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Všeobecné obchodné podmienky na vykonanie 

diela alebo dodávku prác 

STREICHER SK, a. s. 

Hruštiny 602, 01001 Žilina, Slovensko 
 

I. Všeobecné ustanovenia a základné pojmy 

1.1 Všeobecné obchodné podmienky pre dodávku prác (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky") sa aplikujú na všetky 

zmluvné vzťahy vyplývajúce zo zmlúv (ďalej všeobecne „Zmluva" ), ktoré spoločnosť STREICHER SK, a. s., so sídlom Hruštiny 

602, 010 01 Žilina, IČO: 36       425 851, IČ DPH: SK 2021928689, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: 

Sa, vložka č.: 10461/L (ďalej len "Objednávateľ'), uzatvára so živnostníkom, fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len 

„Zhotoviteľ"), za účelom vykonania určitého diela alebo dodávky určitého druhu prác (ďalej len „dielo") pre hlavného 

objednávateľa uvedeného v Zmluve, ktorý je v osobitnom zmluvnom vzťahu s Objednávateľom, ako aj na vzťahy vznikajúce v 

súvislosti s konaním, ktorého cieľom je uzatvorenie Zmluvy. Aplikácia všeobecných obchodných podmienok druhej zmluvnej 

strany alebo akýchkoľvek iných všeobecných obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany 

písomne nedohodnú inak. Zmluvou sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie najmä zmluva o dielo, 

rámcová zmluva o dielo, ale aj akékoľvek vzájomne potvrdené návrhy účastníkov (Objednávateľa, Zhotoviteľa), ktoré obsahujú 

základné náležitosti zmluvy o dielo, napr. objednávka Objednávateľa písomne potvrdená Zhotoviteľom (tzv. čiastková zmluva). 

V prípade ak sa v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok vyžaduje predloženie kópie čiastkovej zmluvy, je 

potrebné predložiť kópiu objednávky spolu s písomným potvrdením objednávky. 

1.2 Zmluvné strany si môžu upraviť svoje práva a povinnosti odlišne od ustanovení týchto Všeobecných obchodných 

podmienok. Akékoľvek odchýlky od týchto Všeobecných obchodných podmienok sú pre zmluvné strany záväzné iba vtedy, 

ak sa na nich zmluvné strany dohodli písomne. V takom prípade majú odchylné dojednania zmluvných strán prednosť pred 

znením týchto Všeobecných obchodných podmienok. 

1.3 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú, v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný Zákonník") neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

1.4 V zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok sa Zmluva považuje za uzavretú 

(i) dňom podpisu písomného vyhotovenia Zmluvy oboma zmluvnými stranami alebo 

(ii) dňom včasného doručenia písomného potvrdenia Zhotoviteľa, ktorým Zhotoviteľ akceptuje podmienky navrhnuté 

Objednávateľom v objednávke a v týchto Všeobecných obchodných podmienkach; v prípade ak bude potvrdenie Zhotoviteľa 

obsahovať podmienky odchylné od podmienok uvedených v objednávke Objednávateľa, bude takýmito odchylnými 

podmienkami Objednávateľ viazaný len ak s nimi vysloví písomný súhlas. 

1.5 Každá Zmluva musí obsahovať základné identifikačné údaje (najmä obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, právnu 

formu, IČO, označenie registra/evidencie a číslo zápisu) zmluvných strán v zmysle zápisu v obchodnom registri, v 

živnostenskom registri alebo v inej zákonom predpísanej evidencii. Každá zmluvná strana je zároveň povinná bezodkladne 

oznámiť všetky zmeny, ktoré u nej nastanú a ktoré sa zapisujú do vyššie uvedených evidencií, druhej zmluvnej strane, inak 

zodpovedá za škodu, ktorá tým vznikne druhej zmluvnej strane a/alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá 

zmluvná strana. 

1.6 Zmluvu v mene Objednávateľa podpisujú: Predseda predstavenstva Objednávateľa alebo osoba ním splnomocnená; 

uvedené osoby konajú v mene a na účet Objednávateľa samostatne a ich podpis je voči tretím osobám záväzný. 

1.7 Hlavný objednávateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je v osobitnom zmluvnom vzťahu s Objednávateľom a je 

uvedená v Zmluve. 

1.8 Stavenisko je miesto realizácie diela a k nemu prislúchajúce komunikácie. 

1.9 Výkaz výmer je definovanie rozsahu a druhu jednotlivých položiek. 

1.10 Zisťovací protokol znamená skutočne zrealizované položky výkazu výmer za určité obdobie. 

1.11 Zmenový list sa vypracuje po zmene projektu. V zmenovom liste sa uvedie z akého dôvodu bol projekt zmenený a kto 

takúto zmenu odsúhlasil. Ďalej zmenový list uvádza finančný dopad na realizáciu diela a prípadnú zmenu termínu realizácie 

diela. 

1.12 Dokumentácia je súbor listín a dokladov, ktoré sú potrebné na riadne zhotovenie diela. 

 

II. Predmet Zmluvy 

2.1 Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa určité dielo a záväzok Objednávateľa zaplatiť 

Zhotoviteľovi cenu za jeho vykonanie. 

2.2 V súlade s ustanovením § 536 ods. 2 Obchodného Zákonníka sa dielom rozumie zhotovenie určitej veci, montáž určitej 

veci, jej údržba, vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci alebo hmotne zachytený výsledok inej činnosti. 

Dielom sa rozumie vždy zhotovenie,  montáž, údržba, oprava alebo úprava stavby alebo jej časti. 

2.3 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo podľa špecifikácie dohodnutej v Zmluve alebo požadovanej v čiastkovej zmluve. 

2.4. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, Zhotoviteľ nie je oprávnený k čiastkovému plneniu predmetu Zmluvy. 

Nevykonanie diela v rozsahu a v termíne ako bolo dohodnuté v Zmluve sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a zakladá 

nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy, a to aj bez povinnosti zaslania predchádzajúcej písomnej výzvy na odstránenie 

tohto nedostatku. 

