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Spoločnosť STESA s. r. o., so sídlom Trenčianske Bohuslavice 303, 913 06 Trenčianske 

Bohuslavice, IČO: 44 616 457, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. 

Sro, vložka č.: 21226/R (ďalej tiež ako „Predávajúci“), vydáva dňa 30.03.2020 tieto 

 

Všeobecné obchodné podmienky pre veľkoobchod 

(ďalej tiež ako „VOP-V“): 

 

1. Predávajúci je maloobchodným a veľkoobchodným predajcom poťahových látok 

a čalúnnického materiálu (ďalej tiež ako „tovar“). Predávajúci nie je výrobcom tovaru. 

2. Tieto VOP-V upravujú veľkoobchodný predaj tovaru, t.j. predaj iným obchodným 

subjektom – podnikateľom, v rámci výkonu ich podnikateľskej činnosti (ďalej tiež ako 

„Kupujúci“). 

3. Tieto VOP-V sa nevzťahujú na maloobchodný predaj tovaru, t.j. na predaj konečnému 

spotrebiteľovi. Maloobchodný predaj tovaru je upravený v Informáciách pre 

spotrebiteľa, reklamačnom poriadku a všeobecných obchodných podmienkach pre 

maloobchod zo dňa 30.03.2020 (ďalej tiež ako „VOP-M“). 

4. Predávajúci akceptuje akúkoľvek formu uzatvorenia zmluvy, vrátane ústneho 

uzatvorenia kúpnej zmluvy v zmysle ustanovenia § 43a Občianskeho zákonníka. 

Kupujúci teda môže Predávajúcemu navrhnúť uzatvorenie zmluvy napr. osobne, 

telefonicky, elektronicky (e-mail, SMS, a pod.), alebo iným vhodným spôsobom, 

pričom na posúdenie toho, či došlo k uzatvoreniu zmluvy, sa použijú ustanovenia 

príslušných právnych predpisov, upravujúce náležitosti prejavu vôle konajúcej strany. 

5. Úhrada kúpnej ceny Kupujúcim je možná jedným z nasledovných spôsobov: 

a) Bankovým prevodom na základe vystavenej predfaktúry; 

b) Uhradením ceny tovaru v hotovosti do rúk prepravcu, v prípade zaslania tovaru 

na dobierku; 

c) Bankovým prevodom na základe vystavenej faktúry, v zmysle príslušných 

ustanovení zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty, v znení 

neskorších predpisov; 

d) Uhradením ceny tovaru v hotovosti do rúk Predávajúceho, v prípade osobného 

odberu tovaru v priestoroch Predávajúceho. O takejto úhrade vystaví 

Predávajúci Kupujúcemu doklad v zmysle príslušných právnych predpisov. Ak 

by v takomto prípade nastala pochybnosť, či fyzická osoba, ktorá tovar preberá, 
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vystupovala ako podnikateľ alebo ako spotrebiteľ, bude takáto fyzická osoba 

považovaná za spotrebiteľa a uplatnia sa na ňu podmienky VOP-M. 

6. Vlastnícke právo k tovaru, ako aj nebezpečenstvo škody na tovare, prechádzajú na 

Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru Kupujúcim podľa bodu 7. týchto VOP-V. 

7. Za okamih prevzatia tovaru Kupujúcim sa považuje: 

a) V prípade úhrady ceny tovaru podľa bodu 5., písm. a) až c) týchto VOP-V 

okamih fyzického prevzatia tovaru Kupujúcim;  

b) V prípade úhrady ceny tovaru podľa bodu 5., písm. d) týchto VOP-V je okamih 

úhrady ceny tovaru zároveň okamihom prevzatia tovaru Kupujúcim. 

8. Predávajúci má právo požadovať od Kupujúceho potvrdenie prevzatia tovaru formou 

dodacieho listu, na ktorom Kupujúci uvedie stav, v akom prevzal tovar. Kupujúci je 

povinný pri prevzatí skontrolovať tovar a uviesť na dodací list akékoľvek výhrady 

k tovaru v okamihu jeho prevzatia. Neuvedenie výhrad na dodacom liste sa považuje za 

prevzatie tovaru v bezchybnom stave. 

9. Za dodací list podľa predchádzajúceho bodu sa považuje tiež akákoľvek forma 

potvrdenia prevzatia tovaru, ktorú používa prepravca v prípade zasielania tovaru na 

dobierku. Ak takáto forma u prepravcu chýba, považuje sa za potvrdenie prevzatia 

tovaru úhrada dobierky prepravcovi. 

10. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za vady, ktoré má tovar v okamihu jeho prevzatia 

Kupujúcim. Neskoršie uplatnené vady tovaru nebudú Predávajúcim uznané, pokiaľ 

nepôjde o vady, uvedené ako výnimky v bode 11. týchto VOP-V. 

