustanovenia týchto podmienok neúčinnými, nie je týmto dotknutá platnosť
ostatných ustanovení. Neúčinné ustanovenia budú preformulované tak, aby sa nimi dosiahol zamýšľaný právny
a hospodársky zámer. To platí aj v prípade, ak pri vykonávaní zmluvy vznikne medzera vyžadujúca si
doplnenie. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne doplniť neúčinné ustanovenia právne účinnými
ustanoveniami alebo právnu medzeru vyplniť.

Všeobecné predajné a platobné podmienky TSR Slovakia, s.r.o. („TSR“)
1. Všeobecne– rozsah platnosti
1.1 Predajné a platobné podmienky TSR majú výlučnú platnosť. Podmienky zákazníka, ktoré odporujú alebo sa
líšia od týchto predajných a platobných podmienok, TSR neuznáva s výnimkou prípadov, že by TSR písomne
odsúhlasilo ich platnosť. Predajné a platobné podmienky TSR platia aj vtedy, keď TSR uskutoční dodávku
zákazníkovi bez výhrad napriek tomu, že má vedomosť o podmienkach zákazníka, ktoré sú v rozpore alebo sa
líšia od predajných a platobných podmienok TSR.
1.2 Všeobecné predajné a platobné podmienky TSR platia i pre všetky budúce transakcie so zákazníkom.
1.3 Dojednania v jednotlivých kúpnych zmluvách majú prednosť pred znením týchto všeobecných predajných a
platobných podmienok.
2. Doplnenie
2.1 Pre výklad obchodných ustanovení platia oficiálne pravidlá Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži
(International Chamber of Commerce – ICC) pre výklad dodacích doložiek INCOTERMS 2000 v ich platnom
znení.
2.2 Predpokladá sa, že zákazníkovi je známy obsah obchodných podmienok podľa článku 2.1. TSR je ochotné
zákazníka o obsahu týchto podmienok kedykoľvek na požiadanie informovať.
3. Ponuka
3.1 Ponuky TSR sú až do momentu vykonania objednávky nezáväzné a odvolateľné. Objednávky zákazníka
uskutočnené na základe ponuky TSR sa stávajú záväznými až okamihom ich písomného potvrdenia zo strany
TSR.
3.2 Ak je možné objednávku posudzovať ako ponuku podľa § 43a a §43b zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky
zákonník v platnom znení (ďalej len „OZ“), je TSR oprávnené ju prijať v lehote 2 týždňov.
3.3 Všetky údaje týkajúce sa plnenia, ako sú náčrty, rozmery, hmotnosti a podobné údaje TSR uvádza len
nezáväzne ako približné hodnoty. Akékoľvek údaje o vlastnostiach tovaru, modely a vzorky tovaru sú len
základnými pomôckami na určenie vlastností tovaru.
4. Ceny a platobné podmienky
4.1 Ceny uvedené spoločnosťou TSR predstavujú ceny netto bez nákladov na dopravu a DPH v zákonom
určenej výške. Tieto vychádzajú z dopravných taríf platných v danom čase. Vznik alebo zvýšenie daní alebo
iných verejných poplatkov a v prípade dodávok, ktorých prepravu hradí dodávateľ,tiež zvýšenie nákladov na
prepravu, bude mať za následok zodpovedajúce zvýšenie konečnej ceny. Pri dodávkach, ktorých prepravu hradí
dodávateľ platí dohodnutá cena iba v prípade, že je možné prepravu uskutočniť za normálnych, nesťažených
podmienok.
4.2 V prípade dodávok treťou stranou, najmä pri dodávkach ex works (zo závodu), môže TSR stanoviť ceny
podľa podmienok platných v deň dodania, ak nie je výslovne dohodnutá pevná cena. Všetky ďalšie poplatky,
dane a clá ako aj nové dane, clá, poplatky za prepravu a ich zvýšenia, ktoré predražia dodávku, znáša zákazník,
pokiaľ kogentné zákonné predpisy neustanovia inak.
4.3 Pokiaľ nie je dohodnuté inak, faktúry vystavené spoločnosťou TSR sú splatné okamihom ich doručenia, a to
bez zrážok (zliav).
4.4 Pri dohodnutí lehoty splatnosti je pre stanovenie splatnosti a pre prípadný výpočet výšky úrokov
rozhodujúci deň uskutočnenia dodávky. Každá dodávka sa z hľadiska platby považuje za samostatnú transakciu.
