Všeobecné zasielateľské podmienky spoločnosti KOVOSTROJ a.s. Dobšiná

1.

Predmetom týchto Všeobecných zasielateľských podmienok spoločnosti KOVOSTROJ a.s. Dobšiná (ďalej len
„Podmienky“) sú práva a povinností príkazcu a zasielateľa pri uzatváraní zasielateľskej zmluvy.
2. Zasielateľom sa pre účely Podmienok a zasielateľskej zmluvy rozumie podnikateľ, ktorý je držiteľom
koncesnej listiny oprávňujúcej na prevádzkovanie živnosti zasielateľstvo.
3. Príkazcom sa pre účely Podmienok a zasielateľskej zmluvy rozumie spoločnosť KOVOSTROJ a.s. Dobšiná, so
sídlom Cipová ul, 049 25 Dobšiná, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro,
vložka č.: 2004/V, IČO: 31 659 217, ktorá si u zasielateľa objednala obstaranie prepravy, prípadne tiež
ďalšie služby súvisiace s prepravou.
4. Dopravca sa pre účely Podmienok rozumie osoba (právnická alebo fyzická), ktorá je držiteľom povolenia na
vykonávanie vnútroštátnej prepravy alebo Licencie Spoločenstva na vykonávanie medzinárodnej prepravy,
v súlade so zákonom č. 56/2012 Z.z. o cestnej preprave a nariadením ES č. 1071/2009, a to v závislosti
podľa povahy prepravy a je technicky a odborne spôsobilá a personálne vybavená na vykonávanie
dohodnutej prepravy, ktorá je v zmluvnom vzťahu so Zasielateľom na základe uzatvorenej prepravnej
zmluvy.
5. Zasielateľskou zmluvou sa zaväzuje Zasielateľ Príkazcovi, že mu vo vlastnom mene na jeho účet obstará
prepravu veci (ďalej aj „tovar“ alebo „zásielka“) z určitého miesta do určitého iného miesta, a Príkazca sa
zaväzuje zaplatiť zasielateľovi odplatu.
6. Zasielateľ a Príkazca uzatvárajú zasielateľskú zmluvu v písomnej forme po vzájomnom konsenze oboch
zmluvných strán. Zasielateľskou zmluvou sa na základe dohody oboch zmluvných strán pre účely
Podmienok rozumie aj zasielateľský príkaz, predložený Príkazcom Zasielateľovi a potvrdený Zasielateľom.
7. Príkazca a Zasielateľ sa zaviazali vzájomne spolupracovať pri plnení zasielateľskej zmluvy a obstaraní
prepravy.
8. Zasielateľ je povinný najmä:
8.1. obstarať pre Príkazcu vo vlastnom mene a na jeho účet dohodnutú prepravu veci (tovaru) z určitého
miesta do určitého iného miesta v súlade so zasielateľskou zmluvou a osobitnými pokynmi Príkazcu;
8.2. Podať Príkazcovi správu o uzatvorení prepravnej zmluvy s Dopravcom a uviesť údaje zmluvného
Dopravcu, najneskôr 24 vopred pred plánovanou nakládkou tovaru; inak Zasielateľ zodpovedá akoby
prepravu realizoval sám;
8.3. vybrať s odbornou starostlivosťou zmluvného Dopravcu, vrátane preverenia jeho technickej
a prevádzkovej spôsobilosti, odbornej spôsobilosti personálu Dopravcu, overenie rozsahu
a primeranej kvality poistenia zodpovednosti Dopravcu za vznik škody;
8.4. zaviazať Dopravcu v prepravnej zmluve vybaviť vozidlo návesom s nepoškodenou plachtou, upínacími
popruhy (gurtne) v počte najmenej 12 ks, umelohmotnými rohovníkmi pod upínacími pásmi v počte
najmenej 24 ks;
8.5. neobstarať na vykonanie prepravy Dopravcu, o ktorom vie, že spôsobil počas prepravy tovaru jeho
poškodenie;
8.6. plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zasielateľskej zmluvy s odbornou starostlivosťou, dbať na
ochranu záujmov Príkazcu a to najmä upozorniť Príkazcu na zjavnú nesprávnosť jeho pokynov
a v prípade hroziaceho nebezpečenstva z omeškania je Zasielateľ oprávnený postupovať aj bez týchto
pokynov a to v súlade s ochranou záujmov príkazcu a odbornou starostlivosťou;
8.7. podať Príkazcovi správu o škode, ktorá tovaru hrozí alebo ktorá vznikla bezodkladne po tom, čo sa
o tejto skutočnosti dozvedel;
9. Zasielateľ je oprávnený:
9.1. riadiť prepravu tovaru, ak nie je dohodnuté inak;
9.2. požadovať zaplatenie odplaty;
9.3. použiť na obstaranie prepravy tretiu osobu výlučne s predchádzajúcim písomným súhlasom Príkazcu,
pričom zodpovedá akoby prepravu obstaral sám;
9.4. odchýliť sa od pokynov Príkazcu, ak to vyžaduje ochrana jeho záujmov, najmä pri hrozbe vzniku škody
alebo omeškania.
