
 
 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI ZINKPOWER MARTIN, S.R.O. 
 

1. Všeobecné ustanovenia 

Záväzkovo právne vzťahy medzi spoločnosťou ZINKPOWER Martin, s.r.o. (ďalej len „zhotoviteľ“) 
a objednávateľom (zhotoviteľ a objednávateľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 
vyplývajúce zo zmluvy o dielo, ktorej predmetom je predovšetkým záväzok zhotoviteľa 
vykonať žiarové pozinkovanie tovaru odovzdaného objednávateľom a povinnosť 
objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za pozinkovanie odovzdaného tovaru, sa riadia 
príslušnou cenovou ponukou, týmito Všeobecnými Obchodnými Podmienkami spoločnosti 
ZINKPOWER Martin, s.r.o. (ďalej len „VOP“) a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „ObZ“). Zmluva o dielo sa považuje za uzatvorenú 
akceptovaním príslušnej cenovej ponuky písomne, prostredníctvom e-mailu, najneskôr však 
odovzdaním tovaru na pozinkovanie. 

2. Odovzdanie a prevzatie tovaru 

Objednávateľ je povinný zabezpečiť odovzdanie tovaru vhodne pripraveného na 
pozinkovanie v sídle zhotoviteľa. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi tovar v jednej alebo vo 
viacerých dodávkach a o prevzatí tovaru mu zhotoviteľ vydá potvrdenie o prevzatí tovaru na 
pozinkovanie (ďalej len „zákazkový list“). Hmotnosť uvedená na zákazkovom liste je len 
informatívna, nakoľko vychádza výlučne z údajov poskytnutých objednávateľom. Dodanie 
pozinkovaného tovaru je zhotoviteľom splnené prevzatím pozinkovaného tovaru 
objednávateľom v sídle zhotoviteľa alebo jeho odovzdaním prvému prepravcovi. Spolu s 
dodaním pozinkovaného tovaru objednávateľovi, prípadne prepravcovi dodá zhotoviteľ aj 
doklad o dodaní pozinkovaného tovaru obsahujúci jeho špecifikáciu a uvedenie hmotnosti 
po pozinkovaní (ďalej len „dodací list zhotoviteľa“). Zhotoviteľ je oprávnený tovar prevziať na 
pozinkovanie a pozinkovaný tovar vydať na základe predloženia cenovej ponuky, 
zákazkového listu, prípadne iného dokumentu vystaveného zhotoviteľom v súvislosti s 
pozinkovaním tovaru pre objednávateľa. Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade 
prevzatia od, príp. dodania tovaru takejto osobe nie je zhotoviteľ povinný skúmať, či je osoba 
na tieto a s nimi súvisiace úkony oprávnená a konanie takejto osoby objednávateľa v plnom 
rozsahu zaväzuje a vydaním tovaru takejto osobe sa záväzok objednávateľa považuje za 
splnený. 

3. Technické podmienky pozinkovania 

Zhotoviteľ uskutočňuje žiarové pozinkovanie podľa technických podmienok uvedených v 
norme STN EN ISO 1461. Objednávateľ zodpovedá za to, že tovar, ktorý odovzdá na 
pozinkovanie, spĺňa požiadavky technických noriem STN EN ISO 1461 a STN EN ISO 14713 pre 
žiarové pozinkovanie, predovšetkým, že svojím chemickým zložením, povrchovou úpravou, 
konštrukčným spracovaním a mechanickými vlastnosťami je vhodný k žiarovému 
pozinkovaniu. Zhotoviteľ nezodpovedá za vhodnosť odovzdaného tovaru na pozinkovanie, 
nie je povinný vhodnosť tovaru skontrolovať a nie je povinný na jeho prípadnú nevhodnosť 
objednávateľa upozorniť. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia § 551 a § 552 ObZ sa na 
ich zmluvný vzťah neaplikujú. 

4. Cena za pozinkovanie 

Objednávateľ sa za pozinkovanie tovaru zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť cenu uvedenú v 
cenovej ponuke, na zákazkovom liste prípadne na dodacom liste. Cena sa vzťahuje na 
hmotnosť tovaru po jeho pozinkovaní uvedenú na dodacom liste zhotoviteľa. Zmluvné strany 
sa dohodli, že v prípade, ak odovzdaný tovar nebude vhodne pripravený na pozinkovanie 
(napr. nebude mať vyvŕtané technologické otvory) a zhotoviteľ tieto nedostatky na vlastné 
náklady odstráni, je zhotoviteľ oprávnený okrem dohodnutej ceny za pozinkovanie 



 
 

vyfakturovať objednávateľovi aj vykonanie predmetnej prípravy tovaru na pozinkovanie. 
Informácia o vykonaní predmetnej prípravy tovaru bude uvedená na dodacom liste 
zhotoviteľa. Zhotoviteľ objednávateľovi na vyzvanie predloží cenník súvisiaci s prípravou 
tovaru na. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť prípravou tovaru na pozinkovanie aj tretiu osobu. 
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak cena za prípravu tovaru z jednej dodávky 
nepresiahne sumu 100,- EUR, je zhotoviteľ oprávnený túto cenu vyfakturovať objednávateľovi 
bez predchádzajúceho upozornenia o potrebe vykonania prípravy odovzdaného tovaru na 
pozinkovanie. Cenu za prípravu tovaru na pozinkovanie presahujúcu sumu 100,- EUR je 
zhotoviteľ oprávnený objednávateľovi vyfakturovať len v prípade, ak sa na tom s 
objednávateľom dohodol. 

