
Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti LanIT s.r.o.  pre výrobu, dopravu a ukladanie čerstvého 
betónu, cementobetónových krytov vozoviek, podkladných vrstiev. 

 
Všeobecné obchodné podmienky sú uverejnené na internetovej stránke www.lacnybeton.sk, sú voľne k 

dispozícii u obch. zástupcov, vodičov a vedenia  spoločnosti.  
 

Kupujúci je povinný sa s nimi oboznámiť a dodržiavať ich. 
 

1, Predmetom dodávok sú čerstvé betóny , cementobetónové kryty , podkladné vrstvy (ďalej len výrobky) 
vyrábané podľa STN, doprava a čerpanie výrobkov a služby s tým súvisiace. 
 
2, Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) sa vzťahujú na dodávky výrobkov LanIT s.r.o.,  (ďalej len 
predávajúci). 
 
3, Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe objednávky kupujúceho potvrdenej 
predávajúcim, uzatvorením kúpnej zmluvy alebo zmluvnej objednávky. Kupujúci upresní požadovaný výrobok 
čo do množstva,  kvality a predpokladaného času dodania  osobne, telefonicky alebo e-mailom. Objednávky 
na použitie čerpadla je nutné uplatniť minimálne 2 dni vopred. Pri uplatnení objednávky musí kupujúci uviesť 
všetky informácie, ktoré môžu ovplyvniť plynulý priebeh dodávok výrobkov; predávajúci nezodpovedá za 
prípadné škody, ktoré kupujúcemu vzniknú vinou vecne alebo časovo nepresne špecifikovanej objednávky. 
Zrušenie objednávky, zmeny termínu alebo objemu dodávky musí kupujúci neodkladne a v dostatočnom 
časovom predstihu oznámiť a to min. 3 hodiny pred začiatkom dodávky. Výrobky už naložené je kupujúci 
povinný uhradiť. Výrobky vrátené zo stavby späť z dôvodu nepripravenosti stavby, zlého výpočtu alebo zlého 
spresnenia množstva, budú v dôsledku zvýšených nákladov na vynútenú recykláciu účtované s príplatkom. 
 
4, Na dohodnuté dodávky a lehoty nie je predávajúci viazaný v prípadoch, ak dôjde k zdržaniu na 
predchádzajúcej zákazke, výpadkom energie, dodávok vody, nepriechodnosti dopravných komunikácií, 
úradného príkazu, porúch výrobných a dopravných zariadení pokiaľ ich predávajúci nemohol predvídať a 
nedalo sa im predísť, rovnako tak aj v prípade vyššej moci. V týchto uvedených prípadoch sa dodacia lehota 
predlžuje o dobu, počas ktorej prekážky trvali a nie je možné od predávajúceho požadovať kompenzáciu. Ak 
uvedené okolnosti výkon alebo dodávku celkom znemožnia, je predávajúci zbavený povinnosti výkon alebo 
dodávku splniť. 
 
5, Kupujúci je povinný zaistiť v priestore prevzatia výrobku podmienky zodpovedajúce všeobecne platným 
predpisom z hľadiska bezpečnosti práce. Predovšetkým musí zaistiť zjazdnosť a dostatočnú pevnosť 
príjazdových komunikácií a dostatočne uvoľnený priestor pre pristavenie čerpadla betónu. Zodpovedá za 
prípadné znečistenie verejných plôch a komunikácií vozidlami predávajúceho. Pokiaľ k znečisteniu verejných 
plôch a komunikácií došlo, je kupujúci povinný ich odstrániť na svoje náklady. Kupujúci zodpovedá za 
prevedenie potrebných ochranných opatrení, uzávierku komunikácií a chodníkov a za vybavenie potrebných 
výnimiek. 
 
6, Poverený pracovník kupujúceho zaistí, aby prevzatie výrobku prebiehalo bez zbytočných prestojov a 
nedošlo k znehodnoteniu čerstvého betónu nadmerne dlhou dobou vykládky. V prípade, že kupujúci písomne 
neustanoví oprávnenú osobu na prevzatie výrobku na stavenisku, považuje sa za takúto osobu, akákoľvek 
osoba prítomná na stavenisku. Touto osobou potvrdené a nereklamované dodacie listy a výkazy výkonov 
čerpadiel sa považujú za nesporné a sú podkladom pre fakturáciu. Vodiči predávajúceho nie sú poverení, 
oprávnení ani povinní konať menom predávajúceho. 
 