2.5 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo výlučne v dohodnutom rozsahu. Akékoľvek práce nad dohodnutý rozsah diela je 

Zhotoviteľ oprávnený vykonať len na základe osobitnej písomnej dohody s Objednávateľom. Písomnou dohodou je aj zápis v 

stavebnom denníku podpísaný kompetentným pracovníkom Objednávateľa a Zhotoviteľa. Ak Zhotoviteľ začne s 

vykonávaním takýchto prác pred uzavretím osobitnej písomnej dohody s Objednávateľom, Objednávateľ nie je povinný 

takéto práce prevziať a ani za ich vykonanie zaplatiť. Ak bude potrebné odstrániť následky prác vykonaných Zhotoviteľom 

bez osobitnej písomnej dohody s Objednávateľom, Zhotoviteľ bude povinný nahradiť Objednávateľovi všetky náklady 

spojené s odstraňovaním následkov takýchto prác. 

2.6 Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonávaním diela iba také osoby, ktoré sú odborne spôsobilé na vykonávanie 

príslušných prác a osoby, ktoré sú zdravotne spôsobilé na vykonávanie príslušných prác. Porušenie tejto povinnosti sa 

považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností Zhotoviteľa. 

 

III. Cena, mena a platobné podmienky 

3.1 Pokiaľ v Zmluve nie je písomne dohodnuté inak, sú v cene za vykonanie diela (ďalej len "Cena Diela") zahrnuté všetky 

náklady Zhotoviteľa na vykonanie diela ako aj náklady spojené s odovzdaním diela Objednávateľovi v mieste odovzdania 

diela. 

3.2 Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie Ceny Diela až po vykonaní diela, ak nie je písomne dohodnuté čiastkové plnenie. 

- V prípade čiastkového plnenia sa Objednávateľ zaväzuje uhrádzať Zhotoviteľovi vykonané práce na základe 

čiastkových, resp. mesačných faktúr - daňových dokladov. Výška čiastkovej/mesačnej faktúry musí vecne a 

finančne zodpovedať objemu vykonaného diela vrátane zabudovaného materiálu v príslušnom časovom 

období/mesiaci, ktoré budú uvedené v zisťovacom protokole. 

- V prípade čiastkového plnenia sa Zhotoviteľ zaväzuje čiastkovo/mesačne predkladať Objednávateľovi doklady 

preukazujúce čiastkové/mesačné plnenie za účelom overenia ich správnosti, v dvoch vyhotoveniach. Objednávateľ 

potvrdí správnosť dokladov podpisom zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác oprávnenou osobou 

Objednávateľa. 

3.3 Objednávateľ je povinný zaplatiť Cenu Diela len na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom a doručenej 

Objednávateľovi, prílohou ktorej budú doklady preukazujúce vykonanie diela, podpísané oprávneným pracovníkom 

Objednávateľa. Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi Cenu Diela prevodným príkazom v dohodnutej mene. 

3.4 Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi. Pokiaľ posledný deň lehoty splatnosti pripadne 

podľa slovenského kalendára na deň pracovného voľna, pokoja alebo sviatok, ako deň splnenia peňažného záväzku bude 

zmluvným partnerom za  rovnako dohodnutých cenových a platobných podmienok akceptovaný nasledujúci prvý pracovný 

deň. 

3.5 Faktúry budú vystavené v mene euro. 

3.6 Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z bankového účtu dlžníka v prospech 

bankového účtu veriteľa. 

3.7 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov a súčasne nasledovné: 

- označenie, že ide o faktúru; 

- poradové číslo faktúry; 

- meno (názov) a adresu sídla, miesta podnikania alebo prevádzkarne zmluvných strán; 

- IČO, DIČ a identifikačné číslo pre daň (IČ DPH, ak bolo pridelené) oboch zmluvných strán; 

- miesto registrácie Zhotoviteľa a číslo dokumentu, podľa ktorého k registrácii došlo; 

- číslo čiastkovej zmluvy alebo Zmluvy s uvedením ich označenia a dátumu vyhotovenia alebo uzavretia; 

- dátum vyhotovenia faktúry; 

- množstvo a druh vykonaných prác; 

- v prípade, že sa uplatňuje oslobodenie od dane, treba na takéto oslobodenie uviesť odkaz vo faktúre; 

- dátum, kedy bola práca dodaná alebo dátum, kedy bola platba prijatá; 

-    termín splatnosti faktúry (je potrebné uvádzať počet dní od doručenia faktúry); 

- variabilný symbol; 

- konštantný symbol; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-    bankové spojenie Zhotoviteľa vo forme ABO a IBAN a SWIFT (BIC); 

- forma úhrady prevodným príkazom; 

- základ dane, sadzba dane a výška dane celkom v EUR; 

- jednotková cena bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene; 

- cena plnenia vrátane dane 

- výšku zadržiavanej čiastky - 10% z fakturovanej čiastky bez DPH 

- v prípade zahraničného subjektu sa uvedie informácia, že osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej je práca dodaná; 

- odpočet uhradených preddavkov s dátumom prijatia ich úhrady a rozpisom výšky plnenia bez dane, sadzbu dane, výšku 

dane; sumu k úhrade; 

- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovateľa faktúry; 

- odtlačok pečiatky vystavovateľa faktúry; 

- v prípade, že Zhotoviteľ nemá sídlo v Slovenskej republike (ďalej len "SR") musí zhotoviteľ predložiť originál faktúry v 

cudzom jazyku a jej preklad v slovenskom jazyku. 

V prípade, že faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti, má Objednávateľ právo vrátiť faktúru bez zaplatenia 

Zhotoviteľovi na jej doplnenie/opravu. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti fakturovanej sumy; 

táto lehota splatnosti plynie odznova odo dňa doručenia novej (opravenej/doplnenej) faktúry Objednávateľovi. 

3.8 Oprávnené faktúry vystavené Zhotoviteľom uhradí Objednávateľ až do výšky 90 % fakturovanej čiastky bez DPH. 

Zostávajúcich 10 % fakturovanej čiastky bez DPH tvorí zádržné (5%) a garančná zábezpeka (5 %). Táto čiastka nebude 

úročená. 

