
Johns Manville Slovakia, a. s.  Január 2014 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY. Okrem špecifických podmienok uvedených v nákupnej objednávke 
pripojenej k tomuto dokumentu sa uplatňujú aj všeobecné podmienky uvedené nižšie a 

spolu s nákupnou objednávkou pripojenou k tomuto dokumentu tvoria celú zmluvu medzi 
zmluvnými stranami (ďalej ako „zmluva“) 

 

1. Predmet. Predávajúci súhlasí s tým, že doručí kupujúcemu výrobky uvedené v tejto zmluve a prenesie vlastnícke právo na 
tieto výrobky na kupujúceho a kupujúci súhlasí s tým, že uhradí cenu za výrobky. 

2. Harmonogram dodávky. Kupujúci a predávajúci budú spolupracovať pri koordinácii dodávky výrobkov do zariadení 
kupujúceho. Oprávnení zástupcovia v zariadeniach kupujúceho podľa požiadaviek písomne (prostredníctvom e-mailu alebo 
poštou) objednajú výrobky, ktoré sa majú dodať, a predávajúci doručí tieto výrobky v dohodnutý deň dodania na 
dohodnuté miesto dodania. Čas je dôležitý a preto je nevyhnutné, aby predávajúci dodal kupujúcemu všetky výrobky v 
súlade s dohodnutými podmienkami dodania vrátane dátumov dodania. Predávajúci musí kupujúceho okamžite informovať 
o každom meškaní dodávky výrobkov – kontaktné údaje oprávnených zástupcov kupujúceho sú uvedené v nákupnej 
objednávke. Predávajúci súhlasí s tým, že kupujúcemu uhradí všetky výdavky a odškodnenie za všetky straty, škody, alebo 
náklady vrátane, ale nie výhradne, poplatkov za právne zastúpenie, ktoré vzniknú z dôvodu oneskorenia dodávky výrobkov 
zo strany predávajúceho v porovnaní s dohodnutým dátumom dodania na dohodnuté miesto dodania alebo v súvislosti s 
ním. 

3. Dodávky nebezpečných materiálov. Predávajúci bude postupovať v súlade so všetkými zákonmi, nariadeniami, 
objednávkami, predpismi a vyhláškami v oblasti prepravy nebezpečných materiálov alebo látok vrátane právnych noriem 
platných v Slovenskej republike a zabezpečí, aby každá preprava výrobkov bola v súlade s týmito normami. 

4. Povinnosti predávajúceho. Okrem iných povinností uvedených na iným miestach v tejto zmluve alebo dodatočných 
povinností vyplývajúcich z príslušných platných noriem je predávajúci povinný najmä: 

a) doručiť výrobky počas pracovných hodín v sklade kupujúceho, t. j. od 6:00 do 14:00 počas pracovných dní, pokiaľ sa 
zmluvné strany písomne nedohodli inak,  

b) zabaliť výrobky a pripraviť ich na prepravu spôsobom uvedeným v tejto zmluve. Ak zabalenie výrobkov alebo ich 
príprava na prepravu nie sú špecifikované nikde v tejto zmluve, predávajúci je povinný zabaliť výrobky a pripraviť ich 
na prepravu obvyklým spôsobom, pričom zohľadní najmä potrebu chrániť a zachovať výrobky a potrebu chrániť a 
zachovať vlastnosti a kvalitu výrobkov.  

c) odovzdať kupujúcemu všetku dokumentáciu potrebnú na prevzatie a používanie výrobkov (napríklad karty 
bezpečnostných údajov o materiáloch a všetky výstrahy a iné informácie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia 
týkajúce sa výrobkov  vrátane, ale nie výhradne, všetkých postupov v oblasti správnej manipulácie, používania, 
uskladnenia, prepravy alebo likvidácie), ako aj všetky ďalšie dokumenty, na ktorých sa zmluvné strany dohodli. 
Dokumenty sa majú doručiť v čase a na miesto, ktoré sú uvedené pre dodanie výrobkov, pokiaľ sa zmluvné strany 
písomne nedohodli inak.  

d) zabezpečiť potrebné bezpečné uloženie výrobkov vo svojom sklade alebo v konsignačnom sklade v rozsahu 
dohodnutom medzi zmluvnými stranami tejto zmluvy alebo v inej písomnej zmluve,  

e) postupovať v súlade s ustanoveniami spoločnosti Johns Manville Slovakia, a. s., o ochrane majetku, ktoré sú 
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Predávajúci zabezpečí, aby subdodávatelia, ktorých využíva na plnenie povinností 
vyplývajúcich z tejto zmluvy, postupovali v súlade s ustanoveniami spoločnosti Johns Manville Slovakia, a. s., o 
ochrane majetku.   

