
  

Príloha č. 3.1 – Zjednodušená organizačná schéma PSL, a.s., 

Predstavenstvo 1  

 

                                                 
1 Zdroj: Autorka  
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Príloha č. 3.2 – Zjednodušená organizačná schéma PSL, a.s., Obchodný 

úsek 2 

Organizačná schéma PSL, a.s., 
Obchodný úsek 

 

 

                                                 
2 Zdroj: Autorka  
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Príloha č. 3.3 – Všeobecné nákupné podmienky PSL, a.s. 3 

 

Všeobecné nákupné podmienky PSL, a.s. 
 
I. Predmet plnenia 
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar špecifikovaný v objednávke, resp. odvolávke 
(ďalej len „KZ“). Predávajúci je povinný najneskôr v deň dodania tovaru odovzdať kupujúcemu 
doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru v slovenskom jazyku. Predávajúci prevedie na 
kupujúceho vlastnícke právo k tovaru dňom dodania tovaru v súlade s dodacou doložkou. Kupujúci 
sa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar dohodnutú kúpnu cenu. Dodávka sa považuje za splnenú až 
po overení množstva, kvality a úplnosti sprievodných dokumentov. 
 
II. Cena 
Cena uvedená v KZ je bez DPH a je stanovená pre každú položku samostatne. Ak kupujúci zistí 
zjavné nedostatky v dodávke, uhradí predávajúcemu len skutočne prevzaté množstvo kvalitného 
tovaru. 
 
III. Termín plnenia 
1) Termín plnenia je uvedený v KZ, pričom kupujúci preberie tovar dodaný automobilovou 

prepravou len v pracovných dňoch v čase od 7.00 do 15.00 hod na adrese: 
 

PSL, a.s., Robotnícka ul., 017 01 Považská Bystrica  

 
Zmena termínu plnenia je možná iba po písomnej dohode. 
2) Ak predávajúci dodá kupujúcemu tovar pred dodacím termínom dohodnutým v KZ, kupujúci je 

oprávnený odmietnuť takúto skoršiu dodávku tovaru, alebo je oprávnený prijať skoršiu dodávku s 
tým, že má právo predĺžiť lehotu splatnosti faktúry o počet dní, o koľko bola dodávka 
zrealizovaná skôr pred dohodnutým dodacím termínom. 

 
IV. Dodacie podmienky a prepravné dispozície sú uvedené v KZ. 
1) V prípade, ak dodacie podmienky a prepravné dispozície nie sú uvedené v KZ, platí dodacia 

doložka DDP PSL, a. s., Robotnícka ul. 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, v 
zmysle Incoterms 2000. 

2) Ak za účelom plnenia predmetu KZ je potrebný vstup osobných, nákladných a iných účelových 
motorových vozidiel predávajúceho na územie kupujúceho a do objektov kupujúceho, 
predávajúci je povinný oboznámiť svojich zamestnancov so zákazom prepravy tretích osôb 
(vrátane maloletých a mladistvých) v týchto motorových vozidlách. V prípade porušenia tohto 
zákazu nebude vozidlám umožnený vjazd na územie kupujúceho a do objektov kupujúceho. 
Predávajúci zodpovedá za škodu spôsobenú nedodržaním tohto zákazu. Dodržiavanie tohto 
zákazu je predávajúci povinný zmluvne zabezpečiť aj u svojich subdodávateľov. 

3) V prípade, že je v súvislosti s plnením KZ nevyhnutný vstup zamestnancov predávajúceho 
a/alebo zamestnancov jeho subdodávateľov do priestorov a/alebo objektov kupujúceho za 
účelom výkonu činnosti (napr. pozorovania, testovania, montáže a pod.), predávajúci je povinný 
o tejto skutočnosti vopred informovať kupujúceho, a je povinný riadne oboznámiť svojich 
zamestnancov s internými predpismi a s BOZP kupujúceho a zabezpečiť ich dodržiavanie pri 
výkone činností u kupujúceho, pričom oboznámenie zamestnancov musí byť zdokumentované 
tak, aby bolo na žiadosť kupujúceho preukázateľné. Zároveň sa predávajúci zaväzuje zabezpečiť 
dodržiavanie interných predpisov kupujúceho aj jeho subdodávateľmi vstupujúcimi do priestorov 
a/alebo objektov kupujúceho v súvislosti s plnením KZ. 

