
Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti: 

Spoločnosť: 

ML TRADE SK S.R.O., ., so sídlom so sídlom Majerská cesta 98, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52 011 

801, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  v oddiele Sro, vložka č. 

35335/S V(ďalej len odosielateľ/zasielateľ) 

vykonáva svoju činnosť  v zmysle Všeobecných zasielateľských podmienok Zväzu Logistika 

a Zasielateľstva Slovenskej republiky, Dohovoru CMR a všetkých súvisiacich platných zákonov 

a noriem. 

1. Predmetom zmluvy o preprave je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán 

vznikajúcich pri preprave zásielky. 

2. Prepravou zásielky sa rozumie buď vnútroštátna preprava zásielky alebo medzinárodná 

preprava zásielky. 

3. Pred začatím realizácie dopravy (prepravy) je dopravca povinný písomne bezodkladne 

potvrdiť uvedenú objednávku a to zaslaním podpísanej objednávky prostredníctvom mailu vo 

forme scanu, najneskôr do 1 hodiny po jej odoslaní spoločnosťou ML Trade s.r.o., v každom 

prípade však pred začatím realizácie dopravy.  

4. Pokiaľ nie je v týchto VOP uvedené inak, nasledovné pojmy majú tento význam:  

Dohovor CMR:  znamená  Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej 

doprave. 

Dopravca:  znamená subjekt, ktorý na základe objednávky vykonáva prepravu Tovaru; v 

prípade, že subjekt, voči ktorému objednávka smeruje, splnomocní na vykonanie Prepravy 

ďalšieho dopravcu, zodpovedá za tohto dopravcu tak, ako by dopravu vykonal sám, a na 

účely Prepravnej zmluvy je vo vzťahu k objednávateľovi dopravcom 

Preprava: znamená vnútroštátna alebo medzinárodná cestná nákladná doprava tovaru z 

miesta nakládky do miesta vykládky určených v objednávke na vykonanie prepravy;  

Tovar: znamená tovar prepravovaný dopravcom z miesta nakládky do miesta vykládky 

určených podľa objednávky na vykonanie prepravy zadanej objednávateľom; 

Zmluvné strany:  predstavujú objednávateľa a dopravca 

5. Vnútroštátnou prepravou zásielky sa rozumie preprava zásielky ak miesto prevzatia zásielky a 

predpokladané miesto jej dodania (ďalej len „miesto určenia“) ležia v jednom štáte. 

6. Medzinárodnou prepravou zásielky sa rozumie preprava zásielky ak miesto prevzatia zásielky 

a miesto určenia ležia vo dvoch rôznych štátoch. 

7. Akceptovaním objednávky dopravca garantuje dodržanie požadovaného termínu dodania 

tovaru príjemcovi.  

8. Miestom výkladky sa v zmysle Zmluvy o preprave rozumie uvedené v Zmluve o preprave, a to 

aj v prípade, že nie je zhodné s miestom výkladky uvedenom v CMR:  

9. Mimo uvedených dojednaní sa právne vzťahy týkajúce prepravy zásielok riadia platnými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie. 

10. Prijatím objednávky Dopravca potvrdzuje, že je vlastníkom alebo držiteľom vozidla ktorým sa 

uvedená preprava realizuje, je vodičom alebo je zamestnávateľom vodiča tohto vozidla. 

Týmto je zakázaný predaj-postúpenie našej prepravy tretej strane, neuvedenej ako dopravca 

v nami odoslanej objednávke. 

11. Dopravca je zodpovedný za dodržiavanie a znalosť zákonov týkajúcich sa pracovno-právnych 

vzťahov v Slovenskej republike a v štátoch Európskej únie. Za ich dodržiavanie nesie plnú a 

samostatnú zodpovednosť. 



12. Za prípadnú stratu, poškodenie zásielky, ktoré vznikne od okamihu prevzatia zásielky až do jej 

odovzdania je zodpovedný Dopravca. Vozidlo určené dopravcom k preprave musí byť 

v dobrom technickom stave, nákladný priestor musí byť čistý a bez zápachu.  

