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1. Predmetom týchto Všeobecných prepravných podmienok spoločnosti KOVOSTROJ a.s. Dobšiná                                                                                                                             
(ďalej len „Podmienky“) sú práva a povinností Odosielateľa a Dopravcu pri uzatváraní prepravnej zmluvy a realizovaní 
prepravy. Podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť prepravnej zmluvy.   

2. Odosielateľom pre účely týchto Podmienok sa rozumie spoločnosť KOVOSTROJ Dobšiná a.s., 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 a 
vystupuje ako objednávateľ prepravy. 

3. Dopravcom 
4.  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. 

5. Prepravnou zmluvou sa rozumie zmluva, ktorou sa Dopravca zaväzuje Odosielateľovi, že prepraví zásielku z určitého 
miesta do iného určitého miesta a Odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu - prepravné (ďalej len „Zmluva“). 
Prepravnou zmluvou sa rozumie aj objednávka prepravy Odosielateľa potvrdená Dopravcom. 

6. Zmluva sa považuje za uzavretú doručením súhlasu s návrhom zmluvy alebo objednávky, bez výhrad, Dopravcom 
Odosielateľovi, a to písomne, faxom, elektronicky alebo na inom hmotne zachytiteľnom médiu. Za uzatvorenie Zmluvy 
bez výhrad sa považuje aj pristavenie vozidla k nakládke zásielky Dopravcom v súlade s pokynmi uvedenými v Zmluve. 
Vrátenie objednávky alebo Zmluvy Dopravcom so zmenami alebo doplnkami sa považuje na nový návrh Zmluvy. Do 
doby, pokiaľ Odosielateľ nevyjadrí súhlas s protinávrhom Zmluvy, Zmluva nie je uzavretá a Dopravca nie je oprávnený 
započať vykonávanie prepravy.   

7. Povinnosti Dopravcu: 
7.1. zabezpečiť prepravu zásielky odborne spôsobilými osobami s primeranými vedomosťami a skúsenosťami a poučiť 

ich o právach a povinnostiach spojených s prepravou zásielok v nákladnej cestnej doprave; 
7.2. pristaviť k nakládke zásielky technicky spôsobilé vozidlo, ktoré je zároveň vhodné a spôsobilé na prepravu 

dohodnutého druhu a množstva zásielky;  
7.3. pristaviť vozidlo k nakládke riadne a včas, v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve; 
7.4. vybaviť vozidlo návesom s nepoškodenou plachtou, upínacími popruhy (gurtne) v počte najmenej 12 ks, 

umelohmotnými rohovníkmi pod upínacími pásmi v počte najmenej 24 ks; 
7.5. vybaviť vozidlo v prípade potreby ďalšími pomôckami k zaisteniu a upevneniu zásielky, pokiaľ ich potreba vyplýva 

z povahy zásielky alebo jej obalu, a to z hľadiska ochrany zásielky pred vznikom škody ako aj bezpečnosti prepravy 
v cestnej premávke; 

7.6. vybaviť vozidlo zabezpečovacími prostriedkami, ktoré sú spôsobilé odvrátiť alebo podstatne znížiť krádež, lúpež 
alebo poškodenie zásielky; 

7.7. zabezpečiť platné poistenie zodpovednosti za škodu v cestnej nákladnej doprave Dopravcu zodpovedajúce 
zákonnému rozsahu náhradovej povinnosti a v prípade požiadavky ho preukázať Odosielateľovi; 

7.8. vykonať obhliadku zjavného stavu zásielky a jej obalu pri nakládke, prípadné výhrady zaznamenať do nákladného 
prepravného dokladu (alebo iného dokladu preukazujúceho vykonávanie prepravy), oznámiť ich bez zbytočného 
odkladu Odosielateľovi a vyžiadať si od neho ďalšie pokyny; ak nákladné prepravné doklady neobsahujú výhradu 
so stavom zásielky a jej obalom, v prípade vzniku škody na zásielke platí, že Dopravca prevzal na nakládke zásielku 
bez vád; 

