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Všeobecné obchodné podmienky  

spoločnosti SPIE Elektrovod, a. s. 

- DODANIE DIELA - 

 

S účinnosťou ku dňu 04.05.2021 vydáva spoločnosť SPIE 

Elektrovod, a. s., so sídlom Prievozská 4C, 824 66 

Bratislava 26, IČO: 36 863 513, zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 

5058/B (ďalej len „Objednávateľ“ alebo aj „SPIE 

Elektrovod, a. s.“), nasledovné všeobecné obchodné 

podmienky: 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti 

SPIE Elektrovod, a. s. ako Objednávateľa (ďalej len 

„Všeobecné obchodné podmienky“ alebo „VOP“), 

určujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov 

založených zmluvou o dielo na vykonanie Diela (ďalej 

aj len „ZoD“) alebo rámcovou zmluvou o dielo na 

vykonanie Diela (ďalej aj len „Rámcová zmluva“), 

uzavretými medzi spoločnosťou SPIE Elektrovod, a.s. 

ako Objednávateľom a jej obchodnými partnermi ako 

Zhotoviteľmi alebo na základe objednávky 

Objednávateľa na vykonanie Diela, potvrdenej zo 

strany Zhotoviteľa podľa týchto VOP (ďalej aj len 

„Objednávka“) (ďalej ZoD, Rámcová zmluva 

a/alebo Objednávka aj len ako „Zmluva“) .  

2. Všetky ustanovenia uvedené v týchto VOP sú platné 

a účinné, pokiaľ nie je písomnou Zmluvou so 

Zhotoviteľom explicitne uvedené inak. Tieto 

obchodné podmienky sú vyhotovené v súlade s 

ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Obchodný zákonník“) a tvoria 

neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

3. Na otázky neupravené Zmluvou (ZoD, Rámcovou 

zmluvou alebo Objednávkou) alebo neupravené 

ustanoveniami VOP sa primerane použijú 

ustanovenia Obchodného zákonníka. Ak niektoré 

otázky nemožno riešiť podľa jeho ustanovení, riešia 

sa podľa predpisov občianskeho práva. Ak ich 

nemožno riešiť ani podľa predpisov občianskeho 

práva, posúdia sa podľa obchodných zvyklostí, 

prípadne podľa zásad, na ktorých spočíva Obchodný 

zákonník. 

 

Čl. II  

Definícia pojmov 

 

Popri definíciách niektorých pojmov uvedených v texte 

týchto VOP s veľkým začiatočným písmenom majú nižšie 

uvedené pojmy začínajúce veľkým začiatočným písmenom 

nasledujúce definície bez ohľadu na ich použitie 

v jednotnom alebo množnom čísle: 

Dielo – zhotovenie určitej veci, pokiaľ nespadá pod kúpnu 

zmluvu, montáž určitej veci, údržba, vykonanie dohodnutej 

opravy alebo úpravy určitej veci, hmotne zachytený 

výsledok inej činnosti. Dielom sa rozumie vždy zhotovenie, 

montáž, údržba, oprava alebo úprava stavby alebo jej časti. 

Predmet Diela je definovaný v Zmluve, prípadne v jej 

prílohách. 

Montážne pracovisko – stavenisko, resp. miesto realizácie 

Diela. 

 

Objednávateľ – spoločnosť SPIE Elektrovod, a. s., so 

sídlom Prievozská 4C, 824 66 Bratislava 26, IČO: 36 

863 513, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 5058/B, ktorá od 

Zhotoviteľa požaduje vykonanie a dodanie Diela a zaväzuje 

sa za Dielo zaplatiť. 

Zhotoviteľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa 

zaviazala vykonať Dielo na svoj náklad a nebezpečenstvo 

a riadne dokončené Dielo odovzdať Objednávateľovi 

vrátane jeho zamestnancov, pracovníkov, subdodávateľov, 

poverencov a iných spolupracujúcich osôb. 

Zmluva – ZoD, Rámcová zmluva, prípadne Objednávka, 

ktorá je Zhotoviteľom potvrdená v zmysle čl. XVI týchto 

VOP, vrátane ich všetkých príloh a dodatkov, pričom ak je 

to s ohľadom na konkrétne ustanovenia VOP aplikovateľné, 

zahŕňa tento termín aj VOP. 

Zmluvná strana – zmluvná strana Zmluvy. 

 

Čl. III  

Vznik Zmluvy 

 

1. Zmluva musí mať písomnú formu.  

2. Zmluva je uzavretá: 

a) dňom podpisu písomného vyhotovenia ZoD alebo 

Rámcovej zmluvy všetkými Zmluvnými stranami 

alebo  

b) dňom písomného, prípadne elektronického 

potvrdenia Zhotoviteľa, ktorým Zhotoviteľ 

akceptuje podmienky navrhnuté Objednávateľom 

v Objednávke a v týchto Všeobecných 

obchodných podmienkach.  

3. Dodatočné zmeny a doplnenia Zmluvy sú platné, len 

ak boli písomne potvrdené všetkými Zmluvnými 

stranami. 

4. Aplikácia všeobecných obchodných podmienok 

Zhotoviteľa alebo akýchkoľvek iných všeobecných 

obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, 

pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 

 

Čl. IV  

 Čas a miesto plnenia 

 

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 dopytovať sa u Objednávateľa na 

miesto odovzdania Diela, pokiaľ nie je presne 

uvedené v projektovej dokumentácii. 

2. Zhotoviteľ je povinný v dohodnutom termíne alebo 

v dohodnutej lehote Dielo vykonať a odovzdať ho 

Objednávateľovi. V prípade, že bol na zhotovenie 

Diela dohodnutý časový harmonogram pozostávajúci 

z viacerých míľnikov, Zhotoviteľ je povinný dodržať aj 
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každý z týchto míľnikov; pre vylúčenie akýchkoľvek 

pochybností, nedodržanie akéhokoľvek míľnika sa 

považuje za neodovzdanie Diela (resp. jeho časti) 

riadne a včas a zakladá Objednávateľovi práva 

s týmto porušením spojené. 

3. Dodacia lehota na vykonanie Diela začína plynúť odo 

dňa podpisu ZoD alebo Rámcovej zmluvy všetkými 

Zmluvnými stranami alebo odo dňa potvrdenia 

Objednávky Objednávateľa Zhotoviteľom písomne 

alebo elektronicky, pokiaľ sa Zmluvné strany 

nedohodli inak. 

4. Ak je dodací termín v Zmluve stanovený konkrétnym 

dátumom a Objednávateľ je v omeškaní so splnením 

svojej povinnosti poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť 

dohodnutú v Zmluve, dodacia lehota sa predlžuje 

o rovnaký počet pracovných dní, koľko je omeškanie 

Objednávateľa so splnením tejto povinnosti. 

5. Dohodnutá dodacia lehota na dodanie Diela uvedená 

v Zmluve platí, pokiaľ nenastanú nepredvídateľné 

alebo od vôle Zmluvných strán nezávislé okolnosti 

(napr. prípady vyššej moci uvedené v čl. XII ods. 7. 

týchto VOP), ktoré znemožnia jej dodržanie. 

6. Ak zo Zmluvy alebo povahy Diela nevyplýva niečo 

iné, môže Zhotoviteľ vykonať Dielo pred dohodnutým 

termínom a Objednávateľ môže podľa jeho úvahy 

vykonané Dielo prevziať. 

 

Čl. V  

Dodacie podmienky a prevzatie Diela 

 

1. Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený zhotoviť Dielo 

podľa Zmluvy, že predmet Diela obsahuje všetko, čo 

je potrebné pre riadne zhotovenie Diela a že pred 

začiatkom prác s náležitou odbornou starostlivosťou 

preveril, že dokumenty a podklady pre zhotovenie 

Diela prevzaté od Objednávateľa nemajú jasné 

nedostatky ani rozpory so stanovenými technickými 

ukazovateľmi (platnými technickými normami, 

projektovou dokumentáciu, technologickými 

postupmi, atď.) 

2. Zhotoviteľ je povinný Dielo odovzdať včas a riadne, 

bez akýchkoľvek chýb a nedorobkov tak, aby bolo 

kompletné a funkčné a spĺňalo požadovaný účel. 

3. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo výlučne v 

dohodnutom rozsahu, podľa pokynov Objednávateľa. 

Akékoľvek práce nad dohodnutý rozsah Diela je 

Zhotoviteľ oprávnený vykonať len na základe 

písomného dodatku ku Zmluve, resp. na základe 

predchádzajúcej písomnej dohody s Objednávateľom 

zaznamenanej elektronicky. Ak Zhotoviteľ začne s 

vykonávaním takýchto prác pred uzavretím 

písomného dodatku ku Zmluve alebo bez 

predchádzajúcej písomnej dohody s Objednávateľom 

zaznamenanej elektronicky, Objednávateľ nie je 

povinný takéto práce prevziať a ani za ich vykonanie 

zaplatiť. Ak bude potrebné odstrániť následky prác 

vykonaných Zhotoviteľom bez predchádzajúceho 

uzatvorenia dodatku, Zhotoviteľ je primárne povinný 

tieto následky odstrániť sám, pričom v prípade, ak 

Zhotoviteľ nebude z rôznych dôvodov pokračovať 

v zhotovovaní Diela, bude povinný nahradiť 

Objednávateľovi všetky náklady spojené s 

odstraňovaním následkov takýchto prác ako 

i prípadné škody spôsobené takými prácami.  