f) zabezpečiť úplnú platnosť a účinnosť poistenia počas celého obdobia platnosti tejto zmluvy v rozsahu a za 
podmienok, na ktorých sa dohodli zmluvné strany tejto zmluvy alebo sú uvedené v inej písomnej zmluve, 

g) ako výrobca alebo jeho poverený zástupca vydať písomné vyhlásenie o zhode a označiť výrobky značkou CE v súlade 
so smernicami Európskeho parlamentu a Rady (napr. smernica 2006/42/ES o strojových zariadeniach v znení zmien a 
doplnení), ak sa výrobky alebo ich časť považujú za určený výrobok v zmysle špecifických všeobecne záväzných 
právnych noriem (napr. zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, v 
znení zmien a doplnení, a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia, v znení zmien a 
doplnení),  

h) na žiadosť kupujúceho alebo na žiadosť kontrolných orgánov Slovenskej republiky zabezpečiť poskytnutie 
dokumentov, ktorých sa akýmkoľvek spôsobom týka vyhlásenie o zhode s normami (nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch 
posudzovania zhody na strojové zariadenia, v znení zmien a doplnení).  

5. Zmeny výrobkov. Predávajúci kupujúcemu bezodkladne, ale najmenej šesť (6) mesiacov vopred, písomne oznámi, každú 
zmenu v špecifikáciách výrobkov, surovinách, výrobných procesoch alebo akúkoľvek inú podobnú zmenu, ktorá by mohla 
mať akýmkoľvek spôsobom vplyv na vzhľad alebo výkonnosť výrobku alebo na používanie výrobku kupujúcim. Každú 
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zmenu, na ktorú sa vzťahuje tento bod, musí najprv schváliť kupujúci. Kupujúci môže na základe vlastného rozhodnutia 
kedykoľvek odstúpiť od tejto zmluvy bez akejkoľvek zodpovednosti, ak predávajúci príslušnú zmenu včas neoznámi a aj 
vtedy, ak kupujúci nesúhlasí so žiadnymi zmenami uvedenými v tomto bode. 

6. Faktúry. Faktúry musí predávajúci odoslať kupujúcemu do 3 pracovných dní od dátumu vystavenia faktúry. Kupujúci má 
právo overiť správnosť faktúry a údajov, ktoré boli použité ako podklad na jej vystavenie, do 7 pracovných dní od 
doručenia faktúry. Ak faktúra neobsahuje všetky požadované údaje alebo ak sa vo faktúre alebo v údajoch použitých ako 
podklad na vystavenie faktúry nachádzajú iné chyby, kupujúci má právo vrátiť takúto faktúru predávajúcemu, aby ju 
opravil. V takom prípade sa zruší obdobie splatnosti a nové obdobie splatnosti začne plynúť od doručenia opravenej faktúry 
kupujúcemu. Každá faktúra musí obsahovať všetky povinné údaje v súlade so všeobecne platnými právnymi  normami, 
ktoré sa vzťahujú na dátum vystavenia faktúry, a musí v nich byť uvedený počet objednávok vystavených v rámci tejto 
zmluvy. Faktúra bude v prílohe obsahovať potvrdený dodací list – pokiaľ nebol súčasťou dodávky – alebo iný dokument 
potvrdzujúci doručenie výrobkov kupujúcemu. Predávajúci je povinný zaslať faktúry elektronickou formou 
prostredníctvom e-mailu. Zmluvné strany súhlasia s postupom uvedeným nižšie pri elektronickej výmene údajov 
súvisiacich s vystavením elektronických faktúr a ich elektronickom doručení kupujúcemu: 

a) kupujúci, ako príjemca výrobkov, dáva predávajúcemu svoj výslovný súhlas, aby zaslal všetky faktúry vystavené v 
rámci tejto zmluvy elektronicky, 

b) elektronické faktúry vystavené v zmysle podmienok dohodnutých medzi zmluvnými stranami sa majú považovať 
za faktúry vystavené na účely zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty, v znení zmien a doplnení,  

c) zmluvné strany súhlasia s postupom uvedeným nižšie, ktorý zabezpečí hodnovernosť pôvodu, integritu obsahu a 
čitateľnosť faktúry od jej vystavenia až po koniec obdobia archivácie faktúry:  

i. elektronické faktúry sa majú vystaviť ako súbor vo formáte .pdf. Ak má predávajúci potrebné zariadenia, 
zašle predávajúci elektronické faktúry ako súbor vo formáte .pdf, ktorý nie je možné upravovať, ale 
umožňuje kopírovanie uvedeného textu, 

ii. ak chce predávajúci vystaviť faktúry v inom formáte ako je súbor .pdf, je to možné iba na základe 
predchádzajúceho súhlasu kupujúceho; daný iný formát však tiež musí zaručovať súlad s požiadavkami na 
elektronické faktúry uvedenými v úvodnej časti ustanoveniach tohto odseku 6, 

