
Všeobecné obchodné podmienky Slovensko 
 
Obchodné meno: MACO - Kovanie s.r.o. 
Sídlo: Mostná 62, 949 01 Nitra 
IČO: 36 706 191 
IČ DPH: SK 2022291546 
Zápis: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka č. 
19028/N 
(ďalej len „MACO“) 
 
I. PLATNOSŤ  
Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi MACO a zákazníkmi 
MACO týkajúce sa dodávky tovaru zo strany MACO založené rámcovou kúpnou 
zmluvou uzavretou medzi MACO ako predávajúcim a zákazníkom MACO ako 
kupujúcim (ďalej len „Kupujúci“). Iné všeobecné obchodné podmienky a všeobecné 
obchodné podmienky Kupujúceho sa na vyššie uvedené vzťahy nepoužijú ani vtedy, 
keď výslovne neodporujú týmto Všeobecným obchodným podmienkam. Akékoľvek 
odchýlky a doplnenia týchto Všeobecných obchodných podmienok je možné 
uskutočniť len písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán v rámcovej kúpnej 
zmluve, ktorá má prednosť pred týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. 
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú aj na všetky budúce kúpy 
uskutočnené na základe existujúcich obchodných vzťahov založených rámcovou 
kúpnou zmluvou, a to aj vtedy, keď to v budúcnosti nebude výslovne dohodnuté. 
 
II. PONUKY, OBJEDNÁVKY  
Neadresované ponuky MACO nemôžu byť považované za návrh na uzavretie 
zmluvy. Objednávka tovaru sa považuje za neodvolateľný záväzný návrh na 
uzavretie zmluvy, ktorého prijatím dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. 
 
III. PRÍSĽUBY VYHOTOVENIA, ZMENY  
MACO si v dôsledku úsilia neustále zlepšovať produkty vyhradzuje právo vykonať 
vopred neohlásené drobné zmeny na tovare tak, aby sa odchýlky v rozmeroch, farbe 
a hmotnosti udržali v rámci prípustnej tolerancie, a aby tovar bol funkčne využiteľný 
na ten istý účel. 
 
IV. CENY 
Rozhodujúce sú ceny uvedené v písomne uzavretej rámcovej kúpnej zmluve alebo 
v aktuálnom cenníku MACO, ak rámcová kúpna zmluva ceny neobsahuje. Aktuálny 
cenník tovaru je k dispozícii v predajných miestach MACO. Ceny uvedené v 
cenníkoch MACO sú základné ceny tovaru v EUR alebo inej výslovne uvedenej 
národnej mene bez DPH. Všetky ceny MACO sú nekartelizované a pri predaji 
konečnému zákazníkovi ich treba posudzovať ako nezáväzné. MACO si vyhradzuje 
právo na zvyšovanie cien pri zmenách cien surovín, mzdových a prevádzkových 
nákladov. Pri všetkých cenách tovarov MACO sa uplatňuje doložka "EXW" (Ex 
Works = zo závodu) podľa vykladacích pravidiel INCOTERMS 2000. 
 
V. MNOŽSTVÁ DODÁVKY - PRIRÁŽKA ZA MALÉ MNOŽSTVO  
Najmenšie množstvo dodávky predstavuje jednu jednotku balenia (JB). V prípade 
objednávky menšieho množstva ako jedna jednotka balenia, považuje sa táto 
objednávka za objednávku jednej jednotky balenia. Výnimku tvoria tie tovary, pri 



ktorých sa podľa katalógu MACO jednoznačne pripúšťa aj objednávka menšieho 
množstva ako jedna jednotka balenia. Pri týchto tovaroch sa dodá množstvo 
uvedené v objednávke aj v prípade, že objednávka obsahuje množstvo menšie ako 
jedna jednotka balenia, avšak s prirážkou za malé množstvo vo výške 20% z ceny 
objednaného tovaru. 
 
VI. ZASLANIE TOVARU  
Pri všetkých dodávkach tovaru MACO sa uplatňuje doložka "EXW" (Ex Works = zo 
závodu) podľa vykladacích pravidiel INCOTERMS 2000. Trasu prepravy pri dodaní 
tovaru určuje MACO, pokiaľ nie je s kupujúcim dohodnuté inak. 
 
VII. OBALY  
Pri dodaní výrobkov MACO na paletách sú používané tzv. paletové rožné podpory z 
kovu na stabilizáciu balenia palety, ktoré MACO vo všeobecnosti fakturuje 
kupujúcemu a v prípade ich vrátenia budú dobropisované v prospech kupujúceho. 
 
VIII. DODACIE LEHOTY 
Dodávka katalógového tovaru sa spravidla uskutočňuje zo skladu. MACO si 
vyhradzuje právo dodať tovar v menšom množstve a kupujúci je povinný ho prijať. 
Dohodnuté dodacie lehoty budú dodržané za predpokladu obvyklého chodu 
podnikovej prevádzky. Udalosti pri všetkej  starostlivosti nepredvídateľné a pri 
všetkom možnom úsilí neodvrátiteľné  ako napr. prípady vyššej moci, štrajky, 
problémy s obstarávaním materiálu a prevádzkové poruchy akéhokoľvek druhu 
oprávňujú MACO odstúpiť od zmluvy. V týchto prípadoch omeškanie na strane 
MACO neoprávňuje kupujúceho na uplatnenie nárokov na náhradu škody. 
 