4. Prípadné nevyhnutné práce v hodinovej sadzbe sa 

pred ich začatím musia výslovne písomne dohodnúť. 

Úhrada vykonaných prác v hodinovej sadzbe sa 

uskutoční len po predložení príslušných výkazov o 

odpracovaných hodinách podpísaných poverenou 

osobou Objednávateľa.  

5. Zhotoviteľ nie je oprávnený k čiastkovému plneniu 

predmetu Zmluvy. Nevykonanie Diela v rozsahu, 

spôsobom a / alebo v termíne dohodnutom v Zmluve 

sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a 

zakladá nárok Objednávateľa na odstúpenie od 

Zmluvy. 

6. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi každý týždeň 

písomné správy o napredovaní svojich prác. V 

prípade prekročenia dohodnutého termínu 

dokončenia alebo záväzne stanoveného míľnika sa 

dostáva Zhotoviteľ bez ďalšej upomienky do 

omeškania. Ak je ohrozené dodržanie dohodnutého 

termínu alebo míľniku, Zhotoviteľ musí bezodkladne 

o tom informovať Objednávateľa a na vlastné náklady 

primerane urýchliť napredovanie svojich prác. K 

urýchľovacím opatreniam patria o. i. zvýšené 

nasadenie personálu a materiálnych zdrojov, práca 

počas víkendov a sviatkov. Príslušné povolenia k 

urýchľovacím opatreniam si musí zabezpečiť 

Zhotoviteľ na vlastné náklady. 

7. Zhotoviteľovi je známe, že v prípade nedodržania 

dohodnutých termínov alebo míľnikov vzniknú značné 

dodatočné náklady, ktoré bude v plnom rozsahu a 

v akejkoľvek výške oznámenej Objednávateľom 

znášať Zhotoviteľ, a to aj v prípade, ak by z dôvodu 

nedodržania vyššie uvedených termínov boli nutné 

mimoriadne opatrenia, ako napr. provizóriá atď. 

Výnimkou je len prípad, ak je omeškanie 

preukázateľne zavinené Objednávateľom. 

8. Zhotoviteľ aspoň päť (5) pracovných dní pred 

plánovaným odovzdaním Diela oznámi 

Objednávateľovi, kedy bude Dielo pripravené 

na odovzdanie. Objednávateľ si v súlade s týmto 

oznámením dohodne so Zhotoviteľom termín 

prevzatia Diela vykonaného podľa Zmluvy.  

9. Riadne vykonanie Diela sa preukazuje vykonaním 

dohodnutých skúšok a kontrol. Dielo sa považuje za 

dokončené až vtedy, keď sa tieto skúšky a kontroly 

úspešne vykonajú. Výsledok skúšok sa zachytí 

v zmysle ods. 13 tohto článku VOP v protokole 

o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorý podpíšu 

oprávnení zástupcovia všetkých Zmluvných strán. 

10. Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, 

prevziať Dielo aj s prípadnými drobnými vadami 

a nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení 

s inými nebránia riadnemu, plynulému a bezpečnému 

používaniu Diela pre dohodnutý účel. Termín 

odstránenia týchto nedostatkov bude dohodnutý 

v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela podľa 

odseku 13 tohto článku. Objednávateľ je oprávnený 
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zadržať 20% z ceny Diela, ktoré je predmetom 

odovzdania a prevzatia, kým nedostatky uvedené 

v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela nebudú 

odstránené. 

11. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi odovzdať s 

Dielom aj doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a 

riadne užívanie Diela vrátane potvrdení o vykonaní 

skúšok v zmysle ods. 9 tohto článku VOP spolu s ich 

výsledkami, ako i ďalšie doklady ustanovené 

v Zmluve, a to najneskôr v deň odovzdania Diela.  

12. Zhotoviteľ je ďalej povinný najneskôr pri odovzdaní 

Diela Objednávateľovi odovzdať Objednávateľovi 

kópiu stavebného denníka, príslušnú technickú 

dokumentáciu k Dielu, 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 ich predloženie je obvyklé vzhľadom na 

charakter Diela.  

13. O odovzdaní a prevzatí Diela bude vyhotovený 

písomný protokol, ktorý podpíšu oprávnení 

zástupcovia všetkých Zmluvných strán. V protokole 

o odovzdaní a prevzatí Diela budú obsiahnuté 

výsledky všetkých skúšok v zmysle ods. 9 tohto 

článku VOP, ďalej všetky dohody Zmluvných strán, 

ktoré boli prijaté počas preberania Diela, vymedzenie 

vytýkaných nedostatkov a lehoty na ich odstránenie. 

Zaslanie faktúry alebo konečnej správy Zhotoviteľa 

o vykonaní Diela, prípadne akéhokoľvek 

jednostranného úkonu o vykonaní Diela zo strany 

Zhotoviteľa, sa nepovažuje za protokol o odovzdaní 

a prevzatí Diela podľa tohto ustanovenia. Podpísaním 

protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela bez uvedenia 

prípadných vád a nedorobkov zo strany 

Objednávateľa nedochádza k uznaniu 

Objednávateľa, že dodané Dielo je bez akýchkoľvek 

vád a nedorobkov. 

14. Ak sa Zmluvné strany dohodli na postupnom 

odovzdávaní Diela v jednotlivých míľnikoch, 

ustanovenia tohto článku sa použijú primerane pre 

každú odovzdávanú časť Diela v každom míľniku 

dohodnutom v Zmluve a rovnako sa použijú 

primerane pri odovzdávaní Diela po odstránení už 

predtým vytknutých vád. 

 

Čl. VI 

Podmienky vykonania Diela  

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Dielo v súlade s 

platnými technickými normami, s technologickými 

postupmi Objednávateľa a platnou projektovou 

dokumentáciou, ktorú prevezme od Objednávateľa 

v papierovej forme (jedno paré), proti podpisu. 

2. Zhotoviteľ je povinný:  

a) udržiavať na prevzatom Montážnom pracovisku 

poriadok a čistotu a odstraňovať odpady 

a nečistoty vzniknuté jeho prácami; 

b) zaistiť stráženie Montážneho pracoviska na 

vlastné náklady;  

c) udržiavať poriadok a čistotu na používaných 

komunikáciách a na Montážnom pracovisku 

a odstraňovať prípadné vzniknuté škody a / 

alebo znečistenie ciest a / alebo Montážneho 

pracoviska v pravidelných intervaloch, prípadne v 

intervaloch požadovaných Objednávateľom, 

pričom v prípade akéhokoľvek postihu 

Objednávateľa zo strany akýchkoľvek tretích 

osôb vrátane orgánov verejnej správy a / alebo 

samosprávy za akékoľvek škody a / alebo 

znečistenie ciest a / alebo Montážneho 

pracoviska a / alebo súkromných a / alebo 

verejných priestranstiev zo strany Zhotoviteľa a / 

alebo akýchkoľvek jeho subdodávateľov je 

Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi 

akúkoľvek vzniknutú škodu, a to najmä, nie však 

výlučne, náhradu prípadnej finančnej sankcie 

uloženej Objednávateľovi za akúkoľvek škodu a / 

alebo znečistenie v zmysle tohto ustanovenia 

v plnom rozsahu.  

3. Opatrenia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci (ďalej len „BOZP“) ako i protipožiarne 

opatrenia (ďalej len „PO“) vyplývajúce z povahy 

vlastných prác si na Montážnom pracovisku zaistí 

Zhotoviteľ v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky na vlastné 

náklady. Rovnako Zhotoviteľ zodpovedá na vlastné 

náklady za dodržiavanie všetkých právnych 

predpisov na ochranu zložiek životného prostredia či 

týkajúcich sa ochrany historických pamiatok a pod., 

ktoré môžu byť vykonaním Diela dotknuté. Porušenie 

tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie 

zmluvných povinností Zhotoviteľa. 

4. Zhotoviteľ vykonáva práce vo vlastnej réžii a na 

vlastnú zodpovednosť, s vlastnými pracovníkmi 

a v súlade so zákonom č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej 

práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zákon o nelegálnej práci a 

nelegálnom zamestnávaní“). Porušenie povinností 

uvedených v tomto článku s výnimkou využitia 

subdodávateľov vopred schválených 

Objednávateľom sa považuje za podstatné porušenie 

zmluvných povinností Zhotoviteľa. 

5. Výkonom prác smie Zhotoviteľ poveriť len zdravotne 

a odborne spôsobilých a skúsených pracovníkov, 

s platnými školeniami, kvalifikáciami a oprávneniami 

pre daný druh činnosti, ktoré musí na požiadanie 

predložiť Objednávateľovi. 

6. Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci, 

subdodávatelia, dodávatelia a iné osoby 

zúčastňujúce sa na realizácii Diela boli vybavené 

príslušnými osobnými ochrannými pracovnými 

prostriedkami počas celej doby realizácie Diela 

a dodržiavali príslušné ustanovenia BOZP a PO. 

7. Zhotoviteľ pred začatím realizácie Diela musí 

písomne predložiť Objednávateľovi menný zoznam 

pracovníkov, ktorí sa budú na jeho realizácii podieľať, 

a to vrátane pracovníkov subdodávateľa v prípade, 

ak bude Zhotoviteľ realizovať Dielo (aj) 
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prostredníctvom subdodávateľov v súlade so 

Zmluvou a týmito VOP. Zhotoviteľ je povinný 

bezodkladne oznámiť projektovému manažérovi 

Objednávateľa každú zmenu, ktorá sa týka 

nasadeného personálu a uvedený zoznam náležite 

upraviť.  