iii. prílohy k faktúre majú byť tiež v elektronickom formáte. Budú zaslané spolu s elektronickou faktúrou a budú 
vytvorené ako súbor .pdf, ak to ich charakter umožňuje –  v opačnom prípade budú vypracované v rôznych 
formátoch (napr. ako súbory .doc, .docx, .xls, .tif alebo .jpeg) podľa potreby vzhľadom na charakter a obsah 
prílohy,  

iv. ak majú predávajúci alebo kupujúci softvér a hardvér potrebné na použitie elektronických podpisov alebo 
rozšírených elektronických podpisov (najmä v súlade so zákonom č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zmien a doplnení), predávajúci má na základe 
predchádzajúceho súhlasu kupujúceho právo zasielať kupujúcemu elektronické faktúry podpísané 
elektronickým podpisom alebo rozšíreným elektronickým podpisom (kupujúci môže poskytnúť tento súhlas 
písomne alebo e-mailom),        

v. kupujúci a predávajúci nebudú zasahovať do vystavenej elektronickej faktúry ani do jej príloh a žiadnym 
spôsobom nezmenia ich obsah,     

vi. kupujúci a predávajúci zabezpečia správnu a čitateľnú archiváciu elektronických faktúr počas obdobia ich 
archivácie, 

vii. predávajúci po vystavení elektronických faktúr a ich odoslaní kupujúcemu vynaloží náležitú starostlivosť s 
cieľom minimalizovať možnosť straty, poškodenia alebo neúplnosti informácií uvedených v elektronických 
faktúrach a ich prílohách, 

viii. elektronické faktúry sa budú považovať za vystavené v prvý pracovný deň nasledujúci po dátume 
preukázateľného odoslania elektronickej faktúry predávajúcim na určenú e-mailovú adresu kupujúceho. 
Pokiaľ to umožňuje hardvér a softvér kupujúceho, kupujúci potvrdí, že obdržal e-mail, ku ktorému bola 
pripojená elektronická faktúra, prostredníctvom automatického odoslania potvrdzujúceho e-mailu 
(automatické potvrdenie doručenia e-mailu sa odošle na e-mailovú adresu predávajúceho, z ktorej bol 
odoslaný e-mail s elektronickou faktúrou),   

ix. ak sa elektronická faktúra nedoručí na určenú e-mailovú adresu kupujúceho, predávajúci bezodkladne znova 
odošle elektronickú faktúru na určenú e-mailovú adresu kupujúceho a súčasne oznámi kupujúcemu e-
mailom (prípadne telefonicky) opakované odoslanie elektronickej faktúry kupujúcemu. Ak sa elektronická 
faktúra ani napriek opakovanému odoslaniu nedoručí na určenú e-mailovú adresu kupujúceho, predávajúci 
vystaví fyzickú kópiu faktúry a zašle ju na fakturačnú adresu uvedenú v aktuálnej zmluve, alebo na adresu 
sídla kupujúceho do dvoch pracovných dní od dátumu oznámenia o nedoručení elektronickej faktúry napriek 
jej opakovanému odoslaniu,   
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d) predávajúci zašle elektronické faktúry v súlade s podmienkami uvedenými v tomto odseku na nasledujúcu e-
mailovú adresu kupujúceho: podatelna@jm.com,  

e) kupujúci má právo  

I. zmeniť e-mailovú adresu na doručovanie elektronických faktúr uvedenú v písm. d), pričom v takom prípade 
kupujúci vopred oznámi takúto zmenu predávajúcemu písomne alebo e-mailom. Zmena nadobudne 
účinnosť na tretí deň od dátumu takéhoto oznámenia. 

II. v prípade požiadavky, aby boli elektronické faktúry doručované na viac ako jednu e-mailovú adresu, ale 
najviac na tri e-mailové adresy (vrátane adresy uvedenej v písm. d) v tomto odseku), ktorú kupujúci oznámi 
predávajúcemu v súlade s písm. e) bodom i) v tomto odseku, 

f) predávajúci a kupujúci vyhlasujú, že postup na vystavovanie a doručovanie elektronických faktúr uvedený v tomto 
odseku, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, je dostatočný na splnenie podmienok uvedených v úvodnej časti 
písm. c) v tomto odseku. 

7. Platby. Platby majú byť uhradené do 60 dní. Obdobie splatnosti začne plynúť po úplnom a bezchybnom vykonaní dodávky a 
doručení správne vystavenej faktúry. V rozsahu, v akom sa od predávajúceho vyžaduje zabezpečenie skúšok materiálov, 
predloženie správ o skúškach, dokumentov o kvalite alebo inej dokumentácie, sa dodávka nebude považovať sa úplnú, 
pokiaľ nebude kupujúcemu poskytnutá aj uvedená dokumentácia. Ak má kupujúci voči predávajúcemu odôvodnenú 
požiadavku, kupujúci vždy môže na základe vlastného rozhodnutia odmietnuť zodpovedajúcu časť platby, vzniesť nároky 
alebo vykonať čiastkové platby. Platba sa považuje za uhradenú v deň, kedy kupujúci vystaví šek alebo prevedie platbu zo 
svojho účtu predávajúcemu. 

