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      VŠEOBECNÉ  OBCHODNÉ        
                PODMIENKY   
                

         na vykonávanie diela, prác     
             a poskytnutie služieb      
       
  

I. Rozsah platnosti  
  

1. Všeobecné obchodné podmienky na vykonanie prác a poskytnutie služieb (ďalej len 
„obchodné podmienky“ alebo „VOP“) sa aplikujú na všetky zmluvy, ktoré T - KLIMA s.r.o. 
(ďalej len  „objednávateľ“) uzatvára s druhou zmluvnou stranou (ďalej len „zhotoviteľ“) za 
účelom vykonania diela alebo prác alebo poskytnutia služieb (ďalej len „dielo“). Aplikácia 
iných všeobecných obchodných podmienok je vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany písomne 
nedohodnú inak.  

2. Tieto obchodné podmienky sú v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov nedeliteľnou súčasťou zmluvy.   

3. Obchodné podmienky sú dostupné na internetovej stránke www.t-klima.sk. K zmluve 
alebo k objednávke  nemusia byť VOP priložené, postačuje odkaz na  miesto ich zverejnenia. 
Má sa za to, že ich zhotoviteľ prevzal a že súhlasí s ich obsahom a s ich dodržiavaním.  

4. Odchýlky od týchto obchodných podmienok možno vykonať iba na základe písomnej 
dohody zmluvných strán, pričom odchylné dojednania majú prednosť pred znením týchto 
obchodných podmienok.  
  

II. Uzavretie zmluvy  
  

1. Zmluva sa považuje za uzavretú dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami alebo 
dňom doručenia písomného potvrdenia zhotoviteľa, ktorým akceptuje podmienky navrhnuté 
objednávateľom v objednávke a v týchto obchodných podmienkach.  

2. Zmluva musí obsahovať identifikačné údaje zmluvných strán podľa aktuálneho výpisu 
z obchodného registra, živnostenského registra alebo inej zákonom určenej evidencie, nie 
staršieho ako tri mesiace. To sa týka aj zahraničnej osoby, ktorá nemá sídlo na území SR a 
ktorá podniká v SR prostredníctvom organizačnej zložky.   

3. Zmluvné strany sú povinné preukázať oprávnenie na podnikateľskú činnosť a jej 
výkon oprávnenými osobami predložením dokladov požadovaných  právnymi predpismi. 
Každú zmenu, ktorá nastane u  zmluvnej strany a ktorá sa zapisuje do  horeuvedenej 
evidencie, je zmluvná strana povinná oznámiť bez zbytočného odkladu druhej strane, inak 
zodpovedá za škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré druhá strana musela vynaložiť v 
tejto súvislosti.   
  

III. Predmet zmluvy  
  

1. Predmetom zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa vykonať určité  dielo v dohodnutej 
lehote v súlade so schváleným harmonogramom prác a podľa špecifikácie dohodnutej v zmluve 
alebo požadovanej objednávateľom v objednávke a  záväzok objednávateľa zaplatiť 
zhotoviteľovi  dohodnutú cenu.   

2. Dielom sa rozumie zhotovenie určitej veci, stavby alebo jej časti, montáž, oprava alebo 
úprava  alebo hmotne zachytený výsledok inej činnosti.  

3. Zhotoviteľ vykonáva dielo sám, prostredníctvom svojich zamestnancov alebo tretích 
osôb. Za zhotovenie diela, za vady diela a všetky vzťahy zo zmluvy o dielo vždy zodpovedá 
zhotoviteľ rovnakým spôsobom a v rovnakom rozsahu, ako keby vykonával dielo sám.  

4. Nevykonanie diela v dohodnutom rozsahu a termíne sa považuje za podstatné porušenie 
zmluvy.  

5. Zhotoviteľ nie je oprávnený k dielčiemu  plneniu predmetu zmluvy,  pokiaľ sa zmluvné 
strany nedohodnú inak.  

6. Akékoľvek práce nad dohodnutý rozsah diela je zhotoviteľ oprávnený vykonať len na 
základe osobitnej písomnej dohody s objednávateľom. V prípade vykonania prác pred 
podpísaním dohody, objednávateľ nie je povinný takéto práce prevziať a zhotoviteľ je povinný 
nahradiť objednávateľovi všetky náklady spojené s odstránením následkov týchto prác.  

7. Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo prostredníctvom kvalifikovaných osôb, 
zdravotne a odborne spôsobilých na vykonávanie príslušných prác vrátane odborného dohľadu. 
Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.  
  

IV. Cena diela  
  

1. Cena diela bude stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. K cene diela bude účtovaná príslušná  DPH platná a účinná v čase 
zdaniteľného plnenia.  

2. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, v cene diela sú zahrnuté všetky náklady 
zhotoviteľa na vykonanie diela a náklady spojené s odovzdaním diela v mieste odovzdania.  

3. Cena diela pri nezmenených realizačných podmienkach je dohodnutá ako cena pevná. 
Cenu je možné meniť výnimočne len písomným dodatkom k zmluve.  

4. Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie ceny diela až po riadnom vykonaní a odovzdaní diela, 
t.j. po podpísaní  konečného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.   

5. Ak je dohodnuté dielčie plnenie, zhotoviteľ má nárok na ich úhradu  až po riadnom 
odovzdaní a prevzatí dielčieho plnenia, prác a ich  písomnom odsúhlasení objednávateľom.  
  

V. Platobné podmienky  
  

1. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu diela na základe faktúry  vystavenej 
zhotoviteľom a doručenej objednávateľovi spĺňajúcej náležitosti daňového dokladu, spolu s 
prílohou obsahujúcou doklady preukazujúce vykonanie diela, prác odsúhlasených a prevzatých 
objednávateľom.  

2. Faktúra ako daňový doklad musí v zmysle platných právnych predpisov obsahovať  tieto 
náležitosti:  

- označenie faktúra a poradové číslo  

- meno a adresu sídla, miesta podnikania alebo prevádzkarne zhotoviteľa   

- meno a adresu sídla objednávateľa  

- IČO, DIČ a IČ  DPH oboch zmluvných strán  

- miesto registrácie zhotoviteľa a číslo dokumentu  

- číslo objednávky alebo zmluvy s uvedením ich označenia a dátum ich  vyhotovenia 
alebo uzavretia  

- dátum vyhotovenia faktúry a dátum jej splatnosti  

- množstvo a druh dodaných prác a druh služby, názov diela – akcie, stavby  

- dátum vzniku daňovej povinnosti  

- odpočet záloh, prípadne čiastkových úhrad  

- označenie výšky zádržného, ak je dohodnuté  

- v prílohe súpis vykonaných prác a dodávok, resp. protokol o odovzdaní a  prevzatí diela, 
potvrdených oprávneným  
zástupcom objednávateľa   

- odkaz ak sa uplatňuje oslobodenie od dane  

- bankové spojenie zhotoviteľa  

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

- cena  vrátane DPH  

- ak zhotoviteľ nemá sídlo v SR, musí predložiť originál faktúry v cudzom jazyku a jej 
preklad v slovenskom jazyku  

- meno, pečiatka a podpis vystavovateľa faktúry  

3. Faktúra sa pokladá za uhradenú dňom odpísania fakturovanej čiastky z účtu 
objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.  

4. Faktúra je splatná do 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.  

5. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa týchto VOP, resp. podľa 
zmluvy, objednávateľ má právo faktúru vrátiť na opravu. Od doručenia opravenej faktúry 
začína plynúť nová lehota splatnosti.   

6. Objednávateľ nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikne z nesprávne uvedeného 
bankového spojenia  zhotoviteľom na faktúre.  

7. Všetky faktúry uhradí objednávateľ do výšky 90 % z fakturovanej ceny spolu s DPH. 
Čiastka 10 % bez DPH z ceny diela predstavuje zádržné. Zádržné vo výške 5 % bude uhradené 
po protokolárnom odovzdaní diela. Ak bude mať dielo vady alebo nedorobky, bude táto časť 
uhradená po ich odstránení do 60 dní od doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa. Zvyšných 5 % 
zádržného bude uhradených po uplynutí záručnej doby po odstránení všetkých reklamovaných 
vád do 60 dní od doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa.  

8. Zo zádržného si objednávateľ môže započítať škodu spôsobenú zhotoviteľom a zmluvné 
pokuty, ktoré zhotoviteľ neuhradil.  