IX. VRÁTENIE TOVARU 
Pri každom vrátení tovaru MACO zo strany kupujúceho treba splniť nasledovné 
podmienky: 
 
1. Kupujúci je povinný pred vrátením tovaru informovať o zámere vrátiť tovar 
príslušného odborného poradcu MACO, ktorý sa na podnet kupujúceho zapojí do 
riešenia problému kupujúceho a musí preveriť stav tovaru na mieste a vyhotoviť 
správu o vrátení tovaru. Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť, ak odborný poradca 
MACO vrátenie tovaru schváli. Tovar, ktorého vrátenie odborný poradca schválil, 
zašle kupujúci na vlastné náklady na adresu, ktorú určí MACO, s výnimkou prípadu, 
keď ide o vrátenie tovaru z dôvodu vady, za ktorú zodpovedá MACO. 
2. Vrátenie tovaru vo všeobecnosti neznamená vyhotovenie dobropisu. Kontrola 
tovaru sa uskutoční v  prevádzkach alebo pobočkách obchodnej siete MACO. 
3. Výrobky vyhotovené špeciálne podľa želania kupujúceho, resp. zo strany MACO 
nezúžitkovateľné výrobky nemôžu byť v žiadnom prípade vrátené. 
4. Hodnota tovaru, ktorý bol vrátený z iného dôvodu ako z dôvodu vady, za ktorú 
zodpovedá MACO, môže byť bez výnimky vyrovnaná výlučne dobropisom – nie 
ťarchopisom kupujúceho. 
Tovar vrátený z iného dôvodu ako z dôvodu vady, za ktorú zodpovedá MACO, bude 
dobropisovaný za nasledovných podmienok: 
a)  s 10 % zrážkou z ceny vráteného tovaru 
v prípade, keď tovar a obal nemajú vady a sú spôsobilé na ďalší predaj – t.j. sú 
v stave, ktorý zodpovedá stavu pri poslednom dodaní tovaru. 
b) s 20 % zrážkou z ceny vráteného tovaru 



v prípade, keď tovar nemá vady, t.j. zodpovedá stavu pri poslednom dodaní tovaru, 
ale má poškodený obal, nemá obal, alebo je v stave vyžadujúcom nový obal. 
c) s minimálne 30 % zrážkou z ceny vráteného tovaru, primerane podľa miery 
nákladov potrebných na kontrolu, vyčistenie a/alebo opätovné zabalenie 
v prípade, keď tovar nemá vady, t.j. zodpovedá stavu pri poslednom dodaní tovaru, 
ale musí byť skontrolovaný, vyčistený, má poškodený obal, nemá obal, alebo je 
v stave vyžadujúcom nový obal. 
 
Zrážky za vrátený tovar alebo za namietaný tovar sa zásadne priznávajú až 
vyhotovením dobropisu zo strany MACO. 
 
X. PLATOBNÉ PODMIENKY  
Kúpna cena je splatná najneskôr do 30 dní od dátumu vystavenia faktúry – dňom 
vystavenia faktúry je dátum vyskladnenia tovaru. V prípade úhrady faktúry 
uskutočnenej do 10 dní od dátumu vystavenia faktúry, poskytuje MACO skonto 
(zľavu) 2% z ceny tovaru. Cenou tovaru sa pre tento prípad rozumie cena včítane 
DPH, resp. celková suma na úhradu uvedená na faktúre. Odpočítanie zľavy z ceny 
tovaru je prípustné len vtedy, ak sú uhradené všetky skoršie faktúry. Lehoty 
splatnosti sa považujú za dodržané iba vtedy, ak platba bola v posledný deň 
lehoty splatnosti uhradená v hotovosti do pokladne MACO alebo pripísaná na 
účet MACO v peňažnom ústave, ktorý vedie pre MACO účet. Na uplatnené 
skonto (zľavu) po prijatí platby MACO vždy vystaví kupujúcemu dobropis. Dobropis 
na skonto (zľavu) sa nevystavuje len vtedy, ak nevystavenie dobropisu upravuje 
rámcová kúpna zmluva alebo osobitná dohoda medzi MACO a kupujúcim 
predpokladaná zákonom o DPH. Platba zmenkou je vylúčená. Dobropisy sa 
započítavajú na ďalšie faktúry tak, že sa suma dobropisu odpočíta od fakturovanej 
sumy – takto znížená suma je vypočítavacím základom na výpočet odpočítateľnej 
sumy vyššie uvedenej zľavy (skonta). Pri uhrádzaní faktúr MACO musí kupujúci 
uvádzať zákaznícke číslo, resp. číslo faktúry, a uhrádzanú  sumu. Prípadné odchýlky 
uskutočnenej platby od fakturovanej sumy je kupujúci povinný bez zbytočného 
odkladu zdôvodniť. Kupujúci, ktorý je v omeškaní, je povinný nahradiť MACO všetky 
náklady spojené so zaslanými upomienkami a inkasom vrátane nákladov 
vynaložených v súvislosti so začatým vymáhaním pohľadávky MACO voči 
kupujúcemu prostredníctvom MACO zvoleného advokáta. 
 