8. Obmedzené plnenie alebo poskytnutie. Ak počas platnosti tejto zmluvy niektorý dodávateľ ako tretia strana ponúkne 
kupujúcemu akékoľvek výrobky, ktoré sú rovnaké ako výrobky, na ktoré sa vzťahuje táto zmluva, alebo iné výrobky, ktoré 
zodpovedajú špecifikáciám kvality pre výrobky uvedené v tejto zmluve, za cenu, ktorá je nižšia ako cena, ktorú kupujúci platí 
v zmysle tejto zmluvy, kupujúci bude o takejto ponuke informovať predávajúceho. Predávajúci sa do pätnástich (15) dní po 
obdržaní takéhoto oznámenia a) prispôsobí uvedenej nižšej cene a bude informovať kupujúceho o takomto znížení ceny 
alebo b) oznámi kupujúcemu, že nezníži cenu svojich výrobkov. Ak predávajúci i) oznámi kupujúcemu, že nezníži cenu 
svojich výrobkov alebo ak ii) nezníži cenu svojich výrobkov alebo iii) neoznámi kupujúcemu takéto zníženie ceny počas 
uvedeného obdobia 15 dní, kupujúci má právo úplne alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy, pričom predávajúci bude v 
takom prípade pokračovať v predaji kupujúcemu podľa jeho prípadných zostávajúcich požiadaviek v súlade s podmienkami 
tejto zmluvy. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, táto zmluva, vrátane ustanovení v tomto bode, nie je určená ako výlučná 
dodávateľská zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim, ani nemá byť tak vysvetľovaná. Kupujúci si preto môže kedykoľvek 
zakúpiť akékoľvek výrobky rovnaké ako výrobky, na ktoré sa vzťahuje táto zmluva, alebo iný výrobok, ktorý zodpovedá 
špecifikáciám kvality pre výrobky uvedené v tejto zmluve od ktoréhokoľvek výrobcu podľa vlastného výberu. 

9. Výhodnejšie cenové podmienky. Ak predávajúci kedykoľvek počas platnosti tejto zmluvy predáva nepridruženej tretej 
starne výrobky rovnaké ako výrobky, na ktoré sa vzťahuje táto zmluva, za výhodnejších podmienok (napr. kvalita, cena, 
podmienky záruky, podmienky dodania), predávajúci to oznámi kupujúcemu do troch (3) pracovných dní a na základe 
rozhodnutia kupujúceho poskytne kupujúcemu výrobky za rovnakých výhodných podmienok s účinnosťou od toho istého 
dňa, kedy predávajúci poskytol výhodnejšie podmienky nepridruženej tretej strane a bude pokračovať v poskytovaní 
výhodnejších podmienok kupujúcemu počas rovnako dlhého obdobia, počas ktorého ich poskytuje nepridruženej tretej 
strane. Predávajúci poskytne kupujúcemu prístup k podnikovým účtovným knihám a záznamom, aby zabezpečil súlad s 
týmto ustanovením do piatich (5) pracovných dní od písomnej žiadosti kupujúceho. 

10. Riziko straty a prevod vlastníctva.  Riziko straty výrobkov znáša predávajúci, kým výrobky neprevezme kupujúci v zmysle 
tejto zmluvy alebo kým nie sú doručené na miesto určené kupujúcim,  podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr. 
Vlastnícke právo (vlastníctvo) na výrobky prejde na kupujúceho po bezchybnom dodaní na miesto doručenia stanovené 
kupujúcim. Prevzatie dodávky alebo platba nepredstavujú odmietnutie žiadnych nárokov, na ktoré má kupujúci právo, ani 
potvrdenie súladu dodávky so zmluvou. 