8. Na plnenie svojich zmluvných záväzkov smie využiť 

Zhotoviteľ subdodávateľov len s vopred udeleným 

písomným súhlasom zo strany Objednávateľa. Toto 

neplatí pre dodanie certifikovaných materiálov 

v súlade s projektovou dokumentáciou, za ktoré 

preberá zodpovednosť Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je 

zodpovedný, aby bol takto dodaný materiál 

odskúšaný v súlade s projektovou dokumentáciou 

a prislúchajúcimi normami, o čom bude záznam 

v stavebnom denníku a požadovaných protokoloch. 

Žiadosť Zhotoviteľa na zapojenie subdodávateľov ani 

už udelený súhlas Objednávateľa na využitie 

subdodávateľov Zhotoviteľom neoslobodzuje 

Zhotoviteľa od jeho zmluvnej zodpovednosti akoby 

Dielo alebo jeho časti vykonával sám. Zhotoviteľ je 

povinný uložiť jeho subdodávateľovi všetky 

povinnosti, ktoré má Zhotoviteľ v súvislosti s 

príslušnými časťami dodávky podľa Zmluvy voči 

Objednávateľovi. Za subdodávateľov, ako aj ich 

personál a splnomocnencov je Zhotoviteľ 

zodpovedný rovnakým spôsobom, ako sám za seba. 

9. Zhotoviteľ na realizáciu Diela výhradne používa 

náradie, materiál a mechanizmy určené a 

certifikované pre daný druh prác s platnými revíznymi 

skúškami, resp. všetkými oprávneniami, potvrdeniami 

a certifikátmi vyžadovanými platnými právnymi 

predpismi a príslušnými technickými normami. 

10. Vedením prác alebo dozorom smie Zhotoviteľ poveriť 

len osobu s potrebným vzdelaním, praxou, alebo 

kvalifikáciou na túto činnosť, ak sa vyžaduje. 

11. Zhotoviteľ zabezpečí účasť jeho zamestnancov na 

preberaní ich prác a dodávok zástupcom 

Objednávateľa a vykoná okamžité opatrenia na 

odstránenie zistených vád, nedorobkov a odchýlok 

Diela od projektu, resp. projektovej dokumentácie. 

12. Odpady a nečistoty vzniknuté prácami Zhotoviteľa je 

Zhotoviteľ povinný odstrániť na svoje náklady 

k termínu odovzdania Diela, resp. k termínu 

odstránenia vád a nedorobkov dohodnutom 

v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela. 

Ustanovenie ods. 2 písm. c) tohto článku VOP sa 

použije primerane. 

13. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia 

staveniska, resp. Montážneho pracoviska stavebný 

denník, do ktorého sa budú zapisovať všetky 

skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy. 

V stavebnom denníku budú zapísané všetky 

skutočnosti, ktoré majú rozhodujúci vplyv na 

montážne práce. V priebehu pracovného času musí 

byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. 

Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním 

a prevzatím Diela bez vád a nedorobkov. Ak 

Objednávateľ nesúhlasí s vykonaným záznamom 

Zhotoviteľa, je povinný pripojiť jeho vyjadrenie 

najneskôr do troch (3) pracovných dní od 

preukázateľného oboznámenia sa so sporným 

záznamom. 

14. Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať 

vykonávanie Diela. Ak Objednávateľ zistí, že 

Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore s jeho zákonnými 

či zmluvnými povinnosťami, projektom a / alebo 

projektovou dokumentáciou, je Objednávateľ 

oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ 

odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním Diela 

a Dielo vykonával riadnym spôsobom, resp. 

vykonával Dielo v súlade so Zmluvou, projektom, 

resp. projektovou dokumentáciou a v súlade 

s právnymi predpismi. Ak Zhotoviteľ nesplní túto 

povinnosť v lehote stanovej Objednávateľom na tento 

účel, Objednávateľ má právo od Zmluvy odstúpiť, a to 

aj v tom prípade, ak by postup Zhotoviteľa viedol k 

nepodstatnému porušeniu Zmluvy, pričom Zhotoviteľ 

v plnom rozsahu zodpovedá za škodu vzniknutú 

Objednávateľovi, a to aj v prípade, ak Objednávateľ 

z vyššie uvedeného dôvodu od Zmluvy odstúpi.  

15. Za nedodržanie predpisov v oblasti BOZP a PO 

Zhotoviteľom, zamestnancami Zhotoviteľa, jeho 

subdodávateľmi, dodávateľmi a inými osobami na 

Montážnom pracovisku je Objednávateľ oprávnený 

požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 

1.000,- EUR za každý deň porušenia akýchkoľvek 

predpisov súvisiacich s BOZP a PO, a to aj 

opakovane až do odstránenia tohto stavu, pričom 

nárok Objednávateľa na náhradu škody tým nie je 

dotknutý. 

16. Všetky práce je Zhotoviteľ povinný robiť pracovníkmi 

s potrebnou kvalifikáciou a oprávnením. 

Objednávateľ je oprávnený vykázať zo stavby 

Zhotoviteľa, pracovníka Zhotoviteľa alebo jeho 

subdodávateľa, ak zistí, že táto osoba závažným 

spôsobom porušuje technologický postup 

Objednávateľa, BOZP a / alebo PO, resp. nariadenia 

koncového zákazníka Objednávateľa alebo 

Objednávateľa, prípadne právne predpisy. Zhotoviteľ 

musí okamžite a na vlastné náklady zabezpečiť 

opatrenia, aby nebola ohrozená realizácia a termín 

riadneho a včasného dokončenia Diela.  

17. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať 

náhodnú orientačnú dychovú, resp. obdobnú skúšku 

na prítomnosť alkoholu resp. iných omamných látok 

u akýchkoľvek, resp. všetkých pracovníkov 

Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa. Pri pozitívnom 

náleze bude pracovník okamžite vykázaný z 

Montážneho pracoviska a Zhotoviteľovi bude udelená 

pokuta vo výške 1.500,- EUR / osoba.  

18. Viacnásobné porušenie ktoréhokoľvek z ods. 15, 16 

a / alebo 17 tohto článku VOP bude považované za 

podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má 

právo od Zmluvy odstúpiť. 

19. 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 
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nebezpečenstvá a určiť opatrenia na bezpečnú 

manipuláciu, skladovanie a prepravu týchto látok 

resp. tohto Diela, a to najmä z hľadiska ochrany 

zdravia a životného prostredia. V prípade, ak je 

súčasťou Diela dodávka tovaru, ktorý obsahuje 

nebezpečné chemické látky alebo nebezpečné 

chemické prípravky, Zhotoviteľ je povinný poskytnúť 

Objednávateľovi kartu bezpečnostných údajov v 

súlade s osobitnými právnymi predpismi.  

20. 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. 

21. Mimoriadne udalosti, ako napr. úrazy vrátane 

smrteľných, úradné opatrenia, poškodenia, krádež a / 

alebo akékoľvek iné okolnosti nasvedčujúce 

spáchaniu trestného činu a / alebo vzniku alebo 

možnosti budúceho vzniku škody musí Zhotoviteľ 

oznámiť bezodkladne telefonicky poverenému 

zástupcovi Objednávateľa a následne písomne do 3 

pracovných dní od udalosti, resp. od zistenia, že 

k takej udalosti môže dôjsť, Objednávateľovi, inak 

sám zodpovedá za vzniknutú škodu.  

22. Ak Zhotoviteľ vykonáva pre Objednávateľa stavebné 

práce, demolácie, udržiavacie, servisné, alebo 

čistiace práce a pri vykonávaní týchto prác vzniká 

odpad, potom Zhotoviteľ je jeho držiteľom a to bez 

ohľadu na to, že v zmysle § 77 zákona č. 79/2015 Z. 

z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Zákon o odpadoch“) je Objednávateľ jeho 

pôvodcom, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. 

23. Ak Zhotoviteľ v rámci Diela, ktoré vykonáva pre 

Objednávateľa, prepravuje odpady, potom je ich 

odosielateľom a plní povinnosti odosielateľa uvedené 

v § 26 Zákona o odpadoch. 

24. Zhotoviteľ je povinný oddeliť materiál, ktorý mu 

poskytol Objednávateľ, od iných materiálov, označiť 

ho ako majetok Objednávateľa a uskladniť ho 

v súlade s podmienkami výrobcu. Zhotoviteľ je 

povinný zabezpečiť tento materiál pred nelegálnym 

prístupom zo strany tretích osôb a bezodkladne 

informovať Objednávateľa o zmenách jeho množstva 

(napr. v dôsledku krádeže, poškodenia alebo 

spotrebovania). 

25. Všetok nepoužitý materiál poskytnutý 

Objednávateľom je Zhotoviteľ povinný vrátiť 

Objednávateľovi v nepoškodenom stave, v termíne 

dohodnutom medzi Zhotoviteľom (najneskôr však 

k termínu konečného odovzdania Diela) a vedúcim 

príslušného skladu Objednávateľa. V prípade, ak je 

vrátený materiál poškodený, Zhotoviteľ je povinný 

nahradiť Objednávateľovi spôsobenú škodu (cena 

materiálu, náklady na likvidáciu materiálu ako 

odpadu, príp. iné vzniknuté náklady) v plnom 

rozsahu. Zhotoviteľ preukazuje splnenie tejto 

povinnosti potvrdením výdajky oprávneným 

zamestnancom SPIE Elektrovod, a. s. V prípade, že 

spolu s materiálom boli dodané aj oceľové palety 

a bubny (kovové a drevené), je Zhotoviteľ povinný ich 

vrátiť a doklad o tom predložiť pri odovzdaní Diela. 

