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  Všeobecné obchodné podmienky 

 

 

1. Všeobecné ustanovenia 

 

           Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky") sa aplikujú 

na všetky zmluvy spoločnosti CSM-STAV s.r.o. (ďalej len "objednávateľ") s druhou zmluvnou 

stranou (ďalej len "zhotoviteľ") uzatvára za účelom vykonania určitého diela, dodávky tovaru alebo 

určitého druhu prác (ďalej len "dielo"). Aplikácia všeobecných obchodných podmienok druhej 

zmluvnej strany alebo akýchkoľvek iných všeobecných obchodných podmienok je týmto výslovne 

vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Obchodné podmienky sú dostupné 

na internetovej stránke www.csm-stav.sk. K zmluve alebo k objednávke nemusia byť VOP 

priložené, postačuje odkaz na miesto ich zverejnenia. Má sa za to, že ich predávajúci prevzal a že 

súhlasí s ich obsahom a s ich dodržiavaním.  

 

1.1.  Adresa spoločnosti je: CSM-STAV s.r.o., so sídlom Močarianska 151, 071 01 

Michalovce, IČO: 36206016, IČ DPH: SK 2020040561. 

 

1.2.  Zmeny 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 

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  

 

       a)  dňom podpisu písomného vyhotovenia zmluvy oboma zmluvnými stranami,     

       b) dňom doručenia písomného potvrdenia zhotoviteľa, ktorým zhotoviteľ akceptuje podmienky 

navrhnuté objednávateľom v Objednávke a v týchto Všeobecných obchodných podmienkach. 

 
                                                                       2.Výklad pojmov 

 

Zhotoviteľ - osoba uvedená v zmluve o dielo alebo v objednávke, ktorá je povinná dielo vykonať 

a riadne dokončené dielo odovzdať objednávateľovi, resp. dodať tovar alebo určitý druh prác. 

Pojem „dodávateľ“, „vykonávateľ“ a iné obdobné pojmy majú rovnaký význam ako pojem 

zhotoviteľ. 

 

Objednávateľ - osoba uvedená v zmluve o dielo alebo v objednávke, ktorá si u zhotoviteľa 

objedná vykonanie diela, dodanie tovaru alebo dodávky určitých prác a je povinná za dokončené 

dielo zaplatiť. 

 

Zmluvné strany - objednávateľ a zhotoviteľ, pričom zmluvnou stranou sa rozumie ktorýkoľvek 

z nich. 
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Subdodávateľ - akákoľvek osoba určená objednávateľom alebo vymenovaná a schválená 

zhotoviteľom, vrátane právnych nástupcov takej osoby. Pojmy „subzhotoviteľ“, „poddodávateľ“, 

„podzhotoviteľ“ majú rovnaký význam ako pojem subdodávateľ. 

 

Objednávka - dokument, ktorý buď samostatne, alebo s inými zmluvnými dokumentmi, 

vymedzuje obsah zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Zhotoviteľ potvrdzuje 

súhlas s týmito VOP a preberá na seba práva a povinnosti, ktoré mu z nich vyplývajú. 

 

Dielo - rozumie sa ním vždy zhotovenie, montáž, údržba, oprava alebo úprava stavby alebo jej 

časti. Pojmy „stavba“, „zákazka“ alebo iné obdobné slovné spojenia s podobným významom majú 

rovnaký význam ako pojem dielo. 

 

Stavenisko - miesto, ktoré objednávateľ určil a sprístupnil zhotoviteľovi na účel realizácie diela, 

najmä na vykonanie stavebných prác, uskladňovanie stavebných výrobkov, ako aj dopravných 

a iných zariadení potrebných na realizáciu diela. 

 

Rozpočet - má rovnaký význam ako „výkaz výmer“, „ponukový rozpočet“, „cenový rozpočet“ ako 

aj iné pojmy s významom obdobným pojmu rozpočet. 