11. Záruka a odškodnenie. Okrem akýchkoľvek ďalších záruk alebo odškodnení, ktoré kupujúcemu poskytuje platná 
legislatíva, vrátane záruk poskytnutých kupujúcemu v zmysle zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník,  v znení zmien 
a doplnení, sa zmluvné strany dohodli, že i) minimálne záručné obdobie je 24 mesiacov od konečného prevzatia výrobkov 
kupujúcim, a to bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek dlhšie  zákonom stanovené záručné obdobia, ii) obdobie 
zodpovednosti za chyby sa preruší na obdobie od chvíle,  kedy kupujúci oznámi predávajúcemu chyby výrobkov, až do 
opravenia chýb zo strany predávajúceho, iii) predávajúci je povinný bezodkladne písomne odpovedať na každé oznámenie 
kupujúceho o chybách, avšak najneskôr do 7 kalendárnych dní po doručení písomného oznámenia kupujúceho o chybách, 
pričom oznámenie o chybách výrobkov a odpoveď na oznámenie sa majú zaslať e-mailom, iv) predávajúci poskytuje 
výslovnú záruku, že výrobky jednoznačne zodpovedajú špecifikáciám uvedeným v tejto zmluve a sú vhodné na určené 
použitie, v) o nárokoch vyplývajúcich z chýb výrobkov rozhoduje sám kupujúci a kupujúci môže zmeniť svoje nároky 
vyplývajúce z chýb výrobkov a vi) ak predávajúci neodstránil chybu po uplynutí primeraného obdobia stanoveného 
kupujúcim, kupujúci môže odstrániť chyby sám alebo ich nechať odstrániť treťou stranou na náklady predávajúceho a 
predávajúci plne nahradí všetky výdavky, ktoré vznikli kupujúcemu, do desiatich dní od vystavenia písomnej požiadavky 
na ich úhradu alebo faktúry zo strany kupujúceho.  Kupujúci nie je povinný stanoviť žiadne časové obdobie pre 
dodávateľa, v ktorom má odstrániť chyby, ak to už nie je možné z dôvodov zvláštnej naliehavosti, najmä s cieľom odvrátiť 
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bezprostredne hroziace nebezpečenstvo alebo zabrániť väčším škodám. 

12. Iný alebo alternatívny zdroj. Ak predávajúci nedokáže dodržať svoj záväzok týkajúci sa doručenia objednaných výrobkov, 
predávajúci je povinný dodať kupujúcemu výrobky z iného zdroja v súlade s touto zmluvou. Ak predávajúci nedodá 
výrobky v požadovanom množstve a kvalite podľa zmluvy ani z iných zdrojov, kupujúci si môže zakúpiť rovnaké alebo 
podobné výrobky niekde inde spôsobom, ktorý kupujúci považuje za primeraný. Predávajúci nesie zodpovednosť voči 
kupujúcemu za všetky dodatočné náklady pri obstarávaní a zakúpení rovnakých alebo podobných výrobkov a všetky 
sprievodné a následné škody; dodatočné náklady a škody sa majú uhradiť do 14 dní od doručenia faktúry (daňového 
dokladu). 

13. Zmluvné pokuty. V prípade oneskoreného dodania výrobkov predávajúcim je kupujúci oprávnený požadovať od 
predávajúceho úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % ceny nedodaných výrobkov za každý začatý kalendárny deň 
oneskorenia. Úhrada zmluvnej pokuty nemá vplyv na povinnosť predávajúceho doručiť chýbajúce výrobky ani na právo 
kupujúceho požadovať náhradu za škody, ktorá sa neznižuje o sumu uhradenej zmluvnej pokuty. 

14. Odškodnenie. Predávajúci odškodní kupujúceho a zbaví ho zodpovednosti za akékoľvek straty, škody (vrátane sprievodné, 
špecifických a následných škôd), záväzky a nároky (vrátane všetkých oprávnených nákladov, výdavkov a poplatkov za 
právne zastupovanie, ktoré vznikli v súvislosti s nimi), ktoré súvisia so skutočnosťami uvedenými nižšie alebo z nich 
vyplývajú: a) vlastnícke právo predávajúceho na výrobky zakúpené kupujúcim v zmysle tejto zmluvy, b) porušenie alebo 
údajné porušenie akýchkoľvek patentových práv, autorských práv alebo používania ochranných známok, ktoré súvisia s 
predajom alebo používaním výrobkov zakúpených kupujúcim v rámci tejto zmluvy alebo ich zamýšľaným používaním a c) 
porušenie záväzkov týkajúcich sa záruky uvedených vyššie v odseku 11 zo strany predávajúceho alebo akéhokoľvek iného 
podstatného ustanovenia uvedeného v tejto zmluve. 