10. Príkazca je povinný:
9.1. dať Zasielateľovi potrebné pokyny bez zbytočného odkladu po výzve Zasielateľa, v prípade ak
bezprostredne hrozí na zásielke škoda;
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9.2. poskytnúť Zasielateľovi údaje o zásielke a ďalších skutočnostiach rozhodných pre uzavretie
zasielateľskej zmluvy, a to najmä druh a množstvo tovaru, značky, signá a spôsob balenia, hmotnosť
a rozmery, údaje o tom, či predmetom zásielky je tovar nebezpečnej povahy;
9.3. zaplatiť Zasielateľovi v súlade so zasielateľskou zmluvou dohodnutú odplatu, inak obvyklú v čase
uzavretia zasielateľskej zmluvy;
9.4. dať Zasielateľovi výslovný príkaz na poistenie zásielky, ak poistenie zásielky nie je dohodnuté
v zasielateľskej zmluve.
Zasielateľovi prislúcha zmluvná odplata alebo ak táto nebola dohodnutá, tak odplata obvyklá v čase
uzavretia zasielateľskej zmluvy. Nárok na odplatu vzniká Zasielateľovi až po riadnom vykonaní prepravy
a prevzatí zásielky príjemcom zásielky.
Zmluvné strany sa dohodli, že náklady potrebne, účelne a užitočne vynaložené na obstaranie prepravy sú
zahrnuté vo výške odplate.
Súčasťou dohodnutej odplaty sú aj náklady Zasielateľa spojené s poistením zásielky, ak zasielateľská zmluva
stanovuje povinnosť zasielateľa poistiť zásielku.
Z konania Zasielateľa nevznikajú Príkazcovi vo vzťahu k Dopravcovi žiadne práva a povinnosti.
V prípade, ak Dopravca, s ktorým Zasielateľ uzatvoril prepravnú zmluvu v prospech Príkazcu, poruší svoje
povinnosti pri realizovaní prepravy, je povinný Zasielateľ na účet Príkazcu splnenie týchto záväzkov
vymáhať. Ak v dôsledku porušenia zmluvných povinností Dopravcom, vznikne škoda, Príkazca je oprávnený
domáhať sa náhrady škody voči Príkazcovi.
Príkazca uhradí Zasielateľovi odplatu na základe účtovného dokladu /faktúry/ vystavenej Zasielateľom
a doručenej Príkazcovi v lehote do (podľa dohody) dní odo dňa riadneho ukončenia prepravy.
Neoddeliteľnou súčasťou faktúry budú doklady o prevzatí zásielky potvrdené príjemcom a to pečiatkou
a podpisom alebo určením mena a priezviska, čísla identifikačného dokladu a podpisom.
Zasielateľ sa zaväzuje uhradiť Príkazcovi faktúru v lehote do ....... dní odo dňa riadneho doručenia faktúry
a to v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom z účtu v banke na účet Zasielateľa uvedený na faktúre.
Záväzok Príkazcu sa považuje za splnením odpísaním peňažných prostriedkov z účtu Príkazcu v prospech
účtu Zasielateľa.
V prípade vzniku škody na zásielke, omeškania pri nakládke tovaru, prekročení dodacej lehoty alebo straty
zásielky, je Príkazca oprávnený započítať svoju pohľadávku titulom vzniknutej škody voči odplate
Zasielateľa za obstaranie prepravy.
Zasielateľ sa zaväzuje uhradiť Príkazcovi škodu spôsobenú porušením jeho povinnosti vyplývajúcej zo
zasielateľskej zmluvy alebo z všeobecne záväzných právnych predpisov. Zasielateľ zodpovedá za výber
Dopravcu.
Zasielateľ je povinný zabezpečiť pre Príkazcu aj ďalšie služby súvisiace s obstaraním prepravy, ak to
stanovuje zasielateľská zmluva, a to najmä skladovanie tovaru, kontrolná činnosť, poisťovanie zásielok,
inkasné úkony, colné odbavenie, účasť na colnom konaní.
Zasielateľ je povinný dodržiavať interné predpisy Príkazcu a Príjemcu, upravujúce pohyb a správanie sa v
ich objektoch a na jeho prevádzkovom území, s obsahu ktorých bol Zasielateľ oboznámený.
Príkazca má právo na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každé porušenie povinnosti vyplývajúce zo
zasielateľskej zmluvy a z bodu 8 Podmienok. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie záväzku
príkazcu a jej uhradením nie je dotknuté právo Príkazcu na náhradu škody.
Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zasielateľskej zmluvy v prípade porušenia povinnosti
vyplývajúcich zo zasielateľskej zmluvy alebo zo všeobecne záväzného právneho predpisu druhou zmluvnou
strane. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a považuje sa za účinné dňom doručenia druhej
zmluvnej strane.
Zasielateľ je oprávnený postúpiť pohľadávky vzniknutú zo zasielateľskej zmluvy na tretiu osobu len s
výslovným predchádzajúcim písomným súhlasom Príkazcu, inak sa postúpenie považuje za absolútne
neplatný právny úkon.
V prípade vzniku kolízie zmluvných ustanovení platia prednostne ustanovenia Zmluvy a následne týchto
Podmienok.
Právne vzťahy týmito Podmienkami neupravené sa spravujú primerane ustanoveniami zákona č. 513/1991
Zb. Obchodného zákonníka.
Prípadné spory sa zmluvné strany zaväzujú riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Príkazcu.
Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2017 a považujú sa za neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
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