- Právo na úhradu celej výšky zádržného vznikne zhotoviteľovi v lehote splatnosti konečnej faktúry vystavenej po odovzdaní 

a prevzatí diela bez vád a nedorobkov Objednávateľovi. 

- V prípade, ak Zhotoviteľ odovzdá dielo s menšími vadami a nedorobkami, ktoré sú uvedené v Preberacom Protokole 

(protokol o odovzdaní a prevzatí diela v zmysle čl. 7.1. Všeobecných obchodných podmienok), Objednávateľ zadrží 5% z 

fakturovanej čiastky bez DPH (zádržné) do doby odstránenia všetkých vád a nedorobkov. Zhotoviteľovi vznikne právo na 

úhradu zádržného na základe jeho písomnej výzvy doručenej Objednávateľovi po odstránení všetkých vád a nedorobkov 

uvedených v Preberacom Protokole, najskôr však v lehote splatnosti konečnej faktúry. 

- Garančnú zábezpeku Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi do 30 dní od doručenia jeho písomnej výzvy po uplynutí záručnej 

doby a splnení všetkých záväzkov zo zodpovednosti Zhotoviteľa za vady. 

- Objednávateľ je oprávnený započítať svoje splatné peňažné pohľadávky zo zodpovednosti Zhotoviteľa za vady s právom 

Zhotoviteľa na zaplatenie zádržného a garančnej zábezpeky. Právo Zhotoviteľa na zaplatenie zádržného a garančnej 

zábezpeky zaniká v rozsahu zrealizovaného započítania Objednávateľom. 

- Po podpísaní Preberacieho Protokolu zmluvnými stranami, môže Zhotoviteľ nahradiť garančnú zábezpeku alebo jej časť 

bankovou zárukou schválenou Objednávateľom. V takom prípade uhradí Objednávateľ garančnú zábezpeku Zhotoviteľovi 

do 15 dní od doručenia/predloženia originálu schválenej bankovej záruky Objednávateľovi. 

3.9 Bankové spojenie Zhotoviteľa uvedené na faktúre musí byť totožné s bankovým spojením Zhotoviteľa dohodnutým v 

Zmluve. V opačnom prípade má Objednávateľ právo vrátiť faktúru za účelom opravy bankového spojenia Zhotoviteľa v súlade 

so Zmluvou a s požiadavkou na novú lehotu splatnosti, t.j. lehota splatnosti bude plynúť odznova odo dňa doručenia opravenej 

faktúry Objednávateľovi. V prípade uvedenia nesprávneho alebo iného bankového spojenia vo forme ABO, IBAN a SWIFT 

(BIC) v Zmluve a vo faktúre zo strany Zhotoviteľa, Objednávateľ nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá môže v dôsledku takto 

nesprávne adresovanej úhrady vzniknúť; v uvedenom prípade je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške sumy nesprávne adresovaného prevodu, pričom uplatnením zmluvnej pokuty podľa tohto článku 

nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. Objednávateľ je oprávnený domáhať sa aj náhrady škody presahujúcej 

zmluvnú pokutu. 

3.10 Bankové poplatky Objednávateľa znáša Objednávateľ, bankové poplatky Zhotoviteľa znáša Zhotoviteľ. V prípade 

porušenia zmluvnej podmienky súvisiacej s úhradou zo strany Zhotoviteľa, znáša všetky bankové poplatky Zhotoviteľ. 

3.11 Ku každej faktúre (konečnej alebo čiastkovej) musí byť priložený zisťovací protokol potvrdzujúci prevzatie prác 

Objednávateľom a súpis vykonaných prác. 

3.12 Predpokladom pre zaplatenie konečnej faktúry je dodanie príslušnej technickej dokumentácie, ako aj súpis všetkých 

doterajších faktúr vzťahujúcich sa k predmetu Zmluvy podľa predmetu faktúry. 

3.13 Výnos dosiahnutý z prípadného zhodnotenia/predaja odpadu ako druhotnej suroviny je majetkom Objednávateľa. 

Objednávateľ týmto splnomocňuje Zhotoviteľa na odovzdanie odpadu oprávnenej osobe a prevzatie dokladu o odovzdaní 

odpadu vystaveného na meno Zhotoviteľa a  na účet Objednávateľa. Doklad vystavený oprávnenou osobou, potvrdzujúci 

odovzdanie, resp. zneškodnenie odpadu musí obsahovať minimálne: obchodné údaje oprávnenej osoby a Zhotoviteľa, druh a 

množstvo odpadu, cenu, spôsob a miesto odovzdania/zneškodnenia, dátum vystavenia. Zhotoviteľ je povinný takýto doklad 

bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 pracovných dní, odovzdať Objednávateľovi. 

Objednávateľ následne vystaví faktúru na cenu uvedenú na predloženom doklade a odošle ju Zhotoviteľovi na 

úhradu v stanovenej lehote splatnosti. Akékoľvek náklady vzniknuté v dôsledku likvidácie odpadov sú zahrnuté v 

Cene Diela a znášané Zhotoviteľom. 

3.14 Zmluvné strany postupujú pri vysporiadaní svojich daňových povinností podľa platných a účinných právnych predpisov 

platných v SR a v súlade s medzinárodnými právnymi normami, s vylúčením možnosti prevzatia daňovej povinnosti za druhú 

zmluvnú stranu. 

3.15 Ak Zhotoviteľ nemá sídlo v SR, je povinný predložiť Objednávateľovi úradne overené potvrdenie daňového (finančného) 

úradu o daňovom domicile (rezidencii), najneskôr do 10 dní odo dňa uzavretia Zmluvy, ak tak neurobil pri uzavretí Zmluvy. 

3.16 Ak Zhotoviteľ nemá sídlo v SR, je povinný predložiť písomné čestné prehlásenie o tom, či má alebo nemá na území SR 

stálu prevádzkareň, resp. či predpokladá, že táto vznikne v dôsledku plnenia Zmluvy, v zmysle právnych predpisov platných 

v SR, resp. príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia pri uzavretí Zmluvy, najneskôr však do 10 dní odo dňa 

uzavretia Zmluvy, ak tak neurobil pri uzavretí Zmluvy. Ak Zhotoviteľovi vznikne na území SR stála prevádzkareň po uzavretí 

Zmluvy, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne písomne informovať Objednávateľa. 