15. Zrušenie platnosti ustanovenia. Bez toho, aby boli dotknuté iné zákonom stanovené alebo zmluvné práva kupujúceho na 
ukončenie platnosti zmluvy (zrušenie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy), ak i) predávajúci nedoručí včas výrobky alebo 
nevykoná ktorýkoľvek z krokov uvedených v tejto zmluve v čase uvedenom v zmluve alebo si iným spôsobom nesplní 
ktorúkoľvek z povinností uvedených v tejto zmluve a neplnenie povinností pretrváva desať (10) kalendárnych dní alebo ak ii) 
predávajúci upadne do platobnej neschopnosti, iii) je predmetom konania zameraného na ochranu veriteľov alebo bol 
vymenovaný správca majetku alebo konkurzný správca alebo je začaté podobné konanie proti predávajúcemu, iv) 
predávajúci vykonal prevod v prospech veriteľov  alebo v) bola podaná žiadosť na začatie konania na vyhlásenie úpadku 
(alebo reštrukturalizáciu ) vo vzťahu k majetku predávajúceho, v každom z uvedených prípadov môže kupujúci podľa svojho 
výlučného rozhodnutia na základe písomného oznámenia predávajúcemu úplne alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy a 
od každej ďalšej zmluvy, objednávky, potvrdenia alebo podmienok predaja dohodnutých medzi zmluvnými stranami. 
Kupujúci nenesie žiadnu zodpovednosť ani nemá žiadne záväzky voči predávajúcemu z dôvodu takéhoto odstúpenia ani v 
súvislosti s ním. Okrem všetkých ďalších dostupných odškodnení si môže kupujúci zakúpiť výrobky podobné daným 
výrobkom kdekoľvek a spôsobom, ktorý považuje kupujúci za vhodný. Predávajúci nesie zodpovednosť voči kupujúcemu za 
všetky dodatočné náklady pri obstarávaní a zakúpení výrobkov podobných daným výrobkom a za všetky sprievodné a 
následné škody. 

16. Oznámenie. Kupujúci môže ukončiť platnosť tejto zmluvy na základe oznámenia aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota 
je jeden mesiac a začína v prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo oznámenie o ukončení platnosti 
zmluvy doručené predávajúcemu.  

17. Udalosti z vyššej moci. Zmluvná strana, ktorá je zasiahnutá akýmkoľvek konaním, udalosťou, opomenutím alebo nehodou, 
ktoré sú mimo jej kontrolu („udalosť z vyššej moci“), bude druhú zmluvnú stranu informovať o udalosti z vyššej moci čo 
najskôr po jej vyskytnutí. Zmluvná strana, ktorá oznamuje udalosť z vyššej moci, bude ďalej informovať o čase, kedy udalosť 
z vyššej moci prestane pôsobiť. Ak obdobie udalosti z vyššej moci oznámenej predávajúcim trvá podľa rozhodnutia 
kupujúceho z komerčného hľadiska neprijateľne dlho, kupujúci bude mať právo získať výrobky alebo služby podobné 
daným výrobkom z alternatívnych zdrojov a rozhodnúť sa, či toto využitie alternatívnej dodávky zníži predpokladaný 
objem, ktorý má dodať predávajúci, na objem rovnaký alebo nižší ako objem, ktorý získal kupujúci z daných 
alternatívnych zdrojov. Ak obdobie udalosti z vyššej moci oznámenej predávajúcim pretrváva tridsať (30) dní, môže kupujúci 
kedykoľvek ukončiť platnosť tejto zmluvy na základe písomného oznámenia doručeného predávajúcemu po uvedenom 
období tridsiatich dní s výpovednou lehotou pätnásť (15) dní. 

18. Zachovanie práv. Ak kupujúci netrvá na dôslednom plnení ktorejkoľvek z podmienok uvedených v tejto zmluve, toto 
konanie nebude považované za zrieknutie sa žiadneho z možných práv ani odškodnení kupujúceho a nemá sa považovať za 
zrieknutie sa nárokov pri akomkoľvek následnom nedodržaní podmienok tejto zmluvy. Dopravenie alebo doručenie 
ktoréhokoľvek výrobku v zmysle tejto zmluvy alebo platba sa preto nemajú považovať za zrieknutie sa akýchkoľvek práv za 
akékoľvek predchádzajúce nedodržanie ktoréhokoľvek ustanovenia zmluvy zo strany predávajúceho. 

19. Nekonzistentnosť. V prípade akejkoľvek nekonzistentnosti alebo konfliktu medzi týmito všeobecnými podmienkami a 
akýmikoľvek ďalšími podmienkami uvedenými na nákupnej objednávke kupujúceho alebo na ďalšej existujúcej písomnej 
zmluve medzi stranami sa všeobecné podmienky uvedené v tejto zmluve NEUPLATŇUJÚ v rozsahu danej nekonzistentnosti 
alebo konfliktu. Na túto zmluvu sa nevzťahujú žiadne všeobecné podmienky predávajúceho. 