7, Všetky ceny sú zjednávané dohodou predávajúceho s kupujúcim. Predávajúci môže požadovať zaplatenie 
kúpnej ceny pred dodaním výrobku zaplatením preddavku. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu v lehote 
splatnosti dohodnutým spôsobom. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet 
predávajúceho, alebo odovzdaním hotovostnej platby predávajúcemu. V prípade nezaplatenia platby v riadne 
dohodnutej lehote splatnosti vzniká  predávajúcemu nárok na  úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej 
čiastky za každý deň omeškania  a vykonať doúčtovanie všetkých poskytnutých zliav, ako aj právo na 
odstúpenie od zmluvy.  Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti podľa platného zákona, dodacie listy sa k 
faktúram neprikladajú, kupujúci ich obdrží ihneď po dodaní výrobku. 
 
8, Predávajúci zodpovedá za to, že výrobok má v dobe prevzatia vlastnosti podľa STN EN 206-1/NA. 
Overovanie kvality sa vykonáva podľa STN preukázaním zhody vlastností výrobku s požiadavkami tejto 
normy. Predávajúci nezodpovedá za zhoršenie kvality výrobku v nasledujúcich prípadoch: ak sa pridá na 
stavbe do výrobku voda na príkaz kupujúceho; ak sa mieša dodaný výrobok s výrobkom od iného dodávateľa; 
ak pridá kupujúci do dodaného výrobku prísady alebo prímesi bez vedomia predávajúceho; pri vykládke dlhšej 



ako 60 minút, pokiaľ k nej došlo zavinením kupujúceho; v prípade nesprávneho spracovania a ošetrovania 
výrobku. 
 
9, Na výrobky poskytuje predávajúci záruku za predpokladu odborného spracovania na stavbe. Vady zrejmé 
pri prevzatí (konzistencia, veľkosť max. zrna kameniva) musí kupujúci bezodkladne uplatniť u predávajúceho 
ihneď po zistení. Reklamácia nezhodného výrobku sa uplatňuje ihneď telefonicky, následne musí byť každá 
reklamácia doplnená   v písomnej forme do 14 dní. Výrobok, ktorý nezodpovedá objednávke, nesmie byť 
zabudovaný do konštrukcie a musí byť vrátený na betonáreň. Pokiaľ kupujúci zabuduje do konštrukcie 
výrobok napriek jeho zjavným vadám, preberá plnú zodpovednosť za škody, ktoré zabudovaním nezhodného 
betónu vzniknú. Pri odbere vzoriek výrobku kupujúcim na stavbe, je kupujúci povinný oznámiť túto skutočnosť. 
Pri odbere týchto vzoriek musí byť prítomný ustanovený zástupca predávajúceho . Vzorky musia byť 
preukázateľne odobrané a ošetrované podľa platných STN. Pri riešení sporných otázok kvality dodávok, ak 
nedôjde k dohode medzi stranami, sa zmluvné strany dohodnú, že na posúdenie a rozhodnutie bude prizvané 
nezávislé akreditované laboratórium. 
 
10, Nadobudnutie vlastníckych práv kupujúceho k predmetu plnenia kúpnej zmluvy alebo zmluvnej 
objednávky, nastáva dňom  zaplatenia kúpnej ceny. Do tohto dňa je výrobok majetkom predávajúceho  a 
môže s ním nakladať podľa vlastného uváženia a to aj odstúpením od zmluvy s následným odobratím výrobku 
kupujúcemu. Pri takomto odobratí sa kupujúci zaväzuje umožniť voľný prístup pracovníkom a mechanizmom 
predávajúceho, odstrániť všetky iné výrobky, ktoré môžu brániť odobratiu predmetu zmluvy, pričom náklady 
spojené s odobratím sa zaväzuje uhradiť. Oblasti obchodných vzťahov ktoré neriešia VOP, kúpna zmluva 
alebo zmluvná objednávka, sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a ostatných 
všeobecne platných právnych noriem. 
 
Svojím podpisom potvrdzujem, že som vyššie uvedené VOP prečítal, porozumel im a súhlasím s nimi.  

Podpis kupujúceho: 
 
 

 