 

Úplné dokončenie diela - znamená riadne dokončenie diela bez akýchkoľvek vád a nedorobkov, 

vrátane úspešného dokončenia všetkých testov a skúšok, vydania kolaudačného rozhodnutia, 

a následné odovzdanie takto zhotoveného diela zhotoviteľom objednávateľovi a jeho prevzatie 

objednávateľom. 

 

Záručná doba - znamená lehotu 60 mesiacov odo dňa úplného dokončenia diela, ak v zmluve 

alebo v objednávke nie je ustanovené inak. V prípade, ak časť diela bude objednávateľom prevzatá 

ešte pred úplným dokončením diela, tak záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tejto časti 

diela objednávateľom. V prípade ak zhotoviteľ poskytuje na dané dielo alebo časť diela dlhšiu 

záručnú dobu, platí táto dlhšia záručná doba. 

 
                                                                 3. Predmet zmluvy 

 

3.1. Predmetom Zmluvy je najmä:  

 

3.1.1. Záväzok zhotoviteľa/dodávateľa  

(a) dodať objednávateľovi tovar, alebo  

(b) vykonať pre objednávateľa dielo, alebo  

(c) poskytnúť objednávateľovi službu špecifikovanú v zmluve podľa podmienok dohodnutých v 

Zmluve;  

(ďalej spoločne „plnenie“),  

 

3.1.2. Záväzok objednávateľa zaplatiť dodávateľovi cenu za plnenie.  
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3.2. 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. 

  

                                             4. Cena a platobné podmienky 

 

4.1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za dodanie plnenia cenu určenú v zmluve alebo v 

objednávke. 

  

4.2.  Cena zahŕňa odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy ako 

aj náhradu akýchkoľvek nákladov alebo výdavkov zhotoviteľa potrebných na dodanie plnenia 

vrátane tých, ktoré nie sú v zmluve výslovne uvedené, ale sú nevyhnutné na riadne dodanie plnenia 

a účel uvedený v zmluve. Sú to napr. (platí primerane podľa povahy plnenia): náklady na materiál 

(vrátane ochranného, reparačného a upevňovacieho materiálu, dopravu, odvoz/dovoz, 

nakladacie/vykladacie činnosti, obslužné činnosti, montáž/demontáž, skladovanie, poistenie, 

skúšky, testy, inštaláciu, spúšťanie do prevádzky, likvidáciu odpadu a odvoz odpadu, vyčistenie po 

ukončení prác, náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska  a iné. 

4.3. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu diela na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom a 

doručenej objednávateľovi, prílohou ktorej budú doklady preukazujúce vykonanie plnenia a jeho 

prevzatie druhou zmluvnou stranou. 

 

4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru za vykonané dielo, dodávku tovaru alebo prác 

najneskôr do 30 dní odo dňa odovzdania diela. 

 

4.5. Cena v zmluve alebo v objednávke je uvádzaná bez DPH. K Cene bez DPH sa pripočíta 

príslušná sadzba DPH podľa osobitného predpisu upravujúceho DPH účinného v čase vystavenia 

faktúry. Objednávateľ zaplatí cenu s DPH. 

 

4.6. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak, lehota splatnosti faktúr (zálohových, čiastkových, 

konečných) a opravných faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane.  

 

4.7.  Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania jej sumy na účet zhotoviteľa. 

 

4.8. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb má zhotoviteľ právo účtovať popri plnení 

aj úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka. 

 

4.9. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov a súčasne 

nasledovné: 

 

 označenie, že ide o faktúru;  

 poradové číslo faktúry;  

 meno a adresu sídla, miesta podnikania alebo prevádzkarne obchodného partnera;  

 IČO a identifikačné číslo pre daň (IČ DPH) oboch zmluvných strán;  
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 miesto registrácie zhotoviteľa a číslo dokumentu, podľa ktorého k registrácii došlo;  

 číslo objednávky alebo zmluvy s uvedením ich označenia a dátumu vyhotovenia alebo 

uzavretia;  

 dátum vyhotovenia faktúry;    

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

faktúre;  

 v prípade, že ide o trojstranný obchod, treba na takúto skutočnosť uviesť odkaz vo faktúre;  

 termín splatnosti faktúry;  

 variabilný symbol;  

 konštantný symbol;  

 bankové spojenie zhotoviteľ;  

 forma úhrady prevodným príkazom;  

 výška plnenia bez dane, s daňou, sadzba dane a výška dane celkom v slovenských korunách;  

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

 sumu k úhrade; 

 meno a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovateľa faktúry;  

 odtlačok pečiatky vystavovateľa faktúry. 

