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PREBERACÍ PROTOKOL 
 

Tento preberací protokol je vyhotovený v dvoch kópiách a je neoddeliteľnou súčasťou faktúry 
vystavenej za predaný tovar alebo poskytnuté služby. Preberací protokol slúži pre vnútorné potreby 
firmy Trans‐plant, s.r.o. a zároveň aj ako  jeden z dokumentov potrebných pre prípadné   reklamačné 
konanie.  Jeho platnosť potvrdzujú  svojím podpisom, prípadne aj pečiatkou obe strany,  t.j. kupujúci 
i predávajúci. Prílohou tohto protokolu je reklamačný poriadok.  

 
Názov diela (tovaru):   

   
 

Kupujúci:   
 
 
 

     
 
Predávajúci:  Trans‐plant, s.r.o. 

Gašparovo 152  
976 64 Beňuš 
Slovenská republika 
IČO: 4622881, IČ DPH: SK2022778956 

 
Vyššie uvedený kupujúci svojím podpisom potvrdzuje, že dňa ....................................................... 

v ....................................................... prevzal tovar (službu) špecifikovanú v časti „Názov diela (tovaru)“ 
v stave,  ktorý  nevykazuje  známky  poškodenia  a zároveň  bol  oboznámený  o nutnej  starostlivosti 
o dodaný tovar ako aj s prípadnými rizikami. Tieto sú špecifikované v časti Poučenie. 

 
Kupujúci zvolil nasledujúci spôsob úhrady faktúrovanej sumy: 

a) hotovostná platba* 

b) bezhotovostná platba s úhradou na číslo účtu 2624054962/1100*  

 
Pri platbe v hotovosti predávajúci  svojim podpisom potvrdzuje uhradenie  sumy kupujúcim 

a zároveň je povinný vydať kupujúcemu príjmový pokladničný doklad, alebo iný doklad potvrdzujúci 
uhradenie faktúrovanej sumy. 

 
V prípade bezhotovostnej platby sa kupujúci zaväzuje  fakturovanú sumu uhradiť do 30 dní 

odo dňa podpísania preberacieho protokolu. V prípade nedodržania dohodnutej lehoty si predávajúci 
vyhradzuje právo na vyrubenie zmluvnej pokuty vo výške 1% z fakturovanej sumy, a to za každý 
deň omeškania. 
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Predávajúci  svojim  podpisom  potvrdzuje,  že  kupujúceho  oboznámil  so  všetkými  rizikami 
v spojitosti  s dodávaným  tovarom  (službou)  a  v prípade  živého materiálu  ako  sú  výpestky  rastlín 
a drevín i so základnou a nevyhnutnou starostlivosťou o ne.  

 
Predávajúci zároveň čestne prehlasuje, že kupujúceho neuviedol zámerne do omylu a  tovar 

dodal v náležitej kvalite a kvantite. 
 
Ak  je  súčasťou  diela  realizácia  výsadby,  predávajúci  sa  zaväzuje  skontrolovať  to,  či  sa 

vysádzaný  rastlinný  materiál  ujal,  a to  v časovom  rozmedzí  2  až  4  týždne  odo  dňa  podpisu 
preberacieho protokolu. Pri dodržaní stanovených podmienok a upozornení predávajúci nahradí po 
tejto  kontrole  tie  rastliny  a výpestky,  ktoré  vykazujú  známky  chradnutia  a  ktorých  pôvod  nie  je 
v činiteľoch uvedených v časti „Upozornenie“. 

Upozornenie: 

Vysádzaný  rastlinný materiál  je  živý  a  vyžaduje  si  starostlivosť  v podobe  pravidelného 
zalievania, počas horúcich letných dní každodennej, najlepšie v skorých ranných hodinách z dôvodu 
nižšieho  výparu,  prípadne  vo  večerných  hodinách.  Je  citlivý  na  poškodenie  domácimi  zvieratami 
a škodcami. Značkovanie  (moč  psov  a mačiek, poškodenie  pazúrmi  a  podobne)  vplýva na  vitalitu 
vysádzaného materiálu a ich pôsobenie nie  je dôvodom pre vznik  reklamačného konania. Vplyv na 
vitalitu majú i klimatické podmienky. Kupujúci by si mal uvedomiť, že ich nepriaznivá konfigurácia 
môže  spôsobiť zníženie vitality až úhyn vysádzaného materiálu. Za škody  takto vzniknuté nemôže 
firma  Trans‐plant,  s.r.o.  zodpovedať  ak  bol  kupujúci  o týchto  rizikách  oboznámený  a zároveň 
poučený o spôsobe predchádzania ich negatívneho pôsobenia. I v prípade maximálnej starostlivosti 
sa škodám spôsobeným klimatickými činiteľmi nedá vždy vyhnúť! 

Dôležité: 

Druhy  citlivé  na  nedostatok  vlhkosti  (zoznam  druhov,  pri  ktorých musí  byť  zvýšená  pozornosť 
venovaná zalievaniu): 
 
 
 
 
 
 
 
Druhy citlivé na poškodenie mrazom (zoznam druhom a špecifikácia spôsobu ich zazimovania): 
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Druhy citlivé na pôsobenie škodcov (zoznam druhov a spôsob ich ošetrovania):  
 
 
 
 
 
 
 

V prípade  realizácie závlah na mieste výsadby  firmou Trans‐plant, s.r.o. preberáme na seba 
riziko spojené s pôsobením sucha ako škodlivého činiteľa.  

 
Kupujúci  má  možnosť  doobjednať  si  doplnkovú  službu  „Zazimovanie“  za  vopred 

stanovených  cenových  podmienok.  Základná  cena  služby  je  60  EUR,  avšak    rastie  v závislosti  od 
počtu  a druhu  rastlínného  materiálu,  ktorý  bude  zazimovaný.  Realizáciou  služby  „Zazimovanie“ 
firma  Trans‐plant,  s.r.o.  preberá  riziko  spojené  s pôsobením  mrazu  ako  škodlivého  činiteľa  na 
vysádzaný materiál. 

 
Kupujúci  službu  „Zazimovanie“  (možné  i dodatočne  najneskôr  však  do  15.9  kalendárneho 

roku): 

1) objednáva* 

2) neobjednáva*   

 
Predávajúci vykoná službu zazimovanie v dohodnutej cene ................................. EUR. 
 
Firma Trans‐plant, s.r.o. sa zaväzuje uchovávať tento preberací protokol minimálne po dobu 

2 rokov  kvôli možnosti  uplatnenia  reklamačného  konania,  čím  nevzniká  kupujúcemu  povinnosť 
k jeho predloženiu pre prípadné reklamačné konanie. 

 
Kupujúci  svojim  podpisom  dáva  zároveň  právo  firme  Trans‐plant,  s.r.o.  uchovávať  jeho 

osobné  údaje  pre  potreby  firemnej  evidencie.  Firma  Trans‐plant,  s.r.o.  sa  zaväzuje,  že  poskytnuté 
údaje nebudú poskytnuté ďalej tretím osobám. 

 
 
 
 

V ....................................................... dňa ....................................................... 
 
 
 
 

  .......................................................  ....................................................... 
  Kupujúci  Predávajúci 

 