4) Ak predávajúci vstupuje do objektov kupujúceho, alebo zabezpečuje dodávku prostredníctvom 
prepravnej firmy, je povinný na požiadanie kupujúceho preukázať platné poistenie proti škodám 
spôsobeným zamestnancom pri práci a poistenie proti škodám spôsobeným prevádzkou 
motorových vozidiel. 

                                                 
3 Zdroj: http://www.pslas.com [10] 



  

5) Zakazuje sa používanie fotografických prístrojov alebo iných prístrojov na zaznamenanie obrazu 
v areáli PSL, a. s.. Porušenie tohto príkazu môže byť trestané pokutou do výšky 10 000,00 EUR 
a je dôvodom na odstúpenie od KZ. 

 
V. Balenie, obaly a ozna čenie výrobkov 
1) Balenie pre dohodnutý spôsob dopravy vykonáva predávajúci tak, aby pri preprave nemohlo 

dôjsť k poškodeniu tovaru. 
2) Ak predávajúci chráni dodávaný tovar konzervačnou látkou, je povinný priamo na tovare uviesť 

názov tejto konzervačnej látky. 
3) Na faktúre a dodacom liste predávajúci uvedie druh obalu s jeho rozlíšením na vratný alebo 

nevratný. 
a) Vratný obal nebude fakturovaný za podmienky, ak ho kupujúci vráti predávajúcemu do 30 dní po 

prevzatí tovaru. 
b) Cena za nevratný obal bude zmluvnými stranami dohodnutá pred expedíciou tovaru a tvorí 

samostatnú položku na faktúre za dodávku. 
c) Výrobky budú označené číslom výkresu alebo kódom materiálu, ak je to aplikovateľné, priamo 

na výrobku alebo na jeho obale dohodnutým spôsobom (plechové visačky, vyrazené čísla ND na 
nefunkčnej ploche). 

4) Ak predmetom KZ je tovar, ktorý je obalovým komponentom, alebo môže byť použitý na výrobu 
obalu na balenie výrobkov kupujúceho, predávajúci je povinný doručiť kupujúcemu najneskôr v 
deň dodania tovaru Prehlásenie o zhodnosti výrobku s požiadavkami stanovenými v technických 
normách v zmysle zákona SR č. 529 /2002 Z.z. o obaloch v platnom znení, zákona ČR č. 
477/2001 Sb. O obaloch v platnom znení, alebo v zmysle legislatívnej úpravy v iných krajinách 
upravujúcich problematiku obalov. Pri opakovanej dodávke toho istého výrobku počas jedného 
kalendárneho roka je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu doručiť kupujúcemu nové 
Prehlásenie len v prípade zmeny výrobku a/alebo technológie jeho spracovania a/alebo 
kvalitatívnych parametrov vstupných surovín, v dôsledku ktorej sa zmení ktorýkoľvek údaj 
uvedený v pôvodnom Prehlásení, alebo ak ho o to kupujúci požiada. Predávajúci sa zaväzuje na 
požiadanie v stanovenej lehote predložiť kupujúcemu technickú Dokumentáciu k dodávanému 
výrobku. Náklady súvisiace s vystavením Prehlásenia, resp. s poskytnutím Dokumentácie v 
plnom rozsahu hradí predávajúci. 

 
VI. Platobné podmienky 
1) Lehota splatnosti faktúry je 45 dní po dodaní tovaru a doručení faktúry kupujúcemu. Predávajúci 

je oprávnený fakturovať v deň odoslania tovaru, ale najneskôr do 15 pracovných dní po jeho 
dodaní. 

2) Ak predávajúci je platiteľom DPH, každá faktúra musí obsahovať minimálne náležitosti podľa 
platného zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov a dodávateľ je tiež 
povinný riadiť sa zákonom č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších 
predpisov. 

3) Faktúra musí byť odoslaná na adresu: PSL, a.s., Robotnícka ul., 017 01 Považská Bystrica, 
Slovensko 

4) Ak predávajúci fakturuje cenu prepravy osobitne, na faktúre uvedie cenu prepravy z miesta 
odoslania tovaru po hranicu Slovenskej republiky (SR) a cenu prepravy na území SR. V prípade, 
ak sa preprava tovaru uskutočňuje len mimo územia SR, predávajúci na faktúre uvedie cenu 
prepravy a názov štátu, v ktorom preprava tovaru začína, a názov štátu, v ktorom preprava 
tovaru končí. Uvedené sa nevzťahuje na dodanie prepravných služieb tovaru medzi členskými 
štátmi Európskej únie. 