3.17 Zmluvné strany sa zaväzujú akceptovať akékoľvek legislatívne zmeny v právnom poriadku SR, vrátane zmien v daňových 

zákonoch, ktorými môže byť Zmluva dotknutá a budú rešpektovať ich aplikáciu počas doby ich platnosti. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

akúkoľvek zmenu vo svojom vzťahu k daňovým povinnostiam voči SR ihneď konzultovať s Objednávateľom a na vyžiadanie 

predloží Objednávateľovi všetky podklady potrebné pre riadne vysporiadanie svojich daňových povinností. 

3.18 Zhotoviteľ môže postúpiť svoju pohľadávku voči Objednávateľovi inej osobe len s predchádzajúcim písomným súhlasom 

Objednávateľa. Zhotoviteľ sa môže dohodnúť s inou osobou, že prevezme jeho dlh voči Objednávateľovi, len s 

predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku, 

ktorú má voči Objednávateľovi, voči pohľadávke, ktorú má Objednávateľ voči Zhotoviteľovi. 

3.19 Omeškaním Zhotoviteľa s vykonaním čo i len časti určitého diela alebo dodávky čo i len časti určitého druhu prác, vzniká 

Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu, a to aj vo forme spoplatnenie upomienok zasielaných Objednávateľom 

Zhotoviteľovi pri nevykonaní čo i len časti určitého diela alebo dodávky čo i len časti určitého druhu prác v lehote dojednanej  

Zmluve. Zmluvná pokuta je vo výške 0,02.% z ceny dojednanej v Zmluve. Týmto nie je dotknutý nárok Objednávateľa na úplnú 

náhradu škody spôsobenej omeškaním zhotoviteľa, t. j. zmluvná pokuta sa nezapočítava do náhrady škody 

3.20 Objednaním služby u Zhotoviteľa prejavuje Objednávateľ v zmysle §71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty výslovný súhlas na to, aby Zhotoviteľ vystavoval a zasielal Objednávateľovi za dodané služby alebo tovar 

daňové doklady, resp. faktúry v elektronickej forme.  

 

IV. Miesto a čas plnenia 

4.1 Zhotoviteľ je povinný odovzdať riadne vykonané dielo v mieste dohodnutom v Zmluve. Ak miesto odovzdania nie je v 

Zmluve osobitne dojednané, je Zhotoviteľ povinný odovzdať dielo v sídle Objednávateľa. 

4.2 Zhotoviteľ je povinný v dohodnutom termíne dielo vykonať a odovzdať ho Objednávateľovi 

4.3 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo pred dohodnutým termínom plnenia. 

4.4 Nedodržanie termínu odovzdania diela sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. V prípade omeškania Zhotoviteľa s 

odovzdaním diela má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy. Objednávateľ má zároveň právo uplatniť voči Zhotoviteľovi 

zmluvné sankcie podľa čl. XIV. týchto Všeobecných obchodných podmienok. 

 

V. Spôsob vykonávania diela 

5.1 Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať vykonávanie diela. 

5.2 Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený 

dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním diela a dielo vykonával riadnym spôsobom. 

5.3 Ak Zhotoviteľ nesplní túto povinnosť ani v primeranej lehote poskytnutej mu na tento  účel Objednávateľom, Objednávateľ 

má  právo  od zmluvy odstúpiť. 
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VI. Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody 

6.1 Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k dielu odovzdaním diela Zhotoviteľom. 

6.2 Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na Objednávateľa prevzatím diela od Zhotoviteľa. 

 

VII. Prevzatie diela a vykonanie skúšok diela 

7.1 O prevzatí diela Objednávateľom vyhotovia zmluvné strany písomný preberací protokol (ďalej len "Preberací Protokol"). 

Preberací Protokol podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán bude dokladom o splnení predmetu Zmluvy zo strany 

Zhotoviteľa. 

7.2 Zhotoviteľ je povinný, najneskôr pri prevzatí diela Objednávateľom, odovzdať Objednávateľovi doklady, ktoré sú 

potrebné na prevzatie a na užívanie diela, ako aj ďalšie doklady stanovené v Zmluve a v týchto Všeobecných obchodných 

podmienkach. 

7.3 Ak tak stanovujú právne predpisy alebo je to dohodnuté v Zmluve, je Zhotoviteľ povinný, najneskôr pri prevzatí diela 

Objednávateľom, odovzdať Objednávateľovi príslušnú technickú dokumentáciu, atesty materiálov použitých pri vykonaní 

diela a doklady o vykonaných skúškach, prípadne iné listiny, ak to predpisujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo 

príslušné technické predpisy alebo ak sú požadované Objednávateľom alebo je ich predloženie obvyklé vzhľadom na 

charakter diela. 

7.4 Zhotoviteľ je povinný dielo pred jeho odovzdaním podrobiť skúškam alebo technickej kontrole (ďalej len "Skúšky") za 

účelom zistenia či dielo spĺňa požiadavky na kvalitu a vyhotovenie a či spĺňa Zmluvou stanovené podmienky. Zhotoviteľ je 

povinný výsledok Skúšok predložiť Objednávateľovi najneskôr pri prevzatí diela Objednávateľom. 

7.5 Pokiaľ sa zmluvné strany dohodli, že Objednávateľ má právo byť prítomný pri vykonávaní Skúšok diela, je Zhotoviteľ 

povinný oznámiť Objednávateľovi miesto a dátum konania Skúšok, a to najneskôr 5 dní pred plánovaným dátumom konania 

Skúšok. 

7.6 Ak sa Objednávateľ alebo ním poverená osoba nedostaví v určenom čase na vykonanie skúšok môže Zhotoviteľ vykonať 

Skúšky aj bez účasti Objednávateľa, pričom je však povinný bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o výsledku 

Skúšok. 

7.7 Náklady spojené s vykonaním Skúšok diela znáša Zhotoviteľ. 

7.8. Náklady spojené s účasťou Objednávateľa alebo ním poverenej osoby na vykonaní Skúšok znáša Objednávateľ. Ak sa 

Skúšky nevykonajú v dohodnutom termíne zavinením Zhotoviteľa alebo ak bude výsledok Skúšky negatívny, je Zhotoviteľ 

povinný nahradiť Objednávateľovi všetky náklady, ktoré Objednávateľovi v tejto súvislosti vzniknú. 