4.5 Aj napriek odlišným pokynom zákazníka je TSR oprávnené započítavať platby najskôr na jeho staršie dlžné
čiastky. Ak už vznikli náklady alebo úroky, je TSR oprávnené započítavať platby najprv na náklady, potom na
úroky a v poslednom rade na istinu.
4.6 Platba sa považuje za uskutočnenú až okamihom, kedy môže TSR disponovať s celou čiastkou. V prípade
šekov sa platba považuje za splnenú až vtedy, keď bol šek bez výhrad a s konečnou platnosťou preplatený.
4.7 Platby prostredníctvom zmeniek musia byť najprv výslovne odsúhlasené spoločnosťou TSR. Všetky
zmenkové poplatky idú na ťarchu kupujúceho. Prijatie zmeniek nemá za následok odklad splatnosti
pohľadávky, vo vzťahu ku ktorej boli vystavené.
4.8 Platby v hotovosti majú voči TSR účinok splnenia iba v prípade, ak boli poskytnuté konateľovi/om,
prokuristovi/om alebo osobám, ktoré majú písomné splnomocnenie na prijatie platby.
4.9 Ak je zákazník v omeškaní, je TSR oprávnené požadovať úroky z omeškania počnúc prvým dňom
omeškania. Výška úrokov z omeškania je o 9 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba
Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania, najmenej však 10% p.a. Ak sa počas trvania
omeškania zmení základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky, a ak je to pre TSR výhodnejšie, výška
úrokov z omeškania je o 7 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej
banky platná k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka, v ktorom trvá omeškanie zákazníka. Nárok na
náhradu škody prevyšujúcej úroky z omeškania tým nie je dotknutý.
4.10 Ak zákazník nesplní svoje platobné povinnosti, najmä ak nebudú preplatené šeky, ak zákazník zastaví
platby, ak bude vykonávaný zmenkový protest alebo sa spoločnosť TSR dozvie o ďalších okolnostiach, ktoré
spochybňujú platobnú schopnosť zákazníka, je spoločnosť TSR oprávnená požadovať okamžité preplatenie
celej dlžnej čiastky alebo zostávajúceho dlhu z akejkoľvek faktúry bez ohľadu na dohodnutý dátum splatnosti,
a to aj keď boli prijaté šeky. Okrem toho je TSR oprávnené požadovať zodpovedajúce zabezpečenie.
4.11 Zákazník je oprávnený vykonať započítanie, zadržať alebo znížiť cenu, a to aj v prípade uplatnenia
nárokov z vád alebo protinárokov, iba vtedy, ak budú jeho protinároky priznané právoplatným súdnym
rozhodnutím, ak sú nesporné alebo boli zo strany TSR písomne uznané.
5. Dodacie termíny a lehoty plnenia
5.1 Dodacie termíny a lehoty na plnenie sú záväzné iba vtedy, ak sú výslovne dohodnuté.
5.2 Dodržovanie dodacích termínov a lehôt na plnenie predpokladá včasné a riadne splnenie povinností
zákazníka. Spoločnosť TSR si vyhradzuje právo uplatniť námietku nesplnenej zmluvy.
5.3 Akje zákazník v omeškaní s prevzatím tovaru alebo inak poruší svoju povinnosť poskytnúť súčinnosť, je
spoločnosť TSR oprávnená na náhradu takto vzniknutej škody vrátane náhrady prípadných vyšších nákladov.
Ďalšie nároky ostávajú TSR zachované.
5.4 Ak sú naplnené predpoklady uvedené v bode 5.3, prechádza nebezpečenstvo náhodného zničenia alebo
náhodného zhoršenia kupovaného tovaru na zákazníka okamihom, kedy sa dostal do omeškania s prevzatím
tovaru alebo s úhradou dlžných čiastok, pokiaľ nebezpečenstvo škody na tovare neprešlo na zákazníka skôr.
5.5 Úradné opatrenia, dopravné komplikácie, obmedzenie dodávok, štrajky, nepriaznivé poveternostné
podmienky, nezavinené prevádzkové poruchy či iné prípady vyššej moci ako na strane TSR tak na strane
zákazníkov predlžujú zodpovedajúcim spôsobom dohodnuté dodacie termíny a lehoty plnení. Ak prekážka trvá
dlhšie ako 8 týždňov, sú obidve strany oprávnené od zmluvy odstúpiť.