5)Ak prepravu tovaru zo zahraničia na územie SR zabezpečuje predávajúci, zaväzuje sa 
kupujúcemu doručiť ako súčasť faktúry doklady potvrdzujúce prepravu tovaru. 

6) Za neuhradenie záväzkov v lehote splatnosti faktúry má predávajúci právo vyúčtovať 
kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,03% (resp. 0,01% ak je cena dohodnutá v inej mene 
ako EUR) za každý deň omeškania z nezaplatenej čiastky. 

7) Za nedodržanie termínu plnenia je kupujúci oprávnený vyúčtovať predávajúcemu zmluvnú 
pokutu vo výške 1% z kúpnej ceny omeškaného tovaru za každý deň omeškania. 

8) Predávajúci sa zaväzuje, že bez písomného súhlasu kupujúceho nebude postupovať, resp. 
obchodovať s pohľadávkami vyplývajúcimi z KZ pod sankciou zmluvnej pokuty vo výške 20% z 
finančného objemu takto postúpenej alebo odpredanej pohľadávky. 



  

9) Zmluvná pokuta podľa KZ alebo VNP bude hradená v plnom rozsahu popri náhrade škody. 
Pokiaľ v KZ alebo VNP nie je stanovené inak, zmluvná pokuta, náhrada škody a úroky z 
omeškania sú splatné v lehote 45 dní od dátumu doručenia ich vyúčtovania povinnej strane. 

 
 
VII. Zodpovednos ť za vady výrobkov 
1) Predávajúci zodpovedá za to, že dodávkou tovaru kupujúcemu podľa KZ neporušuje práva 

tretích osôb vyplývajúce z priemyselného alebo duševného vlastníctva a zaväzuje sa 
kupujúcemu v plnom rozsahu nahradiť akúkoľvek škodu, ktorá by kupujúcemu v dôsledku takého 
porušenia vznikla. 

2) Kvalita a kompletnosť dodávok bude overená a potvrdená na dodacom liste výstupnou kontrolou 
predávajúceho, príp. zaslaním osvedčenia o kvalite a kompletnosti dodávky, potvrdenom 
výstupnou kontrolou. 

3) Ak nie je v KZ stanovené inak, predávajúci poskytne 24-mesačnú záruku na akosť tovaru, a to 
odo dňa dodania tovaru kupujúcemu. 

4) Prípadné zjavné vady tovaru je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu písomne bez 
zbytočného odkladu potom, čo ich zistenie možno od kupujúceho spravodlivo požadovať. 

5) V prípade dodania tovaru s vadami je kupujúci oprávnený znížiť kúpnu cenu o čiastku, ktorá 
zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal tovar bez závad, a hodnotou, ktorú mal tovar 
dodaný s vadami, najmenej však 10% z kúpnej ceny („zľava“). Ak dôjde k zaplateniu kúpnej ceny 
pred uplatnením práva kupujúceho na zľavu, predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu čiastku vo 
výške zľavy do 10 dní od požiadania spolu s úrokmi vo výške 0,03 zo zľavy denne, a to odo dňa 
zaplatenia kúpnej ceny do dňa vrátenia zľavy. 

6) Opakované dodanie vadného tovaru predávajúcim kupujúcemu na základe ktorejkoľvek 
uzavretej KZ zakladá nárok kupujúceho na odstúpenie od ktorejkoľvek a všetkých KZ. 

7) Dodávateľ je povinný na požiadanie potvrdiť kvalitu inšpekčným certifikátom 3.1 podľa STN EN 
10204, máj 2005, ktorý je súčasťou dokladov pri dodávke podľa odstavca I. Predmet plnenia 
týchto VNP. 

 
VIII. Odstúpenie od zmluvy 
1) Kupujúci môže odstúpiť od KZ alebo jej časti aj bez uvedenia dôvodu a zaväzuje sa uhradiť 

predávajúcemu odstupné vo výške 20% z hodnoty neodobratého tovaru. 
2) Kupujúci môže odstúpiť od KZ aj v prípade, že predávajúci mešká s dodávkou dlhšie ako 30 dní, 
čo sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. 