5. Cena za prepravu 

Všetky náklady súvisiace s prepravou znáša objednávateľ. Objednávateľ je povinný zaplatiť 
zhotoviteľovi za prepravu cenu uvedenú v cenovej ponuke. V prípade, že v cenovej ponuke 
cena za prepravu určená nie je, je zhotoviteľ oprávnený vyfakturovať objednávateľovi cenu, 
ktorú zhotoviteľovi vyfakturoval prepravca, ktorý prepravu uskutočňoval. Objednávateľ v 
tomto prípade berie na vedomie, že zhotoviteľ je oprávnený uzatvoriť zmluvu o preprave s 
prepravcom bez predchádzajúceho odsúhlasenia objednávateľom. 

6. Fakturácia 

Za pozinkovanie tovaru, prípadne prípravu tovaru na pozinkovania alebo jeho prepravu 
vystaví zhotoviteľ objednávateľovi riadnu/e faktúru/y a do 10 dní od uskutočnenia vyššie 
uvedených činností ju/ich zašle na adresu objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť 
vystavenú/é faktúru/y v lehote splatnosti, ktorá je uvedená na každej faktúre. V prípade, ak 
zhotoviteľ pozinkoval tovar odovzdaný objednávateľom vo viacerých dodávkach, vystaví 
zhotoviteľ objednávateľovi samostatné faktúry za pozinkovanie tovaru a prípadné vykonanie 
ostatných činností (napr. doprava, príprava na pozink.) súvisiace s jednotlivými dodávkami. 
Faktúra/y vzťahujúca/e sa na konkrétnu dodávku sa pokladá/ajú za samostatnú pohľadávku 
zhotoviteľa voči objednávateľovi. 

7. Úroky z omeškania 

V prípade omeškania s platením faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi aj 
ročné úroky z omeškania vo výške, ktorá je o 1 percentuálny bod vyššia ako úroky z 
omeškania, ktoré by sa k prvému dňu omeškania aplikovali v zmysle ObZ, a to od prvého dňa 
omeškania až do dňa úplného zaplatenia faktúry. Pod zaplatením sa rozumie pripísanie 
čiastky na bankový účet zhotoviteľa alebo prijatie platby v hotovosti do pokladne 
zhotoviteľa. 

8. Reklamácia vád  

Objednávateľ je povinný pozinkovaný tovar prevziať, pri prevzatí prekontrolovať a akékoľvek 
zjavné vady písomne reklamovať u zhotoviteľa do 96 hodín od jeho prevzatia 
objednávateľom, osobou objednávateľom poverenou, príp. prepravcom. Na reklamáciu 
zjavnej vady podanej ústne alebo po uplynutí uvedenej lehoty, zhotoviteľ neprihliada. Za 
zjavnú vadu sa považuje aj dodanie iného množstva tovaru ako je uvedené na dodacom 
liste zhotoviteľa. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady tovaru, ktoré boli spôsobené jeho 
nevhodným chemickým zložením, povrchovou úpravou, konštrukčným spracovaním alebo 
mechanickými vlastnosťami, a to aj v prípade, ak zhotoviteľ objednávateľa na konkrétnu 
nevhodnosť tovaru neupozornil. Objednávateľ berie na vedomie, že žiarové pozinkovanie 
tovaru zloženého z kremíkom stabilizovanej ocele môže na tovare spôsobiť hrubší povlak zo 
zosilneným krehkým Fe – Zn – zliatinovým povlakom a tmavošedým povrchom. Nakoľko sú 
tieto javy podmienené chemicko-fyzikálnymi zákonmi a nedajú sa ovplyvniť pracovníkmi 
zhotoviteľa, nejde o vady tovaru a preto reklamáciu v tomto smere nemožno uznať. 



 
 

Zhotoviteľ tiež nezodpovedá za prípadné deformácie tovaru vzniknuté zmenou jeho 
vnútorného napnutia súvisiacou s procesom žiarového pozinkovania. 

9. Pozinkovanie nadrozmerného tovaru 

Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade odovzdania nadrozmerného tovaru, t.j. tovaru, 
ktorého rozmery presahujú pracovné rozmery 6,5 m x 1,6 m x 2,5 m, zabezpečuje zhotoviteľ 
jeho pozinkovanie prostredníctvom svojej sesterskej spoločnosti ZINKPOWER Moson kft., so 
sídlom v Mosonmagyaróvár, Maďarsko, ktorá disponuje zinkovou vaňou o rozmeroch 16,0 m x 
2,1 m x 3,5 m. Cena za pozinkovanie nadrozmerného tovaru je v takom prípade rovnaká ako 
cena uvedená v Cenovej ponuke, objednávateľ však znáša všetky prepravné náklady 
súvisiace s pozinkovaním nadrozmerného tovaru. 

10. Záverečné ustanovenia 

Pokiaľ by z akýchkoľvek dôvodov došlo k čiastočnému obmedzeniu platnosti jednotlivých 
ustanovení týchto VOP, platnosť ostatných ustanovení VOP zostáva bez obmedzenia. Pokiaľ 
si strany dohodnú úpravu, ktorá bude odlišná od cenovej ponuky a VOP, má takáto dohoda 
prednosť. V prípade, ak bol písomný súhlas s cenovou ponukou a VOP objednávateľom 
udelený až po odovzdaní tovaru na pozinkovanie, resp. jeho pozinkovaní, objednávateľ 
týmto vyhlasuje, že jeho písomný súhlas sa vzťahuje aj na podmienky pozinkovania tovaru (a 
vykonanie súvisiacich činností), vykonané pred jeho udelením. Za dodržanie písomnej formy 
sa považuje aj faxové, alebo elektronické odoslanie písomnosti. Písomnosti sa považujú za 
doručené, ak sú zaslané na adresu uvedenú v obchodnom, živnostenskom alebo inom 
registri ako sídlo zmluvnej strany alebo na poštovú alebo e-mailovú adresu zmluvnou stranou 
určenou na doručovanie  písomností. 