6. Prechod nebezpečenstva, preprava
6.1 Nebezpečenstvo škody na tovare vrátane nebezpečenstva zabavenia tovaru prechádza na zákazníka
odovzdaním tovaru prepravnej firme alebo zasielateľovi, najneskôr však okamihom, kedy tovar opustí miesto
odoslania.
To platí i v prípade, ak prepravu uskutočňuje spoločnosť TSR, ňou poverené osoby, alebo priamo dodávatelia
TSR.
6.2 Prepravné trasy a spôsob prepravy určuje TSR, ak nie je výslovne písomne ustanovené inak.
6.3 Keď dôjde k omeškaniu s nakládkou alebo prepravou tovaru z dôvodu na strane zákazníka, je TSR
oprávnené na náklady a riziko zákazníka tovar podľa vlastného uváženia uskladniť, prijať všetky nevyhnutné
opatrenia vhodné k uchovaniu tovaru a vyfakturovať tovar ako dodaný. To isté platí aj v prípade, keď tovar, o
ktorom TSR oznámilo, že je pripravený na odoslanie, nebude do 4 dní prevzatý.
Zákonné ustanovenia týkajúce sa omeškania s prevzatím týmto nie sú dotknuté.
7. Stanovenie hmotnosti a množstva
7.1 Na stanovenie hmotnosti a množstva je rozhodujúce váženie, ktoré uskutočnila spoločnosť TSR alebo jej
dodávatelia v mieste naloženia. Overenie hmotnosti sa uskutoční predložením váhového listu. Prevzatie
zabaleného tovaru národným železničným dopravcom (ZSSK Cargo), prepravnou spoločnosťou alebo
zasielateľom sa považuje za dôkaz o stave obalu bez vád.
7.2 Určenie hmotnosti podľa čl. 7.1 môže byť reklamované jedine pomocou nového váženia na mostových
váhach odsúhlasených a odskúšaných národným železničným dopravcom (ZSSK Cargo), a to bezprostredne po
dodaní. Odchýlky v hmotnosti oceľového šrotu až do 5 percent nemôžu byť reklamované. Zákazník zaplatí
dohodnutú kúpnu cenu v nezníženej výške. Počet kusov, zväzkov, atď. je v prípade tovaru fakturovaného na
základe hmotnosti nezáväzný.

8. Zodpovednosť za vady
8.1 Charakteristika kvality a materiálu šrotu je obmedzená s ohľadom na možnosť roztriedenia šrotu podľa
vonkajšieho vzhľadu a pôvodu, vykonávaného s obvyklou odbornou starostlivosťou.
8.2 V zmysle dohody je pre určenie stavu tovarurozhodujúci okamih jeho odovzdania prepravnej spoločnosti
alebo zasielateľovi, najneskôr však okamih, kedy tovar opustí miesto odoslania.
8.3 Uplatnenie nárokov z vád zo strany zákazníka je podmienené riadnym splnenímjeho povinností
vyplývajúcich z § 427 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ObchZ“), ktoré sa týkajú prehliadnutia tovaru a vytknutia vád. Vady, ktoré nebolinapriek starostlivej
prehliadke tovaru počas lehoty uvedenej v § 427 ObchZ zistené, sa musia TSR bezodkladne písomne oznámiť
hneď po ich zistení. Reklamovaný tovar nesmie byť bez súhlasu TSR vyložený, inak sa tovar považuje za
dodaný bez vád. Ak sa vady v kvalite tovaru preukážu až po jeho vyložení, musí zákazník materiál uskladniť
samostatne, inak sa tovar považuje za dodaný bez vád.
8.4 Pri vadnej dodávke má zákazník nárok na náhradnú dodávku alebo zníženie ceny podľa rozhodnutia TSR.
Ak ani náhradná dodávka nie je uskutočnená bez vád a táto skutočnosť predstavuje závažné porušenie
zmluvných povinností, môže zákazník podľa svojho uváženia požadovať zníženie ceny alebo od zmluvy
odstúpiť.
8.5 Pri tovare, ktorý je predávaný ako materiál druhej akosti, nemá kupujúci právo uplatniť nároky vyplývajúce
z prípadných vád.