13. Zamestnanec ML Trade s.r.o. – vodič musí byť prítomný pri nákladke a výkladke. V prípade , 

že príjemca nepovolí prítomnosť vodič, vodič musí urýchlene informovať objednávateľa ML 

Trade s.r.o. Pri prevzatí zásielky je vodič povinný skontrolovať tovar na prepravu podľa 

nákladného listu CMR a dodacieho listu. CMR z realizovanej prepravy musí byť opečiatkované 

v kolónke číslo 16 a kolónke číslo 23 opečiatkované výhradne len pečiatkou dopravcu, ktorý e 

uvedený ako dopravca v objednávke na predmetnú dopravnú službu. 

14. Za hrubé porušenie obchodných podmienok sa považuje postúpenie dopravnej služby tretej 

osobe strane, ktorá nie je uvedená v objednávke ako dopravca. V tomto prípade súhlasí so 

znížením ceny objednanú dopravnú službu o 35% z ceny bez DPH. 

15. Ak nebolo medzi objednávateľom a dopravcom dohodnuté inak, objednávateľ u dopravcu 

objednáva celé vozidlo s prázdnou nákladnou plochou na nakládke, bez dokladania ďalšieho 

tovaru počas realizácie objednanej predmetnej dopravnej služby. Ak bolo dohodnuté inak, 

túto dohodu potvrdzuje poznámka vo vydanej objednávke – dokládka. V prípade porušenia 

tohto ustanovenia, Dopravca uvedený v objednávke v takomto prípade súhlasí so znížením 

ceny za objednanú dopravnú službu o 30% z ceny bez DPH. 

16. Prípadné colné konanie sa zaväzuje vykonať dopravca.  V prípade porušenia colných 

nariadení a zákonov dopravca preberá plnú zodpovednosť za vzniknutý colný dlh. 

17. V prípade že na mieste nakládky alebo na mieste vykládky dôjde k zdržaniu vozidla, je státie 

do 12 hodín obsiahnuté v cene dopravy – týka sa vozidla do 3500kg celkovej hmotnosti. 

Dopravca nesie celkovú a úplnú zodpovednosť za celý náklad v jeho plnej hodnote od 

naloženia až po jeho vyloženie a vyhlasuje, že má uzatvorené všetky príslušné poistenia 

nákladu. 

18. Dopravca spoločnosti ML Trade SK s.r.o. čestne vyhlasuje, že nemá žiadny dlh po splatnosti 

voči Daňovému úradu a Sociálnej poisťovni. 

19. Ak je predmetom prepravnej služby plavba na trajekte, spoločnosť ML Trade SK s.r.o., môže v 

prípade záujmu dopravcu tento trajekt zabezpečiť a zaplatiť. Týmto však nie je spoločnosť ML 

Trade s.r.o. viazaná. 

20. Cena za dopravu je zmluvná a zahrňuje všetky náklady (ak nebolo dohodnuté inak) dopravcu. 

21. Dopravca nie je oprávnený kontaktovať miesto nákladky a výkladky bez súhlasu odosielateľa. 

22. Faktúry sa vystavujú so splatnosťou 60 dní od doručenia faktúry  jej doručenia a prevzatia 

výhradne na poštovú adresu: ML Trade SK s.r.o, Majerská cesta 98, 974 01 Banská Bystrica 

Email na zasielanie elektronickej dokumentácie: objednavky@mltrade.sk 

23. Doručená faktúra bude prijatá len ak jej prílohu budú tvoriť riadne a čitateľne vypísané 

minimálne dva originály CMR s pečiatkou, podpisom a čitateľným menom preberajúcej osoby 

na vykládke + jedna aj kópia rovnakého CMR listu. Toto ustanovenie platí rovnako pre 

dodacie listy. V prípade nedodržania tejto podmienky, bude faktúra vrátená na doplnenie. 

24. Objednávateľ prijme a zaeviduje doručenú dodávateľskú faktúru vystavenú dopravcom 

25. V prípade problému s menom preberajúcej osoby na vykládke nás ihneď kontaktujte. 

26. Všetky ostatné podmienky prepravy sa riadia Dohovorom 11/1975 Zb. o prepravnej zmluve 

v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) 

 

ML Trade s.r.o.  
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