9. V prípade omeškania s úhradou faktúry zo strany objednávateľa, nemá zhotoviteľ právo 
prerušiť práce  na realizácii diela.  

10. V súvislosti s vysporiadaním daňových povinností podľa právnych predpisov platných v 
štáte, kde sú zmluvné strany rezidentmi a v súlade s medzinárodnými právnymi normami, 
predloží  zhotoviteľ pri uzavretí zmluvy alebo  najneskôr do 10 dní od uzavretia zmluvy alebo 
potvrdenia objednávky úradne overené potvrdenie osvedčenia o  registrácii DPH.   

11. Ak je zhotoviteľ platiteľom DPH v inom členskom štáte EÚ, predloží úradne overenú 
kópiu osvedčenia o registrácii za platiteľa DPH v krajine, ktorá ho zaregistrovala  

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje akúkoľvek zmenu vo vzťahu k svojim daňovým povinnostiam 
voči SR konzultovať ihneď s objednávateľom a na jeho vyžiadanie predložiť doklady potrebné 
na vysporiadanie daňových povinností.  
  

VI. Spôsob vykonávania diela  
  

1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo vo svojom mene, na svoje náklady a na vlastnú 
zodpovednosť  

2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy upravujúce bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci, predpisy požiarnej ochrany, ochrany životného prostredia a predpisy upravujúce 
inšpekciu práce a nelegálnu prácu a zamestnávanie.   

3. Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať vykonávanie diela aj v prevádzke 
zhotoviteľa alebo u jeho subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi 
kontrolu, v opačnom prípade sa porušenie tejto povinnosti považuje za podstatné porušenie 
zmluvy.  
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4. Objednávateľ má právo skontrolovať všetky práce a konštrukcie, ktoré sa ďalším 
postupom prác zakryjú, alebo sa stanú neprístupnými. Súhlas na zakrytie prác dá objednávateľ 
formou zápisu do stavebného denníka.  

5. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby 
zhotoviteľ odstránil vady a ďalej riadne pokračoval v prácach. V prípade, že zhotoviteľ v 
primeranej lehote určenej objednávateľom nevyhovie požiadavkám  objednávateľa, považuje sa 
to za podstatné porušenie zmluvy.  

6. Ak je ohrozený život alebo zdravie osôb alebo ohrozená bezpečnosť prevádzky 
zariadení, ktoré sú súčasťou diela a hrozí škoda na majetku, na životnom prostredí, je 
objednávateľ oprávnený dať príkaz zhotoviteľovi alebo jeho poverenému zamestnancovi alebo 
aj priamo zamestnancom  na okamžité prerušenie prác. To sa týka aj subdodávateľov 
zhotoviteľa. Nerešpektovanie príkazu objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie 
zmluvy.  

7. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek v priebehu realizácie diela z dôvodov ležiacich 
na strane objednávateľa, hlavného objednávateľa, tretích osôb alebo z dôvodov skrytých 
prekážok na stavenisku dať zhotoviteľovi pokyn na prerušenie prác po dobu trvania prekážok 
brániacim plynulej realizácii diela. Zhotoviteľ nastúpi na pokračovanie realizácie diela na 
základe výzvy objednávateľa, ak nebolo dohodnuté inak. O dobu prerušenia prác sa  primerane 
upravia termíny realizácie diela.  

8. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny objednávateľa a včas ich plniť.  

9. Zhotoviteľ potvrdzuje, že poskytnutú projektovú dokumentáciu posúdil s odbornou 
starostlivosťou, najmä po technickej stránke a že táto je bez závad. V prípade, že zhotoviteľ 
neupozorní písomne alebo nesplní si svoju povinnosť preskúmať odovzdanú projektovú 
dokumentáciu, iné doklady alebo veci, zodpovedá objednávateľovi za všetku škodu tým 
spôsobenú.  

10. Všetky technické podklady, dokumentácia, výkresy a software, ktoré sú dané k 
dispozícii zhotoviteľovi, zostávajú vlastníctvom objednávateľa a bez jeho písomného súhlasu 
nesmú byť odovzdané tretej osobe, rozmnožované, ani použité na iné účely. Ak nedôjde k 
uzavretiu zmluvy, alebo bude zmluva predčasne skončená alebo po jej uzavretí, musia byť tieto 
doklady vrátane vyhotovených kópií vrátené bezodkladne objednávateľovi, ak nie je dohodnuté 
inak.  