V prípade nesplnenia tejto povinnosti zo strany 

Zhotoviteľa má Objednávateľ právo požadovať od 

Zhotoviteľa:  

a) zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za 1 ks 

oceľovej palety a súčasne 

b) náhradu škody najmenej vo výške, ktorú 

dodávateľ bubna fakturuje Objednávateľovi, ktorá 

nie je dotknutá nárokom Objednávateľa na a ani 

úhradou vyššie uvedenej Zmluvnej pokuty. 

 

Čl. VII  

Zodpovednosť Zhotoviteľa 

 

1. Podklady a údaje poskytnuté Zhotoviteľovi 

Objednávateľom v súvislosti so Zmluvou ho v 

žiadnom prípade neoslobodzujú od povinnosti ich 

kontroly vzhľadom na okolnosti, ktoré sú nevyhnutné 

na bezchybné plnenie záväzkov v súlade so Zmluvou 

a príslušnými predpismi a normami. 

2. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa bez zbytočného 

odkladu písomne informovať o zistených 

nedostatkoch v odovzdanej dokumentácii, 

podkladoch, materiáloch a iných veciach prevzatých 

od Objednávateľa v súlade s § 551 Obchodného 

zákonníka, vrátane návrhov na ich riešenie, ktoré 

musia byť po dohode Zmluvných strán realizované 

v primeranej lehote. V prípade, ak si Zhotoviteľ 

nesplní túto povinnosť, zodpovedá za všetky škody 

tým vzniknuté.  

3. Prípadná spoluúčasť Objednávateľa, napr. pri 

dimenzovaní, konštrukcii, výbere materiálov a ich 

spracovaní, konzervovaní a skladovaní, pri výbere 

subdodávateľov, ako aj pri posudzovaní a 

schvaľovaní podkladov k vykonaniu Diela, 

neoslobodzuje Zhotoviteľa od výhradnej 

zodpovednosti za plnenie jeho záväzkov v súlade so 

Zmluvou. 

 

Čl. VIII  

Cena 

 

1. Cena Diela je cena stanovená dohodou Zmluvných 

strán a obsahuje všetky náklady nutné na vykonanie 

Diela tak, aby mohlo byť realizované bez potreby prác 

naviac. 

Zhotoviteľ uzavretím Zmluvy súhlasí s dohodnutým 

objemom a obsahom prác (uvedeným najmä, nie 

však výlučne vo výkaze výmer, súpise prác a pod.) 

a prehlasuje, že tento objem a obsah prác si riadne 

naštudoval, porovnal s projektovou dokumentáciou 

a nemá voči nemu výhrady. V prípade, že Zhotoviteľ 

výhrady mal, riadne písomne / elektronicky upozornil 

Objednávateľa na nesúlad objemu a obsahu prác 

s projektovou dokumentáciou pred uzavretím Zmluvy 
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/ objednávky; platí teda nevyvrátiteľná právna 

domnienka, že v prípade, ak žiadne výhrady 

Zhotoviteľa Objednávateľovi doručené neboli, 

Zhotoviteľ žiadne výhrady nemal, s čím Zhotoviteľ 

súhlasí. 

2. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu Diela 

dohodnutú v Zmluve spôsobom určeným v Zmluve. 

3. Cena je dohodnutá v eurách bez DPH, pokiaľ 

v Zmluve nie je uvedené inak. K cene Diela bude 

fakturovaná DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov (ďalej „Zákon o DPH“) a v súlade s platnou 

legislatívou Európskej únie. 

4. Cena za Dielo zahŕňa všetky materiálne aj personálne 

náklady vrátane vedľajších nákladov a výdavkov 

Zhotoviteľa, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu 

Zmluvy. Sem patria okrem iného všetky náklady na 

zriadenie Montážneho pracoviska, jeho vypratanie, 

na zabezpečenie Montážneho pracoviska, 

ubytovanie a stravovanie personálu Zhotoviteľa, na 

príslušné odskúšané náradie zodpovedajúceho 

stavu, zariadenia, pracovné prostriedky, osobné 

ochranné prostriedky, dopravné, špedičné, colné, 

poistné náklady, správne poplatky, náklady spojené 

s balením, prepravou a nakladaním a vykladaním 

materiálu a / alebo Diela, náklady na zaistenie BOZP 

a PO, cena za udelenie licencií (s právom poskytnúť 

sublicenciu) či iné práva duševného vlastníctva či 

priemyselného vlastníctva a pod., náklady spojené so 

splnením požiadaviek vyplývajúcich z platnej 

legislatívy v oblasti ochrany životného prostredia, na 

odstránenie znečistenia, poplatky na nakladanie 

s odpadmi, vykonanie výrobno-kontrolných skúšok 

a zaškolenie obsluhy, zabezpečenie uskladnenia 

a stráženia materiálu Objednávateľa podľa čl. VI ods. 

24 VOP atď., a to ako vo vzťahu k Zhotoviteľovi a jeho 

zamestnancom, tak aj vo vzťahu k jeho prípadným 

subdodávateľom a ich zamestnancom a iným 

pracovníkom. Pre vylúčenie akýchkoľvek 

pochybností, Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať 

od Objednávateľa akýkoľvek náklad súvisiaci so 

zhotovovaním Diela prostredníctvom akéhokoľvek 

subdodávateľa.  

5. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dohodnutá cena Diela 

je celkovou cenou za vykonanie Diela, a teda za celý 

predmet Zmluvy, zahŕňajúc všetky náklady spojené 

s jeho vykonaním uvedené v ods. 4 tohto článku. 

Ku zmene ceny Diela môže dôjsť výlučne 

z výnimočných dôvodov na základe písomného 

dodatku ku Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými 

stranami, pričom Zhotoviteľ je povinný preukázať 

vznik takéhoto výnimočného dôvodu. Výnimočným 

dôvodom pre zmenu ceny je iba: 

a) nepredpokladaná legislatívna zmena v cenovej 

oblasti počas trvania Zmluvy majúca vplyv na 

predmet Zmluvy;  

b) písomné objednanie prác naviac zo strany 

Objednávateľa, ktoré neboli zahrnuté v predmete 

Diela podľa Zmluvy; a 

c) časový posun realizácie Diela spôsobený 

zavinením Objednávateľa o viac ako 3 mesiace – 

v tomto prípade sa cena za Dielo upraví o výšku 

ročnej inflácie počas vykonávania Diela 

vyhlásenú Štatistickým úradom Slovenskej 

republiky, a to vždy od prvého dňa mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo takéto 

vyhlásenie oficiálne uskutočnené.  

6. Zhotoviteľ prehlasuje, že pred uzavretím Zmluvy sa 

dôkladne oboznámil s podmienkami vykonania Diela, 

s podkladmi pre jeho vykonanie, s miestom 

vykonania Diela, pričom dohodnutá cena Diela podľa 

Zmluvy vychádza z dôslednej znalosti týchto 

okolností. Zhotoviteľ preto prehlasuje, že si nebude 

uplatňovať zvýšenie ceny za vykonanie Diela 

v dôsledku jeho omylu pri posudzovaní vyššie 

uvedených okolností. 

7. Zariadenia, náradie a pomocné materiály, ktoré 

poskytne Objednávateľ na požiadanie Zhotoviteľovi, 

budú fakturované podľa cenníka Objednávateľa. 

 

Čl. IX 

Platobné podmienky 

 

1. Fakturovaná suma ceny Diela, ktorú je Zhotoviteľ 

oprávnený fakturovať, zodpovedá len skutočne 

zrealizovanému výkonu na základe súpisu skutočne 

zrealizovaných prác na Diele schváleného 

povereným zástupcom Objednávateľa v maximálnych 

množstvách dohodnutých v Zmluve, pokiaľ nebude 

písomne alebo elektronicky dohodnuté inak 

s povereným zástupcom Objednávateľa. 

2. Nárok na zaplatenie ceny Diela vzniká Zhotoviteľovi 

riadnym a včasným splnením jeho záväzku vykonať 

pre Objednávateľa Dielo bez vád, riadne a za 

dohodnutých podmienok, čím nie je dotknutý ods. 8 

tohto článku VOP. 

3. Cenu za Dielo uhradí Objednávateľ po ukončení, 

odovzdaní a prevzatí Diela na základe faktúry, ktorú 

Zhotoviteľ vystaví a doručí najneskôr do 20 dní od 

vzniku daňovej povinnosti a doručí Objednávateľovi 

v súlade čl. IX ods. 10 týchto VOP. 

4. Súčasťou faktúry bude kópia protokolu o odovzdaní 

a prevzatí Diela alebo výkaz (odpracovaných hodín, 

najazdených kilometrov, atď.) podpísaný všetkými 

Zmluvnými stranami. V konečnej faktúre sa zohľadní 

zálohová platba prijatá na účet Zhotoviteľa, ak bola 

Zmluvnými stranami dohodnutá.  