8.6 Nároky zákazníka voči spoločnosti TSR vyplývajúce z vád tovaru nemôže zákazník postúpiť tretím osobám.
9. Výhrada vlastníctva, zabezpečovací prevod vlastníckeho práva a postúpenie ako forma zabezpečenia
9.1 Až do splnenia všetkých pohľadávok, ktoré spoločnosti TSR vzniknú voči zákazníkovi z akéhokoľvek
právneho dôvodu teraz alebo v budúcnosti, budú spoločnosti TSR poskytnuté nasledujúce zabezpečenia, ktoré
bude uvoľňovať spoločnosť TSR na základe žiadosti a podľa vlastného uváženia, a ktorých hodnota dlhodobo
prekročí hodnotu pohľadávok o viac ako 20%.
9.2 Všetok dodaný tovar zostáva vo vlastníctve spoločnosti TSR (výhrada vlastníctva) až do splnenia všetkých
pohľadávok z akéhokoľvek právneho dôvodu, a to vrátane budúcich či podmienených pohľadávok, a to zo
súčasných alebo neskôr uzatvorených zmlúv.
9.3 Opracovanie a spracovanie tovaru, ku ktorému sa vzťahuje výhrada vlastníctva sa uskutoční pre TSR ako
výrobcu bez toho, aby to TSR zaväzovalo. Ak kupujúci spracuje, spojí alebo zmieša tovar, na ktorý sa vzťahuje
výhrada vlastníctva, s iným tovarom , stáva sa TSR spoluvlastníkom novej veci v pomere fakturovanej hodnoty
tovaru, ku ktorému sa vzťahuje výhrada vlastníctva, k fakturovanej hodnote iného použitého tovaru.
Ak v dôsledku spojenia alebo zmiešania zanikne vlastníctvo spoločnosti TSR, kupujúci týmto prevádza
spoločnosti TSR jemu patriace vlastnícke či spoluvlastnícke právo k novej vzniknutej substancii alebo veci, a to
v takej miere, ktorá zodpovedá pomeru fakturovanej hodnoty tovaru, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníctva,
a fakturovanej hodnote novej vzniknutej substancie alebo veci. Zákazníkje povinný novovzniknutú substanciu
alebo vecpre TSR bezplatne uschovávať.
9.4 Zákazník je povinný v prospech spoločnosti TSR na vlastné náklady a dostatočným spôsobom poistiť tovar,
na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníctva, proti bežným rizikám ako aj proti krádeži.
9.5 Zákazník je oprávnený spracovať tovar, ku ktorému sa vzťahuje výhrada vlastníctva, v riadnom obchodnom
styku a tento tovar pri zachovaní výhrady vlastníctva ďalej predávať, pokiaľ nie je v omeškaní s plnením
svojich povinností voči TSR. K takémuto tovaru nie je dovolené zriadiť záložné právo ani zabezpečovací
prevod vlastníckeho práva.
Zákazník týmto v plnom rozsahu postupuje, resp. je povinný v budúcnosti postúpiť na spoločnosť TSR ako
formu zabezpečenia nároky, ktoré mu vzniknú z ďalšieho predaja alebo z akéhokoľvek iného právneho dôvodu
(poistenie, protiprávne konanie), a ktoré sa týkajú tovaru, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníctva. Zákazník je
povinný v prípade ďalšieho predaja kedykoľvek na požiadanie oznámiť spoločnosti TSR meno a adresu
kupujúceho. TSR odvolateľne splnomocňuje zákazníka k tomu, aby vo vlastnom mene a na účet spoločnosti
TSR vymáhal pohľadávky postúpené na spoločnosť TSR. Toto splnomocnenie na vymáhanie môže byť
odvolané iba v prípade, že zákazník neplní riadne svoje platobné povinnosti.
9.6 V prípade, ak majú tretie osoby prístup k tovaru, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníctva, alebo k tovaru,
ktorý je predmetom záložného práva, je zákazník povinný upozorniť na vlastníctvo spoločnosti TSR a
spoločnosť TSR bezodkladne vyrozumieť.