7.9. zabezpečiť prítomnosť vodiča na nakládke a skontrolovať správnosť údajov v prepravnom nákladnom doklade 
o počte kusov, ich značkách a číslach, prípadný rozpor bez zbytočného odkladu oznámiť Odosielateľovi a vyžiadať 
si od neho ďalšie pokyny;  

7.10. skontrolovať naloženie zásielky a zabezpečiť jej riadne pripevnenie z hľadiska zabezpečenia zásielky proti vzniku 
škody alebo posunu pri preprave ako aj z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky;  

7.11. riadne a včas vykonať prepravu z určeného miesta nakládky do určeného miesta vykládky podľa Zmluvy alebo 
pokynov Odosielateľa; 

7.12. starať sa riadne a s odbornou starostlivosťou o prevzatú zásielku, resp. iné veci, ktoré prevzal v súvislosti 
s vykonávaním prepravy; 

7.13. riadne vyplniť a kontrolovať riadne a úplné vyplnenie nákladného prepravného dokladu tretími osobami; 
7.14. zabezpečiť bezpečnosť zásielky počas prepravy a počas odstavenia vozidla; 
7.15. v prípade vzniku škody na zásielke alebo straty zásielky, vzniku omeškania a iných skutočností majúcich vplyv na 

riadnosť a včasnosť vykonania prepravy, túto skutočnosť bez zbytočného odkladu preukázateľne (vždy aj písomne) 
oznámiť Odosielateľovi a vykonať všetky potrebné úkony na minimalizovanie škody;     

7.16. v prípade vzniku poruchy vozidla počas prepravy, ohrozenia zásielky, zdržania prepravy, škodovej udalosti alebo 
inej prekážky brániacej riadnemu ukončeniu prepravy a vydaniu zásielky príjemcovi, vyžiadať si pokyny od 
Odosielateľa; 

7.17. bez písomného súhlasu Odosielateľa neprikladať žiaden ďalší tovar k zásielke počas prepravy a neprekladať 
zásielku na iné vozidlo; 

7.18. nepoužiť na vykonanie prepravy tretiu osobu bez výslovného, písomného súhlasu Odosielateľa;  
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7.19. byť prítomný pri vykládke zásielky a spoločne s príjemcom zásielky zistiť zjavný stav zásielky a jej obalu a súlad 
predmetu prepravy a počtu kusov s údajmi v nákladnom prepravnom doklade. Akékoľvek nezrovnalosti bez 
zbytočného odkladu oznámiť Odosielateľovi a spísať škodový protokol za prítomnosti tretej, nestrannej osoby 
alebo prizvať havarijného komisára, pokiaľ si to vyžaduje rozsah škody;  

8. Povinnosti Odosielateľa: 
8.1. informovať Dopravcu o mieste, čase nakládky a mieste, čase vykládky, povahe a množstve prepravovanej zásielky  

podľa svojich informácií, ktoré obdŕžal od Odosielateľa; 
8.2. zaplatiť  Dopravcovi dohodnutú odplatu – prepravné; 
8.3. dať Dopravcovi potrebné pokyny v prípade poruchy vozidla pri preprave, mimoriadnej udalosti alebo vzniku škody 

na prepravovanej zásielke; 
8.4. dať Dopravcovi výslovný príkaz na poistenie zásielky; 

9. V prípade porušenia ktoréhokoľvek záväzku Dopravcu podľa bodu 7 Podmienok, zaväzuje sa zaplatiť Odosielateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 150€  za každé jednotlivé porušenie tohto záväzku. Zmluvná pokuta je splatná na základe 
písomnej výzvy Odosielateľa, pričom jej uhradením nie je dotknutý nárok Odosielateľa na náhradu škody a ušlého 
zisku.  

10. Dopravcovi prislúcha zmluvná odplata (prepravné) alebo ak táto nebola dohodnutá, tak odplata obvyklá v čase 
uzavretia Zmluvy. 

11. Náklady potrebne, účelne a užitočne vynaložené na obstaranie prepravy sú zahrnuté vo výške odplaty („all in“), ak 
Zmluva nestanovuje inak. 

12. Súčasťou dohodnutej odplaty sú aj náklady Dopravcu spojené s poistením zásielky, ak Zmluva stanovuje povinnosť 
Dopravcu poistiť zásielku. 