5. Splatnosť faktúry je 60 dní od dátumu jej doručenia, 

pokiaľ nenastanú skutočnosti uvedené v odsekoch 7 

a / alebo 8 tohto článku, alebo pokiaľ v Zmluve nie je 

uvedené inak. V prípade, že splatnosť faktúry 

pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného 

pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší 

nasledujúci pracovný deň. Za zaplatenie faktúry sa 

považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu 

Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa. 

6. Zhotoviteľ zabezpečí, aby ním vystavené faktúry 

obsahovali všetky potrebné náležitosti v zmysle 

relevantných právnych predpisov platných v SR. 
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Zhotoviteľ ďalej zabezpečí, aby ním vystavená 

faktúra obsahovala obchodné meno Objednávateľa 

podľa výpisu z Obchodného registra, IČO, telefonický 

kontakt na osobu zodpovednú za fakturáciu a číslo 

Zmluvy, resp. objednávky zadanej v súlade 

s Rámcovou zmluvou. Ďalej musí faktúra obsahovať 

pôvodnú Objednávku a jednoznačné priradenie 

položiek faktúry k položkám v Objednávke. 

V prípade, že Zhotoviteľ je platcom DPH, je povinný 

doložiť kópiu osvedčenia o registrácii za platiteľa 

DPH. Bankové poplatky súvisiace s prevodom cudzej 

meny hradí Zhotoviteľ. 

7. Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť Zhotoviteľovi 

faktúru, ktorá nebude obsahovať náležitosti a údaje 

podľa ods. 3 až 6 tohto článku VOP či právnych 

predpisov, na doplnenie. V takomto prípade sa 

zastaví plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová 

lehota splatnosti začne plynúť doručením originálu 

opravenej faktúry Objednávateľovi spolu so všetkými 

prílohami v súlade s ods. 3 až 6 tohto článku VOP. 

8. Objednávateľ nie je povinný uhradiť akúkoľvek 

faktúru po dobu, počas ktorej je Zhotoviteľ 

v omeškaní s vecným plnením podľa Zmluvy alebo 

podľa dohodnutého harmonogramu prác na Diele. 

V tomto prípade sa lehota splatnosti faktúr prerušuje 

a nová lehota začína plynúť odo dňa, kedy boli 

dohodnuté práce skutočne vykonané a riadne 

odovzdané Objednávateľovi podľa týchto VOP. 

9. Ak má Zhotoviteľ bankový účet v tuzemsku, bankové 

poplatky Objednávateľa znáša Objednávateľ, 

bankové poplatky Zhotoviteľa znáša Zhotoviteľ. Ak 

má Zhotoviteľ bankový účet v zahraničí, bankové 

poplatky na území Slovenskej republiky bude znášať 

Objednávateľ, bankové poplatky v zahraničí bude 

znášať Zhotoviteľ. V prípade porušenia zmluvnej 

podmienky súvisiacej s úhradou znáša všetky 

bankové poplatky tá Zmluvná strana, ktorá porušenie 

zavinila. 

10. Daňový doklad / faktúra má byť vyhotovená vo 

formáte A4, na štandardnom kancelárskom papieri 

s jednostrannou tlačou, farba textu čierna a doručená 

do sídla Objednávateľa uvedeného v Obchodnom 

registri v jednom origináli, alebo bude vyhotovená 

elektronicky a zaslaná na e-mailovú adresu 

Objednávateľa: doslefaktury@elvba.sk. 

11. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je 

oprávnený vystaviť faktúru v mene a na účet 

Zhotoviteľa, a to v prípade, ak Zhotoviteľ nevystaví 

faktúru ani do 10 dní po výzve Objednávateľa. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje takto vystavené faktúry 

bezvýhradne akceptovať. 

 

Čl. X  

Zmluvné pokuty a úrok z omeškania a iné dojednania 

 

1. Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním Diela podľa 

Zmluvy (t. j. nevykoná Dielo riadne v dohodnutom 

termíne plnenia), a to aj čiastočne, má Objednávateľ 

právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 0,1 % z celkovej ceny Diela, a to za 

každý aj začatý deň omeškania. V prípade, ak toto 

omeškanie trvá dlhšie ako 7 dní, zmluvná pokuta 

počnúc 8. dňom je vo výške 0,2 % z celkovej ceny 

Diela, a to za každý aj začatý deň omeškania. 

Minimálna výška zmluvnej pokuty pri omeškaní 

s vykonaním Diela dlhšom ako 7 dní predstavuje 

sumu 100,- EUR. 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; vo vzťahu k nároku 

na zmluvnú pokutu sa nedodanie alebo oneskorené 

dodanie dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie 

alebo na užívanie Diela, alebo iných dokladov, ktoré 

je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi podľa 

Zmluvy, považuje za nedodanie Diela riadne a včas. 

Nárok Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej 

porušením povinností Zhotoviteľa vykonať Dielo 

riadne a včas nie je uplatnením ani úhradou tejto 

zmluvnej pokuty dotknutý.  

2. Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním Diela, hoci 

len čiastočne, po dobu dlhšiu ako 14 dní, má 

Objednávateľ podľa vlastnej vôle právo zrušiť 

objednávku / odstúpiť od Zmluvy a súčasne 

a) požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 

40 % z celkovej ceny Diela, s vykonaním ktorého 

je Zhotoviteľ v omeškaní, alebo 

b) uplatniť si u Zhotoviteľa náklady vzniknuté 

zabezpečením náhradného plnenia a vzniknutú 

škodu. 

3. V prípade dodania vadného Diela Objednávateľ môže 

požadovať od Zhotoviteľa okrem náhrady škody aj 

zmluvnú pokutu vo výške 20 % z celkovej ceny Diela. 

4. V prípade, že Zhotoviteľ je v omeškaní 

s odstraňovaním vád a uplatnené vady Diela 

neodstráni v lehote dohodnutej v ods. 5 čl. XI. týchto 

Všeobecných obchodných podmienok, je 

Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny 

Diela za každú jednotlivú reklamovanú vadu a za 

každý deň omeškania so splnením povinnosti 

odstrániť túto reklamovanú vadu v dohodnutej lehote. 

5. V prípade spôsobenia environmentálnej škody 

Zhotoviteľom je tento povinný environmentálnu škodu 

na vlastné náklady odstrániť. Objednávateľ je 

oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa prípadné sankcie 

uložené zo strany orgánov štátnej správy v oblasti 

životného prostredia v plnom rozsahu. 

6. Ak v dôsledku porušenia ustanovení Zákona 

o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní zo 

strany Zhotoviteľa bude Objednávateľovi uložená 

pokuta zo strany príslušného orgánu verejnej moci, 

Objednávateľ je oprávnený uplatniť si túto sankciu 

u Zhotoviteľa a tento je povinný uplatnenú sankciu 

v plnej výške bezodkladne uhradiť Objednávateľovi. 

7. Zhotoviteľ je povinný vyfakturovanú zmluvnú pokutu 

uhradiť do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry. 

8. Dojednaním akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa 

Zmluvy či týchto VOP nie je dotknutý akýkoľvek nárok 

Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej 

mailto:doslefaktury@elvba.sk
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porušením povinnosti, ktorá je zabezpečená 

zmluvnou pokutou, a to aj vo výške presahujúcej túto 

zmluvnú pokutu.  

9. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotoviteľa 

povinnosti vykonať Dielo riadne a včas vrátane 

povinnosti dodať doklady podľa Zmluvy riadne a včas. 

Nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu a / alebo 

náhradu škody nezaniká ani v prípade odstúpenia 

ktorejkoľvek zo Zmluvných strán od Zmluvy. 

10. Ak je Objednávateľ v omeškaní so splnením 

peňažného záväzku, môže Zhotoviteľ požadovať od 

Objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,025% 

z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

11. V zmysle § 401 Obchodného zákonníka Zhotoviteľ 

akceptovaním týchto VOP ako prílohou ku Zmluve 

výslovne vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na 

uplatnenie akýchkoľvek práv a nárokov 

Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na 10 rokov, od 

kedy začala plynúť. 

 

Čl. XI  

Záruka za akosť a vady Diela  

 

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho 

riadnym ukončením a odovzdaním predmetu Diela 

Objednávateľovi v dohodnutom mieste 

a v dohodnutom čase vrátane všetkých dokladov, 

ktoré sú potrebné na prevzatie alebo na užívanie 

Diela, alebo iných dokladov, ktoré je Zhotoviteľ 

povinný predložiť Objednávateľovi podľa Zmluvy. 

Dielo má vady, ak nezodpovedá všetkým 

podmienkam stanoveným v Zmluve a v príslušných 

právnych predpisoch a normách, alebo ak jeho 

vykonanie nezodpovedná výsledku určenému 

v Zmluve. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase 

jeho odovzdania. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela 

vzniknuté po tomto čase, ak boli spôsobené 

porušením jeho povinností. Za vady Diela, na ktoré sa 

vzťahuje záruka za akosť, zodpovedá Zhotoviteľ v 

rozsahu tejto záruky.  

3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že vykonané Dielo 

nevykazuje ani žiadne právne vady a že zo strany 

tretej osoby nebudú uplatňované nároky z titulu 

porušenia alebo ohrozenia autorských práv, práv na 

ochrannú známku, patent alebo iných obdobných 

práv.  