 

                                                      5. Odovzdanie a prevzatie plnenia 

 

5.1.  Zhotoviteľ/Dodávateľ je povinný odovzdať plnenie objednávateľovi riadne, v množstve, 

akosti, vyhotovení, v mieste dodania plnenia a v čase plnenia dohodnutých v zmluve, inak je v 

omeškaní. Porušenie povinností podľa predchádzajúcej vety sa považuje za podstatné porušenie 

zmluvy. Ak zo zmluvy vyplýva, že sa plnenie odovzdá a prevezme po častiach, vzťahujú sa 

ustanovenia tohto bodu a súvisiace ustanovenia iných článkov a/alebo bodov týkajúce sa 

odovzdania a prevzatia plnenia primerane aj na príslušnú časť plnenia. 

5.2. Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi omeškanie s odovzdaním plnenia bez 

zbytočného odkladu.  

5.3. Dodávateľ je povinný vopred v primeranom čase oznámiť objednávateľovi presný čas 

odovzdania plnenia. Objednávateľ na základe oznámenia dodávateľa podľa predchádzajúcej vety 

začne preberacie konanie. 

5.4.  V rámci preberacieho konania má objednávateľ právo vykonať najmä obhliadku plnenia a 

skontrolovať súvisiacu dokumentáciu, ktorú pre plnenie stanovujú príslušné právne predpisy alebo 

ktoré si zmluvné strany dohodli v zmluve.  

5.5.  Dodávateľ je povinný odovzdať plnenie v takom čase, aby preberacie konanie bolo ukončené 

najneskôr v čase plnenia.  

5.6.  Všetky skutočnosti ohľadom preberacieho konania sa uvedú v Protokole o odovzdaní a 

prevzatí plnenia. 
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  6. Záručné podmienky 

 

6.1. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania plnenia objednávateľovi. 

6.2. V prípade zistenia vady diela v záručnej dobe, má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ 

povinnosť odstrániť vady bezplatne na vlastné náklady, v dohodnutom termíne. 

6.3. Riadne uzatvorená zmluva medzi zhotoviteľom a objednávateľom môže záručnú dobu predĺžiť. 

Ak príslušná zmluva po dohode s objednávateľom stanoví záručnú dobu kratšiu alebo dlhšiu ako 24 

mesiacov, riadi sa priebeh prípadnej reklamácie v celom rozsahu príslušnou zmluvou. Pokiaľ riadne 

uzatvorená zmluva medzi zhotoviteľom a objednávateľom upravuje niektoré otázky reklamácií a 

záručných lehôt inak, ako je uvedené v týchto VOP, má prednosť vždy príslušná zmluva - v 

ostatných otázkach príslušnou zmluvou neriešených sa uplatnia VOP. 

6.4. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia plnenia. Ak odmietne objednávateľ 

bezdôvodne  prevziať, záručná doba začína plynúť dňom, keď mu zhotoviteľ umožnil s plnením 

voľne nakladať. Do záručnej doby sa nepočíta doba odo dňa prijatia reklamácie zhotoviteľom do 

doby, keď reklamovaná vada bola odstránená. V prípade dodania nového výrobku na tento výrobok 

začína plynúť nová záručná doba, a to odo dňa odovzdania objednávateľovi. 

 

 Ochrana životného prostredia a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 

7.1. Zhotoviteľ je pri vykonávaní diela povinný dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných 

právnych predpisov o ochrane životného prostredia.  