9.7 Ak zákazník koná v rozpore so zmluvou - najmä pri omeškaní s platbou - je spoločnosť TSR oprávnená
zabaviť tovar, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníctva, a v prípade potreby požadovať postúpenie nárokov
zákazníka voči tretím osobám na vrátenie tovaru. Spätné odobratie tovaru ani zriadenie záložného práva na
tovar, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníctva, nepredstavuje odstúpenie od zmluvy.
9.8 V prípade trvalého odobratia tovaru je spoločnosť TSR oprávnená bez ďalšieho dokazovania započítať si pri
vystavení dobropisu paušálnu čiastku vo výške 25% z ceny tohto tovaru ako zmluvnú pokutu. Ďalšie nároky na
náhradu škody tým nie sú dotknuté.
9.9 Výhrada vlastníctva podľa vyššie uvedených ustanovení zostáva zachovaná i vtedy, keď budú jednotlivé
pohľadávky spoločnosti TSR z jej strany započítané.
9.10 Platby prostredníctvom zmeniek alebo šekov sa prijímajú výlučne za účelom platenia, dohodnutá výhrada
vlastníctva nimi nie je dotknutá. V prípade použitia šekov a zmeniek zostáva výhrada vlastníctva zachovaná,
pokiaľ nebude zaplatená posledná zmenka alebo preplatený posledný šek.
10. Autorské a vlastnícke práva
10.1 Zákazník môže odovzdávať tretím osobám alebo tieto osoby oboznamovať s nákresmi, plánmi,
vyobrazeniami, výpočtami, vzormi a technickými podkladmi poskytnutými zo strany TSR ako aj s know-how,
ktoré bolo zákazníkovi prenechané, výlučne vtedy, ak TSR s týmito skutočnosťami vopred písomne vyjadrilo
súhlas. Prípadné autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva si TSR výslovne vyhradzuje.
10.2 Pri dodávkach podľa nákresov, modelov alebo údajov zákazníka, zákazník zbavuje TSR akýchkoľvek
ochranných nárokov tretích osôb, ak to zákon umožňuje. Zákazník musí zabezpečiť to, aby v dôsledku použitia
tovaru dodaného spoločnosťou TSR, neboli porušené žiadne práva tretích osôb. V prípade, že vznikne pri
dodávkach uskutočnených podľa tohto článku spoločnosti TSR škoda, zákazník sa zaväzuje vzniknutú škodu
nahradiť spoločnosti TSR v plnom rozsahu. O tomto sľube odškodnenia vydá zákazník bezodkladne na
požiadanie spoločnosti TSR písomné vyhlásenie, ktoré je povinný jej doručiť.
10.3 Nástroje, ktoré TSR použije na výrobu objednaného tovaru zostávajú vlastníctvom TSR. To platí aj v
prípade, keď zákazník nesie časť výrobných nákladov a nákladov na údržbu. Nástroje TSR uskladní po dobu
štyroch rokov po realizácii objednávky. Ak počas tejto doby nebude uskutočnená žiadna ďalšia objednávka,
budú nástroje zošrotované.
11. Rozhodovanie sporov, rozhodné právo
11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z jednotlivých kúpnych zmlúv alebo v
súvislosti s týmito kúpnymi zmluvami, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie
bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik tejto zmluvy, predložia
na rozhodnutie príslušnému slovenskému súdu.
11.2 Platí výlučne právo Slovenskej republiky. Použitie Viedenskej zmluvy o medzinárodnej kúpe tovaru a
Haagskych zmlúv týkajúcich sa unifikovaného zákona o medzinárodnej kúpe tovaru je v prípustnom rozsahu
vylúčené. Zmluvné strany sa dohodli, že ich záväzkový vzťah z jednotlivých kúpnych zmlúv sa bude spravovať
zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v platnom znení.
12. Ukladanie dát
12.1 Ak sú údaje zákazníka relevantné pre obchodné vzťahy TSR, sú uložené v informačnom systéme TSR.
13. Salvátorská klauzula
Ak sú alebo ak sa stanú jednotlivé ustanovenia týchto podmienok neúčinnými, nie je týmto dotknutá platnosť
ostatných ustanovení. Neúčinné ustanovenia budú preformulované tak, aby sa nimi dosiahol zamýšľaný právny
a hospodársky zámer. To platí aj v prípade, ak pri vykonávaní zmluvy vznikne medzera vyžadujúca si
doplnenie. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne doplniť neúčinné ustanovenia právne účinnými alebo
právnu medzeru vyplniť.