4. V prípade vykonania Diela s vadami je Objednávateľ 

oprávnený podľa vlastnej úvahy:  

a) požadovať (i) odstránenie vád dodaním 

náhradného Diela za vadné Dielo za 

predpokladu, že predmet Diela vzhľadom na jeho 

povahu možno vrátiť alebo odovzdať 

Zhotoviteľovi, (ii) dodanie chýbajúcej časti Diela 

alebo (iii) odstránenie právnych vád, alebo  

b) požadovať odstránenie vád opravou Diela, ak sú 

vady opraviteľné, alebo  

c) požadovať primeranú zľavu z ceny za Dielo, 

alebo  

d) odstúpiť od Zmluvy. 

V prípade, ak má Dielo viac vád rôznej povahy, je na 

uvážení Objednávateľa, či a ktoré z vyššie uvedených 

práv využije vo vzťahu k jednotlivým vadám Diela, 

pričom právo na primeranú zľavu z ceny Diela 

v zmysle ods. 4 písm. c) tohto článku VOP môže 

Objednávateľ uplatniť aj popri uplatnení nárokov 

z ods. 4 písm. a) a b) tohto článku VOP. 

5. Objednávateľ vady (reklamácie) Diela Zhotoviteľovi 

písomne oznámi bez zbytočného odkladu po ich 

zistení. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhovieť uplatnenému 

nároku z vád Diela ihneď, najneskôr do 5 dní 

od uplatnenia reklamácie. Týmto postupom nie je 

dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. 

6. V prípade, ak si Objednávateľ uplatní u Zhotoviteľa 

nárok na odstránenie vád a Zhotoviteľ neodstráni 

vadu v lehote podľa ods. 5 tohto článku VOP, 

Objednávateľ je oprávnený túto vadu odstrániť sám 

alebo tým poveriť tretiu osobu a sumu týchto 

vzniknutých nákladov si uplatniť priamo u Zhotoviteľa.  

7. Zárukou za akosť Diela preberá Zhotoviteľ záväzok, 

že vykonané Dielo bude minimálne počas záručnej 

doby spôsobilé na použitie na dohodnutý alebo 

obvyklý účel a že si zachová dohodnuté alebo obvyklé 

vlastnosti, vlastnosti stanovené všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, projektovou 

dokumentáciou a príslušnými technickými normami. 

Záručná doba sa stanovuje na 60 mesiacov, pokiaľ 

v Zmluve nie je dohodnuté inak a začína plynúť odo 

dňa protokolárneho prevzatia Diela ako celku bez 

akýchkoľvek vád a nedorobkov Objednávateľom, t. j. 

nie od odovzdania a prevzatia akejkoľvek časti Diela. 

Počas záručnej doby má Objednávateľ právo 

uplatňovať si nároky z vád uvedené v ods. 4 tohto 

článku za podmienok uvedených v predchádzajúcich 

odsekoch a aplikovateľných právnych predpisoch. 

Nárok Objednávateľa na náhradu spôsobenej škody 

nie je uplatnením nárokov z vád Diela dotknutý.  

 

Čl. XII  

Zodpovednosť za škodu 

 

1. Zmluvné strany si navzájom zodpovedajú za škodu 

spôsobenú porušením povinností vyplývajúcich zo 

Zmluvy a z právnych predpisov, ibaže porušujúca 

Zmluvná strana preukáže, že porušenie povinností 

bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi 

zodpovednosť.  

2. Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi 

škodu, ktorú mu spôsobil porušením svojej 

povinnosti. 

3. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi podľa 

zákonných predpisov a týchto VOP za všetky škody, 

ktoré spôsobil on, jeho zamestnanci, subdodávatelia, 

vrátane ich zamestnancov, dodávatelia vrátane ich 

zamestnancov alebo poverenci vrátane ich 

zamestnancov. Toto platí aj pre odvrátiteľné škody na 

pozemku, kde sa zhotovuje Dielo či Montážnom 

pracovisku či inom dotknutom mieste týkajúcom sa 

zhotovovania Diela podľa Zmluvy, ak nie je 

dohodnuté inak. 
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4. Nárok na náhradu škody nezaniká ani v prípade 

odstúpenia od Zmluvy. 

5. Zhotoviteľ bude chrániť Objednávateľa pred všetkými 

nárokmi tretích osôb, ktoré vyplynú z takýchto škôd 

priamo alebo nepriamo v súvislosti so Zmluvou a 

Dielom. 

6. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady udržiavať 

poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 

prevádzkou, produktom a výrobkom a predložiť ho 

Objednávateľovi. Výška minimálnej poistnej sumy 

môže byť stanovená v Zmluve, avšak nesmie byť 

nižšia ako 1.000.000,- EUR. 

7. Vymedzenie okolnosti vylučujúcej zodpovednosť za 

škody, podmienky uplatnenia nárokov, ako aj postup 

pri jej vzniku vyplývajú z ust. § 374 a § 300 

Obchodného zákonníka. Za okolnosti vylučujúce 

zodpovednosť za škodu sa považujú prekážky, ktoré 

nastali po uzatvorení Zmluvy nezávisle od vôle 

povinnej Zmluvnej strany a bránia v splnení jej 

povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by 

povinná Zmluvná strana takúto prekážku alebo jej 

následky odvrátila alebo prekonala a ďalej, že by 

v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala, ide 

najmä, no nie výlučne o nasledujúce okolnosti 

a skutočnosti: štrajk, epidémia, pandémia, požiar, 

prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, 

zabavenie tovaru, embargo, zákaz transferu devíz, 

poruchy a všeobecný nedostatok dopravných 

prostriedkov, všeobecný nedostatok vstupných 

materiálov a surovín, nezavinená regulácia odberu 

energií a pod. 

8. Zmluvná strana postihnutá okolnosťou vylučujúcou 

zodpovednosť za škodu je povinná okamžite oznámiť 

túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane. Zmluvné 

strany sa oslobodzujú od zodpovednosti za čiastočné 

alebo úplné nesplnenie zmluvných záväzkov, pokiaľ 

ich splnenie bolo ovplyvnené alebo znemožnené 

okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. V tomto 

prípade sa predlžuje lehota plnenia zmluvných 

povinností o dobu, počas ktorej budú následky 

neodvrátiteľných okolností trvať. 

9. Ustanovenie § 379 druhá veta a § 385 Obchodného 

zákonníka sa nepoužije na účely náhrady škody 

Objednávateľovi spôsobenej Zhotoviteľom alebo 

personálom Zhotoviteľa.  

 

Čl. XIII 

Právo na audit 

 

1. Zhotoviteľ je povinný viesť úplné a presné doklady 

a informácie, týkajúce sa plnenia predmetu Zmluvy 

v zmysle ods. 2 tohto článku VOP. 

2. Objednávateľ alebo ním poverená právnická osoba 

alebo fyzická osoba je oprávnená požadovať od 

Zhotoviteľa predloženie dokladov a informácií 

súvisiacich s plnením predmetu Zmluvy, resp. 

spôsobilých preukázať možný vplyv na efektívne 

plnenie predmetu Zmluvy. Medzi takéto doklady 

patria najmä, no nie výlučne, nadobúdacie účtovné 

doklady a záznamy, záznamy projektového 

účtovníctva, zmluvy uzatvorené so subdodávateľmi, 

dodávateľmi a / alebo poverencami, protokoly, 

záznamy a iné evidencie o školeniach bezpečnosti 

a ochrane zdravia zamestnancov pri práci použitých 

pri plnení predmetu Zmluvy, certifikáty a iné doklady 

preukazujúce dosahovanie štandardov kvality 

v súvislosti s predmetom Zmluvy, doklady 

preukazujúce riadne a včasné plnenie miezd 

a odvodových povinností za zamestnancov použitých 

na plnenie predmetu Zmluvy a ostatných daňových 

povinností. Zhotoviteľ je povinný vyhovieť požiadavke 

Objednávateľa alebo ním poverenej právnickej osoby 

alebo fyzickej osoby bez zbytočného odkladu, no 

najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia takejto 

požiadavky Zhotoviteľovi.  

3. Zhotoviteľ si splní povinnosť uvedenú v ods. 2 tohto 

článku tým, že v stanovenej lehote doručí 

požadované doklady Objednávateľovi alebo ním 

poverenej právnickej osobe alebo fyzickej osobe 

a v prípade požiadavky Objednávateľa umožní 

prístup do priestorov, miestností, zariadení, resp. 

pripojenie k technickým zariadeniam, kde sú tieto 

doklady alebo informácie k dispozícii.  

4. Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom zabezpečenia 

vo svojich subdodávateľských zmluvách 

a objednávkach požadovať od svojich 

subdodávateľov, aby viedli úplné a presné záznamy 

v zmysle tohto článku VOP v súvislosti s každou 

subdodávateľskou zmluvou alebo objednávkou 

uzavretou, resp. vystavenou Zhotoviteľom v súvislosti 

so Zmluvou a umožnili kontrolu týchto záznamov 

Objednávateľom za podmienok a v období, ako je 

uvedené v tomto článku VOP a spolupracovali pri 

výkone kontroly zo strany Objednávateľa. 

5. Objednávateľ alebo ním poverená právnická osoba 

alebo fyzická osoba je oprávnená požadovať od 

Zhotoviteľa doklady a informácie podľa tohto článku 

Zmluvy kedykoľvek počas doby účinnosti Zmluvy, ako 

aj ďalších päť rokov odo dňa skončenia jej účinnosti. 