7.9 Vykonanie Skúšok za účasti Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za vady zistené po odovzdaní diela 

a nenahrádza nezávislú výstupnú technickú kontrolu Zhotoviteľa. 

7.10 Dokumentácia súvisiaca s vykonaním, prevzatím diela a vykonaním Skúšok (dokumenty vyžadované podľa 

právnych predpisov, stavebný denník, protokoly, karta bezpečnostných údajov a pod.) sa vyhotovuje v slovenskom 

jazyku. 

 

VIII. Vady diela a nároky z vád diela 

8.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v rozsahu a kvalite, ktoré určuje Zmluva. V opačnom prípade má dielo vady. 

8.2 Objednávateľ môže vady diela oznámiť Zhotoviteľovi v sídle Zhotoviteľa osobne, telefonicky alebo emailom.  

8.3 V súlade s ustanovením § 564 Obchodného Zákonníka platia pre nároky Objednávateľa z vád diela primerane 

ustanovenia § 436 až 441 Obchodného Zákonníka a tým, že voľba medzi jednotlivými nárokmi patrí Objednávateľovi. 

8.4 Uplatnením nárokov z vád diela nie sú dotknuté nároky Objednávateľa na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu. 

8.5 Zhotoviteľ je povinný v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia Objednávateľa o vade (vadách) diela 

doručiť Objednávateľovi svoje písomné vyjadrenie k uplatneným nárokom z vád. V prípade, ak v uvedenej lehote nie je 

Objednávateľovi doručené písomné vyjadrenie Zhotoviteľa, považuje sa takéto konanie Zhotoviteľa za prejav vôle, ktorým 

akceptuje svoju zodpovednosť za vady uvedené v predmetnom oznámení. 

8.6 V prípade ak Zhotoviteľ odmietne odstrániť vady tovaru, za ktoré zodpovedá, alebo bez zbytočného odkladu po uznaní 

doručeného oznámenia o vadách nepristúpi ku odstraňovaniu uplatnených vád alebo v lehote uvedenej v čl. 8.4. nedoručí 

Objednávateľovi svoje vyjadrenie k uplatneným nárokom z vád, je Objednávateľ oprávnený tieto vady odstrániť sám, a to 

spôsobom podľa vlastného uváženia na náklady Zhotoviteľa. Uvedené náklady budú po vykonaní opravy refakturované 

Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ je povinný tieto náklady uhradiť bezodkladne po doručení faktúry. 

 

IX. Záruka za akosť 

9.1 Zárukou za kvalitu diela preberá Zhotoviteľ záväzok, že dielo bude po stanovenú dobu spôsobilé na použitie na dohodnutý 

alebo obvyklý účel a že si zachová dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti. 

9.2 Pokiaľ v Zmluve nie je písomne dohodnuté inak, záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia diela 

Objednávateľom. Záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej Objednávateľ nemôže užívať dielo pre jeho vady, za ktoré 

zodpovedá Zhotoviteľ.  

 

X. Riziká vyplývajúce z diela a z použitia nebezpečných látok 

10.1 Ak sú súčasťou diela látky, alebo ak boli pri vykonávaní diela použité látky, ktoré majú jednu alebo viac nebezpečných 

vlastností, je Zhotoviteľ povinný v príslušnej dokumentácii charakterizovať riziká vyplývajúce z používania diela, identifikovať 

nebezpečenstvá a určiť opatrenia na bezpečnú manipuláciu, skladovanie a prepravu týchto látok, resp. diela, najmä z 

hľadiska ochrany zdravia a životného prostredia. V prípade, ak súčasťou diela je dodávka tovaru, ktorý obsahuje nebezpečné 

chemické látky alebo nebezpečné chemické prípravky, Zhotoviteľ je povinný poskytnúť kartu bezpečnostných údajov v súlade 

s osobitnými právnymi predpismi. 

10.2 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi príslušné informácie o ohrozeniach vyplývajúcich z používania diela v 

určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, vrátane informácie o spôsobe ochrany pred týmito ohrozeniami a 

vykonať opatrenia vyplývajúce z osobitných predpisov na zabezpečenie bezpečnosti, ochrany zdravia, ako aj z hľadiska 

ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia. 

 

XI. Audit 

11.1 V prípade, že Zhotoviteľ deklaruje, že má implementovaný systém manažérstva kvality, environmentu alebo bezpečnosti 

(certifikovaný alebo necertifikovaný), je povinný na základe žiadosti Objednávateľa umožniť povereným zamestnancom 

Objednávateľa vykonať vo svojich prevádzkach audit zameraný na overenie dodržiavania tohto systému. V prípade nesúladu 

s takýmto postupom Zhotoviteľom alebo v prípade porušenia povinnosti umožniť audit je Zhotoviteľ povinný nahradiť 

Objednávateľovi škodu vo výške, ktorá mu tým vynikla a súčasne zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške EUR 10,000 (slovom: 

desaťtisíc eur) za každý prípad porušenia. V uvedenom prípade má tiež Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy. 

 

XII. Ochrana životného prostredia 

12.1 Zhotoviteľ je pri vykonávaní diela povinný dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane 

životného prostredia. 

12.2 Zhotoviteľ je zodpovedný za znečistenie a poškodenie životného prostredia, ku ktorému došlo v súvislosti s vykonávaním 

diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť následky takého znečistenia a poškodenia a nahradiť spôsobené škody. Zároveň znáša 

všetky sankcie s tým spojené. 

12.3 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať osobitné právne predpisy na úseku ochrany vôd, najmä vykonať primerané opatrenia 

pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a plniť povinnosti v oblasti prevencie. Ak Zhotoviteľ spôsobí svojou činnosťou 

mimoriadne zhoršenie vôd, vystupuje ako pôvodca a zodpovedá za zneškodnenie mimoriadneho znečistenia a odstránenie 

jeho škodlivých následkov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť príslušné doklady, povolenia, súhlasy a potrebné vyjadrenia 

orgánov ochrany vôd. 