20. Zákon o zahraničných korupčných praktikách. Predávajúci bude postupovať v súlade so všetkými platnými právnymi 
normami vrátane, ale nie výhradne, protikorupčnej legislatívy (spolu ako „platné právne normy“) a nebude príčinou 
porušenia akýchkoľvek platných právnych noriem spoločnosťou Johns Manville, Denver, CO, USA ani jej dcérskymi ani 
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pridruženými spoločnosťami (spolu ako „pridružené spoločnosti“) aj vrátane kupujúceho ako jednej z pridružených 
spoločností spoločnosti Johns Manville, Denver, CO, USA. Protikorupčná legislatíva spolu znamená: i) zákon Spojených 
štátov o zahraničných korupčných praktikách, ktorý sa stal neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, ii) všetky platné právne 
normy alebo nariadenie, ktorým sa implementuje Dohovor Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj proti 
podplácaniu zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách a iii) všetka ďalšia platná 
legislatíva, nariadenia, predpisy, súdne rozhodnutia, dohovory a predpisy medzinárodných finančných inštitúcií zamerané 
proti podplácaniu týkajúce sa domácej alebo medzinárodnej korupcie, podplácania, etického obchodného správania, prania 
špinavých peňazí, politických príspevkov, darov a odmien alebo legálnych výdavkov na verejných činiteľov a súkromné 
osoby, vzťahov medzi úradmi, menovaní, lobovania, účtovných kníh a záznamov a finančných kontrol. Predajca a jeho 
vlastníci, riaditelia, úradníci, zástupcovia, zamestnanci a dodávatelia nebudú, priamo ani nepriamo cez ktorúkoľvek tretiu 
stranu, uhrádzať, sľubovať ani ponúkať žiadnu platbu ani nedajú na platbu oprávnenie, ani nedajú prísľub ani ponuku, že ho 
dajú, ani nedajú oprávnenie na poskytnutie akejkoľvek cennosti verejnému činiteľovi alebo štátneho subjektu na účely 
korupčného získania alebo opätovného získania zákazky pre akýkoľvek subjekt ani v spolupráci s ním, ani nepresmerujú na 
neho zákazku, vrátane, ale nie výhradne, spoločnosti Johns Manville, Denver, CO, USA alebo jej pridružených spoločností 
prostredníctvom i) ovplyvňovania ktoréhokoľvek verejného konania, rozhodnutia alebo nekonania takéhoto verejného 
činiteľa alebo štátneho subjektu, ii) zapojenia takéhoto verejného činiteľa alebo štátneho subjektu do vykonania alebo 
nevykonania akéhokoľvek kroku v protiklade k zákonom stanoveným povinnostiam takéhoto verejného činiteľa alebo 
štátneho subjektu, iii) zabezpečenia akejkoľvek neoprávnenej výhody alebo iv) motiváciou takéhoto verejného činiteľa 
alebo štátneho subjektu, aby usmernili alebo ovplyvnili akékoľvek konanie alebo rozhodnutie iného verejného činiteľa alebo 
štátneho subjektu. Predávajúci zabezpečí, aby žiadna časť ktorejkoľvek platby, kompenzácie, náhrady alebo poplatku, ktoré 
uhradila predávajúcemu spoločnosť Johns Manville, Denver, CO, USA alebo jej pridružené spoločnosti v súlade s touto 
zmluvou alebo iným spôsobom, nebola priamo ani nepriamo použitá ako korupčná platba, odmena, neoficiálna platba, 
úplatok, podplatenie ani iná neoprávnená výhoda pre verejného činiteľa ani štátny subjekt.  Výraz „verejný činiteľ“ v tejto 
zmluve znamená každého úradníka alebo zamestnanca štátneho subjektu a výraz „štátny subjekt“ zahŕňa všetky 
ministerstvá, úrady alebo orgány štátu.  Predávajúci potvrdzuje, že jeho výrobky alebo služby neboli poskytnuté ani 
vyrobené s využitím otrockej práce, detskej práce ani práce, ktorá bola výsledkom obchodovania s ľuďmi. Žiadne povinnosti 
ani vyhlásenia uvedení v tomto odseku nemajú v žiadnom prípade a žiadnym spôsobom vplyv na výber rozhodného práva 
ani riešenie sporov, ktoré sú uvedené v odseku 22. 

21. Konfliktné suroviny. Predávajúci poskytuje záruku, že jeho výrobky neobsahujú žiadne suroviny z konfliktných oblastí (ako 
sú definované v ods. 1502 písm. e) bod 4 Doddovej-Frankovej reformy Wall Street a v zákone o ochrane spotrebiteľa, ktorý 
sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy) pochádzajúce z Demokratickej republiky Kongo alebo niektorej susednej 
krajiny, ktorá priamo alebo nepriamo financuje alebo podporuje ozbrojené skupiny v Demokratickej republike Kongo alebo 
ktorejkoľvek susednej krajine (ďalej „konfliktné suroviny“). Medzi konfliktné suroviny patria kolumbit, tantalit, kasiterit, 
zlato, volframit a ich deriváty, ako aj ktorýkoľvek iný minerál alebo jeho deriváty, ktoré ministerstvo zahraničných vecí USA 
označilo za prostriedok na financovanie konfliktu v Demokratickej republike Kongo alebo v susednej krajine. Predávajúci 
musí bezodkladne informovať kupujúceho, ak jeho výrobky obsahujú konfliktné suroviny. Ak výrobky obsahujú konfliktné 
suroviny, predávajúci musí preukázať pôvod konfliktných surovín. Ak konfliktné suroviny pochádzajú z Demokratickej 
republiky Kongo alebo niektorej susednej krajiny, predávajúci musí preukázať kupujúcemu, že tieto suroviny žiadnym 
spôsobom neslúžia na financovanie ani podporu ozbrojených skupín v Demokratickej republike Kongo ani niektorej 
susednej krajine. Predávajúci si ako poskytovateľ v zmysle ods. 1502 Doddovej-Frankovej reformy Wall Street a zákona o 
ochrane spotrebiteľa a v zmysle predpisov, ktoré prijala v tejto súvislosti SEC, musí zistiť skutočnosti, ako aj vynaložiť 
povinnú starostlivosť a zabezpečiť procesy v rámci auditu, ktoré sa týkajú pôvodu a dodávateľského reťazca jeho výrobkov. 
Na základe týchto predpisov môže byť kupujúci alebo jeho súvisiace subjekty (najmä materská spoločnosť a dcérske 
spoločnosti) povinní zverejniť tieto informácie. Kupujúci alebo jeho súvisiace subjekty poskytnú predávajúcemu na jeho 
žiadosť príslušné legislatívne dokumenty. 