Zároveň, počas tej istej doby, je Objednávateľ 

oprávnený uchovávať u seba takto poskytnuté 

doklady a informácie, vrátane ich uchovávania 

vo svojich informačných systémoch. Zhotoviteľ je 

povinný prostredníctvom zabezpečenia vo svojich 

subdodávateľských Zmluvách a objednávkach 

požadovať od svojich subdodávateľov uchovanie 

dokladov a informácií v zmysle predchádzajúcej vety 

za účelom možnej kontroly zo strany Objednávateľa. 

6. Akékoľvek porušenie povinností Zhotoviteľa 

uvedených v tomto článku sa považuje za podstatné 

porušenie Zmluvy, ktoré oprávňuje Objednávateľa 

odstúpiť od Zmluvy. Navyše ak Zhotoviteľ poruší 

svoju povinnosť poskytnúť Objednávateľovi alebo 

ním poverenej právnickej osobe alebo fyzickej osobe 

doklady a informácie v zmysle tohto článku Zmluvy, 

Objednávateľ môže požadovať od Zhotoviteľa 

zaplatenie Zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za 

každý prípad porušenia tejto povinnosti. Nárok na 

náhradu škody, ktorá vznikne Objednávateľovi 
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z dôvodu porušenia tejto povinnosti, nie je týmto 

dotknutý.  

7. Objednávateľ zabezpečí ochranu dokladov 

a informácií, ktoré mu boli poskytnuté Zhotoviteľom, 

resp. jeho subdodávateľom v zmysle tohto článku, a 

ktoré boli označené Zhotoviteľom, resp. jeho 

subdodávateľom ako jeho obchodné tajomstvo alebo 

majúce dôverný charakter. V rovnakom rozsahu 

Objednávateľ zaviaže k ochrane aj právnické osoby 

alebo fyzické osoby, ktoré poverí činnosťami podľa 

tohto článku VOP. 

 

Čl. XIV 

Prerušenie výkonu prác zo strany Objednávateľa 

 

1. Objednávateľ je oprávnený bezplatne prerušiť výkon 

prác až na 3 mesiace, pričom nezodpovedá 

Zhotoviteľovi ani akejkoľvek tretej osobe, vrátane 

subdodávateľov, za akúkoľvek škodu vzniknutú 

v tejto súvislosti. Hore uvedené termíny sa tým 

automaticky adekvátne posúvajú. 

2. V prípade prerušenia trvajúceho dlhšie ako 3 mesiace 

uzatvoria Zmluvné strany osobitnú dohodu o ďalšej 

realizácii Zmluvy. 

 

Čl. XV 

Zánik Zmluvy 

 

1. Zmluva zaniká: 

a) vzájomnou dohodou Zmluvných strán; 

b) iba ak to výslovne pripúšťa samotná Zmluva, 

výpoveďou Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných 

strán, a to aj bez uvedenia dôvodu, inak výpoveď 

nie je možná. Ak je výpoveď v zmysle 

predchádzajúcej vety možná, výpovedná doba je 

3 mesiace a začína plynúť prvým dňom 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď 

doručená druhej Zmluvnej strane;  

c) odstúpením od Zmluvy; 

d) zánikom niektorej zo Zmluvných strán bez 

právneho nástupcu.  

2. Každá Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od 

Zmluvy v prípadoch stanovených v právnych 

predpisoch, v Zmluve vrátane týchto Všeobecných 

obchodných podmienok, ako aj v prípade: 

a) podstatného porušenia Zmluvy druhou Zmluvnou 

stranou; 

b) ak sa preukáže, že druhá Zmluvná strana si 

neplní včas a / alebo riadne obdobné záväzky 

alebo peňažné záväzky voči iným subjektom po 

dobu aspoň troch mesiacov; 

c) bolo zahájené konkurzné konanie s jednou zo 

Zmluvných strán.  

3. Za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom sa 

považuje (okrem ďalších prípadov uvedených v 

Zmluve vrátane VOP alebo vyplývajúcich zo zákona) 

najmä: 

a) ak je Zhotoviteľ v omeškaní, hoci aj čiastočne, 

s vykonaním Diela o viac ako 14 dní; 

b) ak vykonané Dielo nezodpovedá podmienkam 

stanoveným v Zmluve alebo jeho vykonanie 

nezodpovedá výsledku určenému v Zmluve, 

v projektovej dokumentácii, a / alebo nie je 

v súlade s príslušnými technickými normami; 

c) porušenie povinností uvedených v týchto 

Všeobecných obchodných podmienkach a / alebo 

v Zmluve ako prípad podstatného porušenia 

Zmluvy; 

d) ak bude právoplatne rozhodnuté orgánom 

verejnej moci, že sa Zhotoviteľ v súvislosti 

s uzatváraním tejto Zmluvy dopustil obmedzenia 

hospodárskej súťaže v zmysle príslušných 

právnych predpisov; 

e) ak Zhotoviteľ nevyhovie uplatneným nárokom 

z vád Diela v lehote určenej v ods. 5 článku XI. 

týchto VOP; 

f) ak v dôsledku porušenia ustanovení Zákona 

o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní zo 

strany Zhotoviteľa bola Zhotoviteľovi alebo 

Objednávateľovi uložená pokuta príslušným 

orgánom verejnej moci; 

g) ak Zhotoviteľ bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu Objednávateľa postúpi akúkoľvek svoju 

pohľadávku voči Objednávateľovi tretej osobe 

alebo ak takúto pohľadávku zaťaží záložným 

právom; takýto právny úkon Zhotoviteľa je 

zároveň neplatný. 

4. Za podstatné porušenie Zmluvy zo strany 

Objednávateľa sa považuje omeškanie 

Objednávateľa s úhradou faktúr po dobu dlhšiu ako 

60 dní. 

5. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj 

v prípade, ak nastanú okolnosti, za ktorých je 

Objednávateľ ručiteľom za daň z pridanej hodnoty za 

Zhotoviteľa v zmysle právnych predpisov.  

6. Odstúpením od Zmluvy Zmluva zaniká, keď prejav 

vôle oprávnenej Zmluvnej strany odstúpiť od Zmluvy 

je doručený druhej Zmluvnej strane. Po tejto dobe 

nemožno účinky odstúpenia od Zmluvy odvolať alebo 

meniť bez súhlasu druhej Zmluvnej strany. 

7. V prípade predčasného ukončenia tejto Zmluvy iným 

spôsobom ako splnením je Objednávateľ oprávnený, 

nie však povinný, uhradiť Zhotoviteľovi časť ceny za 

Dielo zodpovedajúcu rozsahu dovtedy vykonaného 

Diela, a to za predpokladu, že táto časť je pre 

Objednávateľa využiteľná. Od takto určenej ceny za 

Dielo sa odpočítajú všetky nároky Objednávateľa na 

Zmluvnú pokutu, náhradu škody, resp. zálohové 

platby, ako aj iné platby, na ktoré má alebo vznikne 

Objednávateľovi nárok v rámci záväzkového vzťahu 

založeného Zmluvou.  

 

Čl. XVI  

Potvrdenie Objednávky 

 

1. Zhotoviteľ musí bezodkladne vrátiť potvrdenú 

Objednávku Objednávateľovi, najneskôr však do 10 

dní od jej doručenia. 
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2. Pokiaľ sa potvrdenie Objednávky v nejakom ohľade 

líši od objednávky na zhotovenie Diela zaslanej 

Objednávateľom, Objednávateľ na túto skutočnosť 

musí byť zo strany Zhotoviteľa výslovne písomne 

upozornený v osobitnom liste a zmena musí byť zo 

strany Objednávateľa schválená.  

3. Ak Zhotoviteľ Objednávateľa v zmysle ods. 2 tohto 

článku VOP neupozorní alebo ak Objednávateľ 

pozmenenú Objednávku dodatočne písomne 

neschváli, platia vždy údaje a podmienky originálneho 

znenia Objednávky na vykonanie Diela zaslanej 

Objednávateľom Zhotoviteľovi. 

 

Čl. XVII  

Osobitné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že počas trvania Zmluvy 

sa budú vzájomne informovať o všetkých zmenách 

týkajúcich sa obchodného mena, sídla, resp. miesta 

podnikania, predmetu činnosti vzťahujúceho sa na 

plnenie predmetu tejto Zmluvy, štatutárnych orgánov 

vrátane spôsobu ich konania voči tretím osobám, 

zmene adresy na doručovanie, ako aj oznamovať 

všetky rozhodujúce skutočnosti, ktoré môžu mať 

vplyv na plnenie záväzkov. 

2. Zmluvná strana je povinná písomne upovedomiť 

druhú Zmluvnú stranu o hroziacom, resp. začatom 

konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní.  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je 

oprávnený akúkoľvek pohľadávku vzniknutú na 

základe Zmluvy postúpiť alebo zriadiť k nej právo 

v prospech tretej osoby, a to bez predchádzajúceho 

súhlasu Zhotoviteľa, s čím Zhotoviteľ výslovne 

súhlasí. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je 

oprávnený započítať proti splatným pohľadávkam 

Zhotoviteľa všetky svoje splatné aj nesplatné 

pohľadávky. O započítaní pohľadávok bude 

Objednávateľ Zhotoviteľa informovať. 