13. Súčasťou dohodnutej odplaty je doba čakania na nakládku tovaru a doba čakania na vykládku tovaru, pokiaľ Zmluva 
nestanovuje inak.  

14. V prípade omeškania Dopravcu s pristavením vozidla na nakládku, zaväzuje sa zaplatiť Odosielateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 150€. Zmluvná pokuta je splatná na základe písomnej výzvy Odosielateľa, pričom jej uhradením nie je 
dotknutý nárok Odosielateľa na náhradu škody. 

15. Nárok na zaplatenie odplaty vzniká riadnym vykonaním prepravy a pristavením vozidla k vykládke príjemcovi. 
Odosielateľ uhradí Dopravcovi odplatu na základe účtovného dokladu /faktúry/ vystavenej Dopravcom a doručenej 
Odosielateľovi v lehote do (dohodou) dní odo dňa riadneho ukončenia prepravy. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry 
budú riadne vyplnené nákladné prepravné doklady, resp.  doklady o prevzatí zásielky potvrdené príjemcom a to 
pečiatkou a podpisom alebo určením mena a priezviska, čísla identifikačného dokladu a podpisom. V prípade vzniku 
škody na zásielke, prekročení dodacej lehoty alebo straty zásielky, je Odosielateľ oprávnený započítať svoju 
pohľadávku voči pohľadávke Dopravcu na prepravnom. 

16. Odosielateľ sa zaväzuje uhradiť Dopravcovi faktúru v lehote do (dohodou) dní odo dňa riadneho doručenia faktúry 
spolu s prílohami podľa bodu 15 týchto Podmienok a to v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom z účtu v banke 
na účet Dopravcu uvedený na faktúre. Záväzok Odosielateľa sa považuje za splnený odpísaním peňažných 
prostriedkov z účtu Odosielateľ v prospech účtu Dopravcu. O dobu, počas ktorej je Dopravca v omeškaní 
s predložením nákladných prepravných dokladov a ďalších dokladov potvrdzujúcich prevzatie zásielky príjemcom sa 
predlžuje doba splatnosti faktúry.  

17. Pri medzinárodných prepravách, časť dohodnutého prepravného vo výške 100,- € predstavuje dohodnutý príplatok 
k prepravnému, s ktorou je spojený osobitný záujem Odosielateľa na bezvadnom dodaní zásielky a predstavuje 
náklady Odosielateľa v prípade vrátenia poškodenej zásielky Príjemcom spojené s následným triedením 
a prebaľovaním vráteného tovaru,  vykládkou a naskladnením vráteného tovaru, materiálu na prebaľovanie vráteného 
tovaru, prípadné náklady príjemcu zásielky spojené s vrátením tovaru, prípadný ušlý zisk; v prípade straty zásielky, 
rozdiel medzi nákladmi spojenými s pôvodným a novým obstaraním tovaru pre Príjemcu; v prípade prekročenia 
dodacej lehoty, všetky náklady, ktoré si Príjemca zásielky uplatní u Odosielateľa.  

18. Pri vnútroštátnych prepravách, Dopravca zodpovedá za stratu a poškodenie zásielky počas prepravy a zaväzuje sa 
nahradiť škodu tým spôsobenú Odosielateľovi a tretej osobe v celej výške.                                 

19. Dopravca je oprávnený postúpiť pohľadávku vzniknutú z prepravy na tretiu osobu len s výslovným predchádzajúcim 
písomným súhlasom Odosielateľa, inak sa postúpenie považuje za absolútne neplatný právny úkon. 

20. V prípade vzniku kolízie zmluvných ustanovení platia prednostne ustanovenia Zmluvy a následne týchto Podmienok. 
21. Právne vzťahy týmito Podmienkami neupravené sa spravujú primerane Dohovorom č. 11/1975 Zb. o prepravnej 

zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave v prípade medzinárodnej prepravy a ustanoveniami zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v prípade vnútroštátnej preprave. 

22. Prípadné spory sa zmluvné strany zaväzujú riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Odosielateľa. 
23. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2017 a považujú sa za neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

          
 