XI. VÝHRADA VLASTNÍCTVA 
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením všetkých 
pohľadávok MACO voči kupujúcemu z existujúceho obchodného styku. V prípade, ak 
kupujúci predá tovar tvoriaci predmet dodávky tretej osobe predtým, ako kupujúci 
zaplatí MACO kúpnu cenu, je kupujúci povinný vydať výťažok z predaja MACO. Za 
týmto účelom sa kupujúci zaväzuje postúpiť svoje nároky voči tretím osobám 
z predaja tovaru MACO, za ktorý kupujúci neuhradil kúpnu cenu so všetkými 
vedľajšími právami na MACO. Kupujúci je povinný toto postúpenie pohľadávky 
zaznamenať vo svojom účtovníctve. MACO je oprávnené kedykoľvek tretej osobe 
preukázať postúpenie pohľadávky. Takéto postúpenie pohľadávok neobsahuje 
žiadne scudzovacie oprávnenie pre kupujúceho, dohodnutá výhrada vlastníctva 
zostáva týmto nedotknutá. V prípade ďalšieho spracovania dodávaného tovaru 
kupujúcim sa nadobúda vlastnícke právo ku konečnému produktu v súlade 
s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. 
 



XII. ZHORŠENIE MAJETKOVEJ SITUÁCIE 
Pokiaľ MACO získa vedomosť o podstatnom zhoršení majetkových pomerov 
kupujúceho, alebo sa stane zrejmým, že kupujúci neuhradí kúpnu cenu za tovar 
vzhľadom na nedostatok svojej spôsobilosti zaplatiť kúpnu cenu alebo vzhľadom na 
jeho správanie pri príprave plnenia záväzku, alebo ak sa kupujúci dostane do 
omeškania s úhradou ktorejkoľvek faktúry od MACO, MACO môže odoprieť dodanie 
tovaru do doby, kým kupujúci uhradí kúpnu cenu za tovar alebo poskytne dostatočnú 
zábezpeku svojho plnenia. V prípade, že kupujúci neuhradí kúpnu cenu za tovar ani 
neposkytne dostatočné zabezpečenie v primeranej lehote, je MACO oprávnené od 
zmluvy odstúpiť. 
 
XIII. REKLAMÁCIE, ZÁRUKA A NÁHRADA ŠKODY 
Kovania MACO sú zhotovované podľa príslušných noriem špecifických pre výrobok 
RAL – smernice kvality alebo podľa podnikových interných normatívov, ktoré sú 
zabezpečované podľa ISO 9001. Pre povrchy pozinkovaného tovaru MACO 
garantuje, že pozinkovanie a pasivácia zodpovedá požiadavkám zabezpečenia 
kvality podľa RAL-RG 607/3 2.3.4 „Ochrana pred koróziou pre pozinkované oceľové 
časti“. Definícia kvality iných povrchov je dostupná v POPISE VÝROBKOV príslušnej 
skupiny tovaru. Právo kupujúceho z vád tovaru sa nemôže priznať v súdnom konaní, 
ak kupujúci nevytkne vady tovaru u MACO do 10 dní od dodania tovaru, resp. ak ide 
o skryté vady, bez zbytočného odkladu po ich zistení. MACO poskytuje na tovar 
záruku 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim. Neodborné zásahy a úpravy 
tovaru zo strany kupujúceho alebo tretích osôb a vonkajšie rozpoznateľné vplyvy 
nevhodných prevádzkových zariadení spôsobujú okamžitý zánik záruky. Poradenstvo 
zo strany MACO v ústnej i písomnej forme a taktiež návrhy a pomoc pri výpočtoch 
a projektovaní znázorňuje iba najvhodnejšie použitie tovarov MACO, vylúčená je 
však akákoľvek zodpovednosť MACO. Návrhy a súčinnosť zo strany MACO 
nezbavujú kupujúceho povinnosti uskutočniť aj vlastné preverenie vhodnosti použitia 
tovarov pre zamýšľaný účel. Regresné nároky tretích osôb môžu byť zohľadnené 
v zásade iba vtedy, ak tieto bezprostredne súvisia s konštrukčnými vadami výrobkov 
MACO.  
 
XIV. MIESTO PLNENIA, SÚDNA PRÍSLUŠNOSŤ, VOĽBA PRÁVA 
1. Miestom plnenia pre všetky dodávky MACO je Salzburg. 
2. Na rozhodovanie sporov medzi kupujúcim a MACO sú príslušné súdy Slovenskej 

republiky. 
3. Práva a povinnosti, ktoré nie sú regulované týmito Všeobecnými obchodnými 

podmienkami alebo uzavretými zmluvami sa spravujú ustanoveniami zákona č. 
513/1993 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov 
a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

  
Zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok budú zverejnené. 
 
 