22. Rozhodné právo a riešenie sporov. Táto zmluva sa riadi legislatívou Slovenskej republiky a vykladá sa v súlade s ňou bez 
ohľadu na konflikt právnych princípov a bez ohľadu na Dohovor OSN o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň, 11. apríla 
1980) a Dohovor o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru (New York, 14, júna 1974), v znení zmien a doplnení. 
Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú stanovené v tejto zmluve, sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb., 
Obchodný zákonník, v znení zmien a doplnení. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, vrátane sporov týkajúcich sa jej 
platnosti, interpretácie alebo ukončenia platnosti, sa budú riešiť rokovaním a priateľským urovnaním medzi zmluvnými 
stranami. Ak nie je možné dosiahnuť urovnanie sporu do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia rokovaní, ktorákoľvek 
zmluvná strana má právo predložiť prípad príslušnému súdu v Slovenskej republike v okrese, v ktorom sa nachádza 
sídlo kupujúceho, ktorý spor rozrieši. Toto ustanovenie sa nemá považovať za voľbu právomoci v zmysle článku 23 
nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a 
obchodných veciach. Toto ustanovenie sa uplatňuje, pokiaľ i) predávajúci nemá bydlisko v Slovenskej republike a ii) sa 
neuplatňuje výlučná právomoc v zmysle príslušných nariadení. 

23. Spoločný vývoj. Kupujúci a predávajúci súhlasia, že počas platnosti tejto zmluvy si môžu vymieňať technické informácie 
týkajúce sa výrobkov a technické informácie týkajúce sa výrobkov a procesov kupujúceho v snahe vytvoriť výrobky alebo 
procesy vyššej kvality. V rozsahu, v akom sa kupujúci a predávajúci zapoja do spoločného vývoja produktov alebo procesov 
so vzájomným využitím technológií, uzatvoria zmluvné strany ešte pred začatím akýchkoľvek činností v rámci spoločného 
vývoja, ktoré zakladajú relatívne práva a povinnosti zmluvných strán vrátane vlastníckych alebo majetkových práv na 
spoločne vyvinutý majetok, samostatnú zmluvu o spoločnom vývoji. 
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24. Dôvernosť údajov. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva a ktorákoľvek jej časť, ako aj všetky informácie, údaje a iné 
skutočnosti získané ktoroukoľvek zo zmluvných strán v rámci tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa majú považovať za 
dôverné a nemajú sa poskytnúť žiadnej tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. 
Každá zo zmluvných strán je povinná zachovať dôvernosť dôverných informácií a chrániť ich pred neoprávneným úplným 
alebo čiastočným poskytnutím tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. 
Zmluvná strana poskytne informácie, na ktoré sa vzťahuje táto zmluva, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej 
zmluvnej strany iba svojim akcionárom, spoločnostiam skupiny Johns Manville Group, partnerom, vlastníkom, právnym a 
daňovým poradcom, audítorom, ktorí sú viazaní profesionálnym tajomstvom, alebo na základe žiadosti, aby daná zmluvná 
strana poskytla tieto informácie v súlade so všeobecne záväznou právnou normou. 

25. Postúpenie. Túto zmluvu a žiadne práva a povinnosti v rámci tejto zmluvy nie je možné postúpiť alebo preniesť, úplne ani 
čiastočne, bez predchádzajúceho výslovného súhlasu druhej zmluvnej strany, ktorá nemôže svoj súhlas bezdôvodne 
odmietnuť. 

26. Dokumenty. Nasledujúce dokumenty sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy:  

a. (prípadná) zmluva o kvalite,  

b. Ustanovenia o ochrane majetku spoločnosti Johns Manville Slovakia, a. s. 