 

7.2. 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.  

 

7.3. 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.  

 

7.4. 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.  

 

7.5. Pre ostatné práce je zhotoviteľ povinný dodržiavať osobitné právne predpisy na úseku ochrany 

prírody a krajiny.  

 

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

vibráciami. Zhotoviteľ je povinný technickými, organizačnými a inými vhodnými opatreniami  
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zabezpečiť, aby hluk neprekračoval najvyššie prípustné hodnoty ustanovené osobitnými právnymi 

predpismi. 

 

7.7. Práce sa môžu začať až vtedy, ak je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené.  

 

7.8. 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.  

 

7.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce v súlade s platnou legislatívou bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci (ďalej len “ BOZP“).  

 

7.10. 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.  

 

7.11. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom zabezpečiť potrebné školenia v oblasti 

BOZP a PO ako aj prvej pomoci. Zároveň je povinný oboznámiť osoby, vykonávajúce práce na 

jednotlivých pracoviskách, s ohrozeniami a zabezpečiť školenia, výcvik a vybavenie podľa 

osobitných požiadaviek na zaistenie BOZP.  

 

7.12. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť aby pracoviská, stroje, zariadenia, nástroje a pod. 

neohrozovali BOZP. Za tým účelom je povinný vykonávať ich potrebnú údržbu a opravy.  

  
                                                               8. Zodpovednosť za vady 

 

8.1.  Plnenie má vady, ak nezodpovedá výsledku, špecifikácii, účelu plnenia dohodnutému v 

zmluve, alebo ak plnenie nemá vlastnosti alebo akosť obvyklé alebo výslovne dohodnuté v zmluve, 

alebo plnenie nie je v súlade s platnými technickými normami alebo právnymi predpismi.  

8.2.   Zhotoviteľ/Dodávateľ zodpovedá za vady plnenia, ktoré má plnenie v čase jeho prevzatia a 

tiež za vady vzniknuté po prevzatí plnenia, ak boli spôsobené porušením povinností zhotoviteľa. 

8.3.   Objednávateľ je povinný plnenie prezrieť bez zbytočného odkladu. Objednávateľ je povinný 

oznámiť zhotoviteľovi/dodávateľovi vady bezodkladne v súlade s § 562 ods. 2 Obchodného 

zákonníka. Vady zistené počas záručnej doby oznámi objednávateľ zhotoviteľovi. 

8.4.    V prípade ak má plnenie vady, objednávateľ je oprávnený:  

a) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného plnenia za vadné plnenie (to neplatí ak plnenie 

vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť alebo odovzdať zhotoviteľovi, požadovať dodanie 

chýbajúcej časti (napr. súčiastky alebo náhradného dielu) alebo príslušenstva plnenia a odstránenia 

právnych vád, alebo  

b) požadovať bezplatné odstránenie vád opravou plnenia alebo predmetu plnenia, ak sú vady 

odstrániteľné, alebo  

c) požadovať primeranú zľavu z ceny, 
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d) uplatniť si nárok zo zmluvnej pokuty za porušenie povinnosti, dodať plnenie bez vád, alebo  

e) odstúpiť od Zmluvy.  

8.5.  Právo voľby medzi nárokmi ustanovenými v bode 10.4. patrí objednávateľovi. Objednávateľ je 

povinný oznámiť voľbu zhotoviteľovi/dodávateľovi.  

8.6. Zhotoviteľ/Dodávateľ je povinný začať s odstraňovaním vád bez zbytočného odkladu od 

uplatnenia nároku z vád plnenia a vadu odstrániť v lehote určenej objednávateľom, inak je v 

omeškaní s odstraňovaním vady. V prípade ak zhotoviteľ neodstráni vady plnenia v lehote určenej 

objednávateľom, považuje sa takéto porušenie za podstatné porušenie zmluvy. 