12.4 Ak sa predmet Zmluvy dotýka zariadenia zdroja znečisťovania ovzdušia, alebo môže akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť 

emisie znečisťujúcich látok alebo predstavuje zmenu príslušnej dokumentácie, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť schválenie 

zákonom požadovaných dokladov a získanie potrebných vyjadrení a súhlasov orgánov ochrany ovzdušia. 

12.5 Pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach vykonávaných v sídle, mieste podnikania, organizačnej zložke 

alebo inom mieste pôsobenia Objednávateľa Zhotoviteľ preberá na seba v zmysle zákona o odpadoch všetky povinnosti 

držiteľa odpadov pre odpady, ktoré vzniknú v súvislosti s vykonávaním prác; je povinný nakladať s týmto odpadmi v súlade s 

predpismi o nakladaní s odpadmi, najmä: zaradiť odpad v zmysle katalógu odpadov, viesť evidenciu odpadov s evidovaním 

odpadov, spôsobu nakladania, konečného zhodnocovateľa resp. zneškodňovateľa, triediť odpad podľa druhov a zabezpečiť 

prednostne jeho zhodnotenie, a ak to nie je možné, zabezpečiť jeho zneškodnenie u oprávnenej organizácie na vlastné 

náklady. Je povinný vypracovať a zabezpečiť schválenie zákonom požadovaných dokladov a získanie potrebných súhlasov. 

Kompletnú dokumentáciu o nakladaní s odpadmi odovzdá pri preberaní vykonaných prác Zhotoviteľ Objednávateľovi, ktorý je 

pôvodcom týchto odpadov. 

12.6 Pre ostatné práce, okrem prác uvedených v čl. 12.5, je Zhotoviteľ povinný dodržiavať osobitné právne predpisy na úseku 

ochrany prírody a krajiny ako aj vypracovať a zabezpečiť príslušné vyjadrenia a súhlasy orgánov ochrany prírody a krajiny. 

12.7 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať osobitné právne predpisy o ochrane pred hlukom a vibráciami. Zhotoviteľ je povinný 

technickými, organizačnými a inými vhodnými opatreniami zabezpečiť, aby hluk neprekračoval najvyššie prípustné hodnoty 

ustanovené osobitnými právnymi predpismi. 

12.8 Zhotoviteľ je povinný vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich dodávateľov prevádzkovať a udržiavať v takom 

technickom stave, aby nedochádzalo k úniku ropných, znečisťujúcich látok alebo iných nebezpečných látok do 

životného prostredia. 

V prípade zistenia porušenia tohto záväzku má Objednávateľ právo pozastaviť prevádzku týchto mechanizmov a vykázať ich 

z miesta vykonávania diela. 

 

XIII. Hlavné zásady správania sa v oblasti ochrany životného prostredia, BOZP a ochrany pred požiarmi 

13.1 Ak na jednom pracovisku plnia úlohy zamestnanci Objednávateľa a Zhotoviteľa, musí byť spolupráca týchto osôb pri 

prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP"), 

koordinácia činností a vzájomná informovanosť medzi nimi na základe uzavretej písomnej dohody, ktorá určí, kto z nich 

zodpovedá za vytvorenie podmienok BOZP pre zamestnancov na spoločnom pracovisku a v akom rozsahu. 

13.2 Náklady, ktoré vzniknú Objednávateľovi z dôvodu nedodržiavania požiadaviek BOZP a ochrany pred požiarmi (ďalej len 

„PO“) Zhotoviteľom, hradí Zhotoviteľ. 

13.3 V prípade vykonávania montážnych, opravárenských, stavebných, revíznych a odborných prác na pracovisku alebo na 

zariadeniach Objednávateľa, Zhotoviteľ zabezpečí vybavenie pracoviska pre bezpečný výkon práce. Práce sa môžu začať až 

vtedy, ak je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené. 

13.4 Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za pracovné úrazy vlastných zamestnancov na pracoviskách Objednávateľa a za 

registráciu pracovných úrazov, ich evidenciu a hlásenie v zmysle príslušných právnych predpisov. Zároveň je povinný o 

pracovnom úraze bezodkladne informovať bezpečnostného technika Objednávateľa. 

13.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce v súlade s platnou legislatívou BOZP a PO. 

13.6 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o možných nebezpečenstvách, ohrozeniach, rizikách a o preventívnych 

opatreniach na základe vypracovaného registra rizík, vyplývajúceho z vykonávaných prác v zmysle platného právneho predpisu 

o BOZP. Zároveň je povinný informovať Objednávateľa o opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na vykonanie záchranných 

prác a na evakuáciu zamestnancov. 

13.7 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní stavebných prác spolupracovať s koordinátorom dokumentácie a koordinátorom 

bezpečnosti, ktorého určil Objednávateľ v zmysle príslušných právnych predpisov. 

13.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť príslušné oprávnenia pre zamestnancov jednotlivých profesií pre práce s požiadavkou na 

odbornú, prípadne zdravotnú spôsobilosť (zvárači, práce vo výškach a pod.). 

13.9 Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s Objednávateľom pred začatím plnenia predmetu Zmluvy zabezpečiť oboznámenie 

svojich zamestnancov a dodávateľov s platnými internými predpismi BOZP, PO a ochrany životného prostredia, včítane registra 

rizík a environmentálnych aspektov Objednávateľa. 

13.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť aby pracoviská, stroje, zariadenia, nástroje a pod. neohrozovali BOZP. Za tým účelom je 

povinný vykonávať ich potrebnú údržbu a opravy. 

13.11 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákaz fajčenia a zákaz požívania alkoholických nápojov na pracoviskách Objednávateľa. 

13.12 Zhotoviteľ je povinný vybaviť svojich zamestnancov na vlastné náklady osobnými ochrannými pracovnými pomôckami, 

zodpovedajúcimi rizikám pracovnej činnosti a označiť ich viditeľným logom firmy Zhotoviteľa. Ďalej je povinný zabezpečiť pohyb 

svojich zamestnancov len na určenom pracovisku. 