11. Predávajúci zodpovedá za výrobné vady tovaru, ktoré presahujú množstvo (resp. 

plochu) 10% z celkového zakúpeného množstva (resp. plochy) tovaru. Výrobnými 

vadami sa rozumejú skryté vady, ktoré sa prejavia až po prevzatí tovaru Kupujúcim 

a ktoré nevznikli v dôsledku nevhodnej manipulácie s tovarom Kupujúcim. Za 

nevhodnú manipuláciu s tovarom sa považuje akákoľvek manipulácia, ktorá je 

v rozpore s podmienkami manipulácie, ošetrovania a používania tovaru, definovanými 

výrobcom tovaru. 

12. V prípade výskytu výrobných vád má Kupujúci nárok na bezplatnú náhradu vadného 

tovaru novým rovnakým tovarom. 

13. Kupujúci berie na vedomie, že farebnosť tovaru sa môže líšiť v dôsledku rôznych 

výrobných šarží tovaru – takto odlišný tovar sa nepovažuje za vadný. Takto odlišný 

tovar sa zároveň považuje za adekvátnu náhradu za vadný tovar, na ktorého výmenu má 
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Kupujúci nárok podľa bodu 12. týchto VOP-V, pokiaľ Predávajúci už pôvodnú výrobnú 

šaržu tovaru nie je schopný zabezpečiť. 

14. Nároky Kupujúceho z akýchkoľvek vád, vrátane vád, uvedených v bode 11. týchto 

VOP-V, zanikajú najneskôr okamihom spracovania tovaru na jeho ďalšie použitie (napr. 

nastrihaním tovaru, použitím tovaru Kupujúcim na výrobu nábytku, predajom tovaru 

ďalšiemu kupujúcemu, a pod.). Vzhľadom na charakter tovaru, ktorý si vyžaduje 

dodržiavanie podmienok skladovania a používania, definovaných výrobcom tovaru, sa 

Kupujúci zaväzuje informovať akékoľvek ďalšie osoby, ktoré s tovarom prídu do styku, 

najmä však zákazníkov Kupujúceho, o podmienkach skladovania a používania tovaru, 

definovaných výrobcom tovaru. 

15. Predávajúci v žiadnom prípade nezodpovedá za: 

a) Vady, ktoré vzniknú nedodržaním podmienok skladovania a používania tovaru, 

definovaných výrobcom; 

b) Vady, ktoré vzniknú v dôsledku bežného opotrebenia tovaru (napr. žmolkovanie 

poťahových látok, či ich „vlnkovanie“ – zmena rozťažnosti vplyvom pružnosti 

použitého materiálu); 

c) Výrobné rozdiely medzi jednotlivými výrobnými šaržami (napr. farebnosť, 

uvedená v bode 13. týchto VOP-V). 

16. Za vady sa nepovažujú: 

a) Fyzikálne, chemické, mechanické a iné vlastnosti tovaru, ktoré tovar vykazoval 

v okamihu prevzatia tovaru Kupujúcim (t.j. napr. farba, hustota pletenia, 

drsnosť, štruktúra, typ materiálu, a pod.); 

b) Nerovnakosti tovaru, ktoré nemajú vplyv na kvalitu tovaru a jeho používanie 

(napr. farebné odlišnosti molitanov a výplní, ktoré nie sú pohľadovými 

materiálmi). 

17. Kupujúci môže uplatniť zodpovednosť za vady výlučne v priestoroch Predávajúceho, 

resp. prostriedkami diaľkovej komunikácie. Predávajúci nevykonáva obhliadky vád 

u Kupujúceho alebo na inom mieste, Kupujúci je preto povinný zabezpečiť dopravu 

údajne vadného tovaru do priestorov Predávajúceho. Kupujúci má nárok na úhradu 

účelne vynaložených nákladov, spojených s dopravou podľa predchádzajúcej vety, 

výlučne v prípade, že nároky Kupujúceho z vád tovaru budú Kupujúcemu priznané. 

18. Tieto VOP-V sú súčasťou kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej tiež 

ako „zmluvné strany“), v zmysle ustanovenia § 273 Obchodného zákonníka. 
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19. Akékoľvek spory, vyplývajúce z kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim 

alebo týchto VOP-V, sa obe zmluvné strany zaväzujú riešiť v prvom rade vzájomnou 

dohodou. Ak zmluvné strany nedospejú k dohode ani po opakovanom stretnutí na 

úrovni štatutárnych zástupcov oboch strán, môžu daný spor predložiť na rozhodnutie 

príslušnému súdu Slovenskej republiky. 

20. Akékoľvek práva a povinnosti zmluvných strán, výslovne týmito VOP-V neupravené, 

sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, platnými a účinnými 

ku dňu účinnosti týchto VOP-V. 

21. Prípadná neplatnosť niektorých ustanovení týchto VOP-V nemá vplyv na platnosť 

ostatných ustanovení týchto VOP-V, na platnosť týchto VOP-V ako celku, ani na 

platnosť samotnej kúpnej zmluvy. 

22. Tieto VOP-V nadobúdajú účinnosť dňa 31.03.2020 a sú zverejnené na www.stesa.sk. 