 

                                                                     9. Ukončenie Zmluvy 

 

9.1. Zmluvu je možné ukončiť pred dohodnutou dobou trvania alebo pred dodaním plnenia iba na 

základe:  

 

a)   písomnej dohody zmluvných strán,  

b) odstúpenia od Zmluvy z dôvodov a spôsobom uvedeným v bode  a ust. § 344 a násl. 

Obchodného zákonníka,  

c)   riadnym splnením všetkých záväzkov Zmluvných strán v súlade so Zmluvou a týmito VOP.  

 

9.2. Dohoda o zániku Zmluvy musí mať písomnú formu, inak je neplatná. Jej súčasťou musí byť 

finančné vyrovnanie vzájomných záväzkov Zmluvných strán. Bez ustanovenia o finančnom 

vyrovnaní je dohoda o zániku Zmluvy neplatná. 

 

9.3. Odstúpenie objednávateľa od zmluvy: 

 

 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zhotoviteľovi písomne. 

 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva, alebo 

Obchodný zákonník ( § 344 a nasl.). 

 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj bez určenia dostatočnej primeranej lehoty, ak 

ide o podstatné porušenie zmluvy. 

 Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len 

v prípade, ak je určená dostatočná primeraná lehota na splnenie záväzku a zhotoviteľ svoj záväzok 

nesplnil. 

 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak: 

- bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, 

- bolo proti zhotoviteľovi začaté konkurzné konanie alebo vyrovnávacie konanie, 

- bol proti zhotoviteľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, 

- zhotoviteľ ako právnická osoba, ktorá je oprávnená podnikať, je v likvidácii. 

 Vykonané práce sa vyúčtujú po odpočte pohľadávok objednávateľa. 

 Zhotoviteľovi patrí úhrada za skutočne vykonané práce. 

 Pre pokračovanie prác na predmete zmluvy si môže objednávateľ nárokovať za primeranú 
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úhradu zhotoviteľom vybudované zariadenia, lešenia a iné vybavenie, ktoré sa už 

nachádzajú na stavenisku, ako i dodané hmoty a stavebné dielce. 

 Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi predložiť kalkuláciu vzniknutých dodatočných 

nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy. 

 Zhotoviteľ je povinný do 14 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy pripraviť vykonané 

práce na prevzatie a požiadať o ich prevzatie. Súčasne je povinný predložiť overiteľné 

vyúčtovanie vykonaných prác a dodávok. 

 Ak vzniklo objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty z dôvodu omeškania 

(platby alebo dielčieho termínu odovzdania) ešte pred odstúpením od zmluvy, môže 

požadovať jej zaplatenie len za dobu do odstúpenia od zmluvy. 

 

9.4. Odstúpenie zhotoviteľa od zmluvy: 

 Odstúpenie od zmluvy ( §345 a §346 Obchodného zákonníka) musí byť vždy oznámené 

objednávateľovi písomne. 

 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy ( §344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak 

objednávateľ neplní zmluvné podmienky všeobecne alebo v ustanovenej lehote, alebo 

poruší povinnosti znej vyplývajúce, alebo inak zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác 

a zhotoviteľ si v zmluve vyhradil možnosť odstúpenia od zmluvy. 

 Zhotoviteľ môže od zmluvy odstúpiť, ak objednávateľ: 

- je v omeškaní s odovzdaním staveniska viac ako tri mesiace, 

- je v omeškaní s úhradou dohodnutej platby po dobu viac ako tri mesiace. 

 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľovi písomne bezvýsledne určil 

dodatočnú primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy ( ak tieto 

neplní) s upozornením, že po uplynutí tejto lehoty odstúpi od zmluvy. Objednávateľ je 

povinný prevziať nedokončené práce zápisnicou o prevzatí a uhradiť dosiaľ neuhradené 

práce. 

 

                                                                10. Zmluvné pokuty 

 

10.1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúr má dodávateľ voči objednávateľovi 

nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z neuhradenej fakturovanej sumy bez DPH za každý deň 

omeškania, ak v Zmluve nie je uvedené inak.  