13.13 Zváracie práce a inú manipuláciu s otvoreným ohňom je Zhotoviteľ na pracoviskách so zvýšeným požiarnym 

nebezpečenstvom povinný vykonávať len na základe príslušného písomného oprávnenia schváleného zodpovednou osobou 

Objednávateľa. V prípade požiaru je Zhotoviteľ povinný ohlásiť požiar na ohlasovňu požiarov. 

13.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť Objednávateľovi vykonávať na pracoviskách kontroly zamerané na oblasť BOZP, PO a 

ochrany životného prostredia, včítane kontrol požívania alkoholu. 

13.15 Ak Zhotoviteľ, v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy, bude zabezpečovať práce ďalšou právnickou osobou alebo fyzickou 

osobou, ktorá je zamestnávateľom, je povinný zabezpečiť opatrenia ustanovené v príslušných ustanoveniach nariadenia vlády 

SR č. 396/2006 Z. z.  o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení. 

 

XIV. Zmluvné sankcie 

14.1 Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela podľa Zmluvy vrátane dielčich zmluvných termínov (neodovzdá riadne 

ukončené dielo v dohodnutom termíne alebo časť diela) má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 0,2% z celkovej Ceny Diela, a to za každý aj začatý deň omeškania. To platí aj v prípade nedodania alebo 

oneskoreného dodania dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie alebo na užívanie diela, alebo iných dokladov, ktoré je Zhotoviteľ 

povinný predložiť Objednávateľovi podľa Zmluvy. 

14.2 Ak Zhotoviteľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa použije na vykonávanie diela alebo jeho časti, 

alebo na akékoľvek práce súvisiace s vykonávaní diela tretiu osobu, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi 

nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10,000 EUR (slovom: desaťtisíc eur), a to za každé porušenie Zmluvy. 

14.3 Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s predložením harmonogramu vykonávania diela má Objednávateľ právo fakturovať 

Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 3,000 EUR (slovom: tritisíc eur). 

14.4 V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa na úseku BOZP, PO a ochrany životného prostredia, ktoré sú 

uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach má Objednávateľ právo fakturovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 

3,000 EUR (slovom: tritisíc eur). 

14.5 Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s odstránením reklamovanej vady, má Objednávateľ po márnom uplynutí lehoty na odstránenie 

vady právo fakturovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 150,- EUR (slovom: stopäťdesiat eur) za každý deň omeškania, a to 

za každý neodstránený nedostatok zvlášť. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti reklamované vady 

odstrániť. 

14.6 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa (napr. omeškaním Zhotoviteľa, porušením podmienok 

stanovených v rozhodnutiach príslušných správnych orgánov) dôjde k penalizácii alebo k inému sankčnému postihu 

Objednávateľa, je Zhotoviteľ povinný takto spôsobenú škodu Objednávateľovi nahradiť. Za škodu sa považuje skutočná škoda, 

ušlý zisk a náklady vzniknuté Objednávateľovi v súvislosti so škodovou udalosťou. 

14.7 Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi doručením penalizačnej faktúry. 

14.8 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti vykonať dielo alebo odovzdať doklady podľa Zmluvy. 

14.9 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvných 

povinností, na ktoré  sa vzťahuje zmluvná pokuta, zo strany Zhotoviteľa. Objednávateľ je oprávnený domáhať sa aj náhrady škody 

presahujúcej zmluvnú pokutu. 

14.10 V prípade omeškania dlžníka so splnením peňažného záväzku má veriteľ právo fakturovať dlžníkovi úrok z omeškania vo 

výške 0,02 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

XV. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť 

15.1 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej 

v splnení  jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila 

alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. 

15.2 Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej 

povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. 

15.3 Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností, vyplývajúcich zo Zmluvy, ak sa 

dokáže, že nastali všetky nasledujúce situácie súčasne: 

- nesplnenie nastalo následkom mimoriadnych nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, 

- prekážky ani ich následky nebolo možné v čase uzatvárania Zmluvy predvídať, 

- prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať. 

15.4 Medzi nepredvídateľné a neodvrátiteľné prekážky nepatria tie, ktoré boli spôsobené neudelením úradných povolení, 

licencií alebo podobných oprávnení povinnej strane. 

15.5 Strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju 

povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude 

brániť v plnení povinnosti, a o jej dôsledkoch. Správa sa musí podať bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná strana o 

prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti alebo oneskorené 

doručenie takéhoto oznámenia zaväzuje povinnú stranu nahradiť škodu, ktorá tým vznikla poškodenej strane. 

15.6 Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky 

spojené. 

15.7 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť oslobodzujú povinnú stranu od povinnosti nahradiť škodu, zmluvnú pokutu a iné 

zmluvne dohodnuté sankcie. 

15.8 O dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť sa predlžuje čas plnenia tak, aby bol pre oprávnenú stranu 

prijateľný. Počas tejto doby sa odopiera oprávnenej strane právo, ak existovalo, na odstúpenie od zmluvy. 

15.9 Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú dlhšie ako 6 mesiacov, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy 

odstúpiť. 

 

XVI. Dôvernosť informácií 

16.1 Zhotoviteľ bude používať údaje, informácie alebo dokumenty, ktoré mu boli poskytnuté alebo ich akýmkoľvek spôsobom 

získal v súvislosti s uzatváraním a/alebo plnením Zmluvy, ako informácie dôverného charakteru a/alebo ako informácie, ktoré 

sú predmetom obchodného tajomstva. 

16.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri používaní takýchto údajov, informácií alebo dokumentov dodržiavať zásady ich ochrany a 

utajenia, pričom takéto údaje, informácie alebo dokumenty nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa 

poskytnúť tretím osobám a ani svojim zamestnancom, ktorí sa nezúčastňujú na plnení Zmluvy. 

16.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa uvádzať Objednávateľa ako svojho  

obchodného partnera a/alebo používať obchodné meno alebo logo Objednávateľa pri propagácii seba alebo svojej činnosti 

alebo vo vyhláseniach pre médiá, a  to v akejkoľvek forme. 