3) V prípade, že predávajúci úplne alebo čiastočne odmietne plniť podľa KZ, zaväzuje sa uhradiť 
kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20% z hodnoty nedodaného tovaru. 

4) Odstúpenie od KZ je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej 
zmluvnej strane. 

 
IX. Záverečné ustanovenia 
1) Ustanovenia KZ môžu zmluvné strany meniť v priebehu platnosti KZ len po vzájomnej dohode 

formou písomného dodatku ku KZ podpísaného oboma zmluvnými stranami. 
2) KZ je uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a nadobúda 

platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 
3) Ustanovenia KZ majú prednosť pred ustanoveniami VNP. 
4) Na všetky právne vzťahy, vyplývajúce z KZ, ktoré nie sú upravené KZ, sa vzťahujú ustanovenia 

Obchodného zákonníka, príp. iných súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky. 
5) Tieto VNP platia výlučne. Odchyľujúce sa obchodné podmienky predávajúceho nie sú platné, aj 

keď kupujúcemu oznámil svoje vlastné, odlišné obchodné podmienky, alebo ak sú tieto 
podmienky vytlačené na písomnostiach predávajúceho, predovšetkým na potvrdeniach 
objednávok. 

 



  

Príloha č. 4.1 – Posúdenie dodávateľa materiálu 4 

PSL, a.s., Považská Bystrica 

Posúdenie dodávateľa  

 
Dodávateľ: ŽĎAS, a.s. 
 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
 
 
Nákupná organizácia: JEDN 
 
 
Hodnotil: Kuchar 
Dátum hodnotenia: 12. 11. 2009 
 
 
 
Kritérium  Známka Hodnotil  Dňa  
Kvalita dodávok (%) 60 Gavuliak 02. 11. 2009 
Plnenie potvr. termínov (dni) 100 Kuchar 12. 11. 2009 
Kompletnosť dodávky (%) 100 Mjartanová 30. 10. 2009 
Stav v budovaní SRK 100 Mjartanová 30. 10. 2009 
Ostatné 90 Mjartanová 30. 10. 2009 
 
 
 
Celková známka:        90 Hodnotenie:       B 
 
 
 
Celková známka: Hodnotenie: Klasifikácia  
  0 – 64 b. Nevyhovujúci  D 
65 – 84 b. Podmienečne vyhovujúci C 
85 – 92 b. Vyhovujúci s výhradou B 
93 – 100 b. Vyhovujúci  A 
 
 
 
 
 
 
…………………………… ………………………………… 
  riaditeľ nákupu  vedúci OK 
 

                                                 
4 Zdroj: Autorka 



  

Príloha č. 4.2 – Posúdenie dodávateľa služieb 5 

PSL, a.s., Považská Bystrica 

Posúdenie dodávateľa služieb 

 
Dodávateľ: Messer Tatragas, s.r.o. 
 
 
Nákupná organizácia: SLUZ 
 
 
Hodnotil: Mjartanová 
Dátum hodnotenia: 12. 01. 2010 
 
 
 
Kritérium  Známka Hodnotil  Dňa  
Kvalita  100 Mjartanová 12. 01. 2010 
Logistika  100 Mjartanová 12. 01. 2010 
Nákup  80 Mjartanová 12. 01. 2010 
 
 
 
Celková známka:      93 Hodnotenie:       A 
 
 
 
Celková známka: Hodnotenie: Známka  
  0 – 64 b. Nevyhovujúci  D 
65 – 84 b. Podmienečne vyhovujúci C 
85 – 92 b. Vyhovujúci s výhradou B 
93 – 100 b. Vyhovujúci  A 
 
 
Legenda: 
Známka – udeľuje sa v rozsahu 0 – 100 bodov a celková známka je ich priemerom 
Kvalita – certifikácia dodávateľa 
Logistika – termíny dodávok, prístup k realizácii z hľadiska termínu 
Nákup – pružnosť, komunikácia a efektívnosť dodávateľa 
 
 
 
 
…………………………… ………………………………… 
  riaditeľ nákupu  vedúci OK 
 

                                                 
5 Zdroj: Autorka 