 

10.2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností dodávateľa 

podľa Zmluvy je dodávateľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny 

za každé jednotlivé porušenie Zmluvy, ak za dané porušenie Zmluvy nie je v Zmluve stanovená 

vyššia zmluvná pokuta.  

 

10.3. Ak poruší dodávateľ svoju povinnosť uvedenú v bode 9.1. týchto VOP (omeškanie s riadnym 

a včasným odovzdaním Plnenia alebo jeho časti), je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči 

dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny za plnenie za každý deň omeškania 

dodávateľa. Výška zmluvnej pokuty vzniknutá z toho istého porušenia povinnosti dodávateľa však 

neprekročí sumu vo výške 15% z ceny za plnenie.  

 

10.4. V prípade, ak dodávateľ po podpise Zmluvy a pred začatím realizácie plnenia odstúpi od 
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Zmluvy z dôvodov na strane dodávateľa, je povinný bez vyzvania najneskôr v lehote piatich (5) dní 

zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % ceny za plnenie. Zmluvné strany sa 

dohodli, že v prípade ak takéhoto následkom odstúpenia od Zmluvy alebo iného právneho úkonu na 

strane dodávateľa bude odňatie príspevku z Environmentálneho fondu, je objednávateľ oprávnený 

od dodávateľa vymáhať aj celú výšku takto odňatého príspevku. 

 

                                                               11. Ochrana osobných údajov 

 

11.1.  Zhotoviteľ/Dodávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých údajoch, informáciách 

a dokumentoch objednávateľa, o ktorých sa dozvedel, ktoré mu boli odovzdané alebo sprístupnené 

v súvislosti s plnením. Zhotoviteľ sa zaväzuje nakladať s takýmito údajmi a materiálmi ako s 

informáciami dôverného charakteru a predmetom Obchodného tajomstva.  

 

11.2. Zhotoviteľ nesmie poskytnúť tretím osobám informácie podľa bodu 11.1., ani žiadne iné 

informácie, ktoré sa od objednávateľa v súvislosti s plnením dozvedel, bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu objednávateľa.  

 

11.3. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť a zabezpečiť bezpečnosť dôverných informácií a 

Obchodného tajomstva trvá počas celej doby platnosti Zmluvy a povinnosť zachovávať mlčanlivosť 

aj po ukončení platnosti Zmluvy.  

 

11.4.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak v súvislosti s plnením zmluvy príde do styku s utajovanými 

skutočnosťami, bude vo vzťahu k týmto skutočnostiam zachovávať mlčanlivosť, a to aj po zániku 

zmluvy.  

 

12. Záverečné ustanovenia 

 

12.1.  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 Slovenskej republike, príslušným podľa procesných 

predpisov platných v Slovenskej republike.  

 

12.2. Všeobecné obchodné podmienky platia v plnom rozsahu a znení. V prípade, že niektoré 

ustanovenia, týchto všeobecných obchodných podmienok, alebo celok sa stanú neplatnými, 

neúčinnými, alebo nevykonateľnými, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.  

 

12.3.  Potvrdením objednávky potvrdzuje objednávateľ, že akceptuje výšku ceny diela, tovaru alebo 

dodaných prác a Všeobecné obchodné podmienky zhotoviteľa v znení platnom ku dňu odoslania 

objednávky.  

 

12.4. Objednávateľ potvrdením objednávky udeľuje zhotoviteľovi/dodávateľovi v súlade so 

zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných 

údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme zhotoviteľa za účelom plnenia zmluvy 

uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok. Súhlas udeľuje na dobu do jeho 

odvolania. Objednávateľ vyhlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé.  
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12.5. Objednávateľ potvrdením objednávky alebo zmluvy vyslovuje súhlas s obsahom týchto 

podmienok, potvrdzuje, že bol s nimi oboznámený a vyslovuje vôľu byť nimi viazaný. 

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti a účinnosti od 1.9. 2016. 

 

 