5. Zmluvné strany budú nakladať s akýmikoľvek údajmi, 

informáciami alebo dokumentmi, ktoré si poskytli 

alebo ich akýmkoľvek spôsobom získali v súvislosti s 

uzatváraním a / alebo plnením Zmluvy, ako s 

informáciami dôverného charakteru a / alebo s 

informáciami, ktoré sú predmetom obchodného 

tajomstva (ak spĺňajú náležitosti podľa ust. § 17 

Obchodného zákonníka) a zachovávať o nich 

mlčanlivosť. Každá Zmluvná strana sa zaväzuje 

zachovávať mlčanlivosť, utajovať, nezverejniť a 

nepoužiť alebo nevyužiť z akýchkoľvek dôvodov 

žiadnu takúto dôvernú informáciu, ktorá sa týka 

obsahu tejto Zmluvy a skutočností v nej uvedených a 

ktorá nie je verejne dostupná, ktorú obdržala, alebo 

obdrží, alebo jej bola sprístupnená v súvislosti so 

Zmluvou alebo pri tvorbe jej obsahu, s výnimkou 

prípadu, že na to získala predchádzajúci súhlas 

druhej Zmluvnej strany, prípadne to vyžaduje zákon, 

rozhodnutie súdu alebo iného orgánu verejnej moci 

na základe zákona. Záväzok mlčanlivosti upravený 

týmto ustanovením VOP zostane v platnosti aj po 

skončení platnosti Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

zaviazať takouto povinnosťou mlčanlivosti aj svojich 

zamestnancov, pracovníkov, subdodávateľov a iné 

spolupracujúce osoby, prostredníctvom ktorých Dielo 

vykonáva. V prípade porušenia povinnosti 

mlčanlivosti a súvisiacich povinností zo strany 

Zhotoviteľa podľa tohto ustanovenia VOP ide 

o podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa 

s právom Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť. Nárok 

Objednávateľa na náhradu prípadnej spôsobenej 

škody tým nie je dotknutý. 

6. Zmluvné strany sa zaväzujú pri nakladaní s údajmi, 

informáciami alebo dokumentmi, ktoré sú 

predmetom, resp. tvoria obchodné tajomstvo 

v zmysle ods. 5 tohto článku VOP alebo obsahujú 

osobné údaje dotknutých osôb, dodržiavať o nich 

mlčanlivosť a tiež dodržiavať zákon č. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EU) 

2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 (všeobecné 

nariadenie o ochrane osobných údajov), ako aj 

ostatné predpisy na úseku ochrany osobných údajov 

a zásady ich ochrany a utajenia, pričom takéto údaje, 

informácie a / alebo dokumenty sa nesmú bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu druhej 

Zmluvnej strany poskytnúť tretím osobám.  

7. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu Objednávateľa uvádzať 

Objednávateľa ako svojho obchodného partnera a / 

alebo používať obchodné meno a / alebo logo 

Objednávateľa pri propagácii seba alebo svojej 

činnosti alebo vo vyhláseniach pre médiá, a to v 

akejkoľvek forme.  

8. Zhotoviteľ je povinný riadne plniť všetky zákonné 

podmienky slúžiace na zabránenie nelegálneho 

zamestnávania v súlade s ustanoveniami Zákona 

o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.  

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude riadne a včas 

uhrádzať svojim zamestnancom, ktorých použije pri 

plnení tejto Zmluvy, mzdu, ako aj všetky odvodové 

povinnosti v zmysle právnych predpisov. Rovnako sa 

Zhotoviteľ zaväzuje, že v rovnakom rozsahu zaviaže 

tretie osoby (subdodávateľov), aby si riadne a včas 

plnili záväzky podľa prvej vety voči ich 

zamestnancom. Objednávateľ je v súlade s čl. XIII 

týchto VOP oprávnený požadovať, aby Zhotoviteľ 

preukázal plnenie povinností podľa tohto odseku 

VOP. 

10. Ak si tretie osoby alebo orgány verejnej moci uplatnia 

nároky voči Objednávateľovi v súvislosti s porušením 

povinností Zhotoviteľa (vrátane jeho zamestnancov, 

pracovníkov, subdodávateľov a iných 

spolupracujúcich osôb) pri plnení predmetu Zmluvy 

alebo v súvislosti s porušením právnych predpisov 

Zhotoviteľom pri plnení predmetu Zmluvy, Zhotoviteľ 

finančne odškodní Objednávateľa za uspokojenie 

týchto nárokov v plnej výške. 
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11. Objednávateľ môže uplatniť svoje práva uvedené 

v ods. 10 tohto článku, ak písomne upovedomí 

Zhotoviteľa o nároku, ktorý bol voči nemu vznesený. 

12. Zhotoviteľ riadnym odovzdaním a prevzatím Diela 

zároveň postupuje na Objednávateľa všetky 

majetkové práva a udeľuje Objednávateľovi časovo 

a priestorovo neobmedzené výhradné licencie (s 

právom udeliť sublicencie) týkajúce sa Diela alebo 

jeho časti, ktoré je prípadne aj autorským Dielom, 

pričom cena za takéto udelenie licencie (vrátane 

práva udeliť sublicencie) a iných práv je zahrnutá 

v cene Diela, z toho dôvodu Zhotoviteľ nemá právo 

na akékoľvek ďalšie odmeny či úhradu nákladov 

s tým spojených. Uzatvorením Zmluvy, ktorých 

súčasťou sú aj tieto VOP, Zhotoviteľ prehlasuje 

a potvrdzuje, že je nositeľom týchto majetkových práv 

týkajúcich sa autorského Diela a má právo udeliť či 

postúpiť licenciu na Objednávateľa (vrátane súhlasu 

na udelenie sublicencií), ako aj zaviazať sa spôsobom 

tu uvedeným ako je uvedené v týchto VOP a že 

neexistuje akákoľvek tretia osoba, ktorá by mohla mať 

vo vzťahu k Dielu alebo jeho časti majetkové práva a 

/ alebo licencie či sublicencie popri Objednávateľovi, 

inak zodpovedá za všetku škodu spôsobenú 

nepravdivosťou tohto vyhlásenia a / alebo porušením 

týchto povinností Zhotoviteľa a považuje sa to za 

podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa 

s právom Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy. 

Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť tejto licencie, 

resp. udelenie práv tu uvedených, nie je možné 

skončiť jednostranne niektorou zo Zmluvných strán, 

ale iba na základe dohody Zmluvných strán, a teda jej 

platnosť pretrváva aj po skončení Zmluvy. 

 

Čl. XVIII  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ak Zmluva rieši niektorú právnu otázku odlišne od 

týchto Všeobecných obchodných podmienok, na 

ktoré sa odvoláva, rozhodujúce je priame 

ustanovenie v Zmluve. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že doručovanie 

akýchkoľvek písomností v súvislosti so Zmluvou sa 

bude uskutočňovať na adresu uvedenú v Zmluve, 

pokiaľ druhá Zmluvná strana neoznámi jej zmenu 

v zmysle ods. 1 článku XVII týchto Všeobecných 

obchodných podmienok. Ak si druhá Zmluvná strana 

neprevezme zásielku v odbernej lehote, adresát bude 

neznámy alebo z akýchkoľvek iných dôvodov sa ju 

nepodarí doručiť na takúto adresu druhej Zmluvnej 

strany, zásielka sa považuje za doručenú dňom, kedy 

bude odosielajúcej strane vrátená, i keď sa adresát 

o tom nedozvedel. V prípade, ak druhá Zmluvná 

strana odmietne zásielku prevziať, považuje sa 

zásielka za doručenú dňom odmietnutia jej prevzatia 

adresátom. 

3. Ak nie je v týchto VOP alebo v Zmluve uvedené inak, 

za písomnú formu právneho úkonu sa nepovažuje 

elektronické vykonanie konkrétneho právneho úkonu. 

4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie Zmluvy vrátane 

týchto Všeobecných obchodných podmienok sa 

stane v akomkoľvek ohľade neplatným, nezákonným 

alebo nevymáhateľným, nebude tým žiadnym 

spôsobom dotknutá alebo porušená platnosť, 

zákonnosť alebo vymáhateľnosť ostatných 

ustanovení Zmluvy a / alebo týchto VOP. 

5. Všetky doterajšie dohody, ústne aj písomné, týkajúce 

sa rokovaní o Zmluve medzi Zmluvnými stranami, 

strácajú dňom uzavretia Zmluvy platnosť a sú plne 

Zmluvou v kombinácii s VOP nahradené. 

6. Zmluva a VOP, ako aj práva a povinnosti z nich 

vyplývajúce, vrátane posudzovania ich platnosti ako 

aj následkov ich prípadnej neplatnosti, sa riadia a 

budú vykladané na základe a v súlade s hmotným 

(materiálnym) právom platným a účinným v 

Slovenskej republike (prípadná aplikácia akýchkoľvek 

kolíznych noriem je vylúčená). 

7. Pokiaľ nie je v Zmluve alebo týchto Všeobecných 

obchodných podmienkach stanovené inak, riadia sa 

vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

8. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory 

vyplývajúce zo Zmluvy vrátane VOP 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 a účinných v Slovenskej 

republike. Zmluvné strany týmto zároveň vylučujú 

aplikáciu akýchkoľvek a všetkých kolíznych noriem 

upravených v právnych predpisoch, v dvojstranných 

a / alebo viacstranných medzinárodných zmluvách a 

/ alebo dohodách, ktoré sú súčasťou právneho 

poriadku Slovenskej republiky. 