 

XVII. Skončenie zmluvného vzťahu 

17.1 Zmluva môže byť ukončená: 

- splnením práv a povinností a nárokov zmluvných strán zo Zmluvy; 

- uplynutím doby, na ktorú je Zmluva uzavretá; 

- písomnou dohodou zmluvných strán; 

- zánikom niektorej zo zmluvných strán bez právneho nástupcu; 

- písomnou výpoveďou alebo odstúpením od Zmluvy. 

17.2 Pokiaľ v Zmluve alebo v týchto Všeobecných obchodných podmienkach nie je uvedené inak, Objednávateľ má právo 

ukončiť platnosť Zmluvy aj pred uplynutím doby platnosti, a to písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodov s 1-mesačnou 
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výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v 

ktorom bola doručená výpoveď Zhotoviteľovi. Pre čiastkové zmluvy, vystavené/odoslané pred skončením platnosti Zmluvy, 

budú aj po skončení jej platnosti platiť ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok, a to až do doby splnenia 

predmetu príslušnej čiastkovej zmluvy. 

17.3 Pokiaľ v Zmluve alebo v týchto Všeobecných obchodných podmienkach nie je uvedené inak, ktorákoľvek zo zmluvných 

strán je oprávnená od Zmluvy odstúpiť v prípade porušenia jej ustanovení alebo ustanovení týchto Všeobecných 

obchodných podmienok,  ak  k  náprave  porušenia nedôjde ani v dodatočnej primeranej lehote, poskytnutej druhou 

zmluvnou stranou na odstránenie tohto porušenia. Právne účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia 

oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane. V prípade, ak sa odstúpenie týka čiastkovej zmluvy, takéto 

odstúpenie nemá vplyv na platnosť predchádzajúcich čiastkových zmlúv. 

17.4 Pokiaľ v Zmluve alebo v týchto Všeobecných obchodných podmienkach nie je uvedené inak, Objednávateľ je 

oprávnený odstúpiť od čiastkovej zmluvy za podmienky, ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením čiastkovej zmluvy o viac 

ako 30 kalendárnych dní. Takéto odstúpenie nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu za omeškanie 

plnenia. Právne účinky odstúpenia od čiastkovej zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 

druhej zmluvnej strane. Takéto odstúpenie nemá vplyv na platnosť predchádzajúcich čiastkových zmlúv. 

 

XVIII. Záverečné ustanovenia 

18.1 Všetky doterajšie dohody, ústne aj písomné, týkajúce sa rokovaní o Zmluve medzi zmluvnými stranami strácajú dňom 

uzavretia Zmluvy platnosť a sú plne nahradené Zmluvou. 

18.2 V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy stane v akomkoľvek ohľade neplatným, nezákonným alebo 

nevymáhateľným, nebude tým žiadnym spôsobom dotknutá, alebo porušená platnosť, zákonnosť alebo vymáhateľnosť 

ostatných ustanovení Zmluvy. Neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné ustanovenie sa bude pokladať za nahradené 

takým platným, zákonným a vymáhateľným ustanovením, ktoré sa bude najviac približovať pôvodnému ekonomickému 

úmyslu nahrádzaného ustanovenia. 

18.3 Zmluva ako aj práva a povinnosti z nej vyplývajúce, vrátane posudzovania jej platnosti ako aj následkov jej prípadnej 

neplatnosti, sa riadia a budú vykladané na základe a v súlade s hmotným (materiálnym) právom platným v SR, s výnimkou 

kolíznych noriem. 

18.4 Právne vzťahy, ktoré nie sú v Zmluve bližšie upravené sa riadia ustanoveniami Obchodného Zákonníka. 

18.5 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené vzájomnou 

dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom v SR, 

príslušným podľa procesných predpisov platných v SR. 

18.6 V prípade, že Zhotoviteľ má sídlo v zahraničí a zmluvné strany sa nedohodli v zmluve na komunikačnom jazyku stáva 

sa komunikačným jazykom jazyk slovenský alebo český. Pokiaľ je Zmluva vyhotovená v slovenskej, resp. českej a v inej 

cudzojazyčnej verzii, v prípade nezrovnalostí medzi jednotlivými jazykovými verziami je rozhodujúca slovenská, resp. česká 

verzia Zmluvy. 

18.7 Zhotoviteľ svojím podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými 

podmienkami. 

18.8 Prílohy Zmluvy tvoria jej nedeliteľnú súčasť. 

18.9 Zmeny a doplnenia Zmluvy je možné vykonať iba písomným dodatkom k Zmluve. Takýto dodatok musí byť podpísaný 

obidvomi zmluvnými stranami. 

18.10 Pokiaľ v týchto Všeobecných obchodných podmienkach nie je uvedené inak, je Objednávateľ oprávnený 

jednostranne započítať akúkoľvek pohľadávku, a to aj nesplatnú, ktorú má voči Zhotoviteľovi voči pohľadávke, ktorú má 

Zhotoviteľ voči Objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku voči Zhotoviteľovi inej osobe aj bez 

súhlasu Zhotoviteľa. Objednávateľ sa môže dohodnúť s inou osobou, že prevezme jeho dlh voči Zhotoviteľovi aj bez súhlasu 

Zhotoviteľa. 

18.11 V prípade nezrovnalostí medzi slovenskou verziou Všeobecných obchodných podmienok a ich cudzojazyčnou 

verziou, je slovenská verzia Všeobecných obchodných podmienok rozhodujúca. 

18.12 V prípade ak má Objednávateľ v zmysle Zmluvy a/alebo Všeobecných obchodných podmienok právo na zaplatenie 

zmluvnej pokuty od Zhotoviteľa, zostáva právo Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej porušením povinností, na ktoré 

sa vzťahuje zmluvná pokuta, zo strany Zhotoviteľa, nedotknuté. Objednávateľ má právo domáhať sa aj náhrady škody 

presahujúcej zmluvnú pokutu.  

18.13 V prípade, že Objednávateľ alebo Zhotoviteľ dôjde do kontaktu s akýmikoľvek osobnými údajmi druhej zmluvnej 

strany, je povinný s týmito osobnými údajmi nakladať výlučne v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 

Z. z. o ochrane osobných údajov.  