11. Všetky výsledné výkresy vyhotovené zhotoviteľom musia byť predložené 
objednávateľovi aj v určenom elektronickom formáte, pričom ich odovzdaním sa stávajú 
vlastníctvom objednávateľa.  

  

VII. Miesto a termín odovzdania diela  
  
1. Zhotoviteľ je povinný odovzdať riadne vykonané dielo v mieste dohodnutom v zmluve. Ak 
miesto odovzdania diela nie je osobitne dohodnuté, je zhotoviteľ povinný odovzdať dielo v  
sídle objednávateľa. 2. Zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo v dohodnutom termíne 
objednávateľovi.  

3. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo pred dohodnutým termínom.  

4. Omeškanie s odovzdaním diela má za následok odstúpenie od zmluvy zo strany 
objednávateľa a zároveň má objednávateľ právo uplatniť si zmluvné pokuty podľa čl. XIV. 
týchto VOP.  
  

VIII. Stavenisko   
  

1. Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa a v lehote dohodnutej v zmluve prevziať 
stavenisko na základe písomného záznamu, pokiaľ sa dielo nevykonáva u zhotoviteľa.  

2. Pri prevzatí staveniska sa vytýčia hranice staveniska, podzemné vedenie s vlastníkmi 
rozvodov, určia sa odberné miesta a napojenie elektrickej energie, pitnej a užitkovej vody, 
spevnené prístupové komunikácie, určia sa priestory pre umiestnenie dočasných objektov 
zariadenia staveniska a skladov materiálov, určia sa podmienky BOZP, PO a ochrany životného 
prostredia na stavenisku s určením ochranných pásiem.  

3. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác oboznámiť sa so vstupnými údajmi, ktoré mu 
poskytol objednávateľ, s vhodnosťou staveniska a s podmienkami realizácie diela. Zhotoviteľ je 
povinný upozorniť objednávateľa na nedostatky a okolnosti brániace riadnemu vykonaniu diela, 
inak sa nemôže neskôr na ne odvolávať.  

4. Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti vstupu  cudzích osôb a prípadne ho 
oplotiť.  

5. Zhotoviteľ si je vedomý, že v rámci realizácie všetkých etáp vykonávania diela, môžu na 
mieste vykonávania diela pracovať aj iní zhotovitelia a zaväzuje sa ich neobmedzovať v ich 
činnosti.   

6. Na stavenisko smú vstupovať výhradne osoby menovite uvedené v zozname 
zamestnancov zhotoviteľa odovzdanom objednávateľovi pred začatím diela alebo uvedené v 
stavebnom denníku. Iné osoby môžu na stavenisko vstúpiť len s vedomím zodpovedného 
zástupcu objednávateľa uvedeného v zmluve vo veciach realizácie diela a to na základe zápisu v 
v stavebnom denníku a v sprievode objednávateľom určenej osoby. Objednávateľ nezodpovedá 
za škody vzniknuté porušením tohto ustanovenia.  

7. Vjazd vozidiel do areálu stavby je možný len na základe písomného povolenia vydaného 
objednávateľom. Parkovanie a státie motorových vozidiel je dovolené len na vyhradených 
parkoviskách označených dopravnou značkou. Parkovanie na chodníkoch a mimo parkoviska je 
zakázané.  

8. Zhotoviteľ uhradí za užívanie zariadení staveniska čiastku v dohodnutej výške a ďalej 
náklady na spotrebované energie určené meraním alebo dohodou.  

9. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí akékoľvek dodatočné vybavenie mimo 
zariadenia staveniska na mieste určenom objednávateľom, pokiaľ toto vybavenie potrebuje pre 

realizáciu diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov prenosné sociálne 
zariadenia.  

10. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku čistotu, odstraňovať nečistoty a odpady a 
očistiť vozidlá vchádzajúce na cestu.  

11. Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie vytýčených podzemných vedení na stavenisku a je 
povinný nahradiť spôsobenú škodu.  

12. Zhotoviteľ je povinný do 7 dní po odovzdaní diela vypratať stavenisko, odstrániť zvyšný 
materiál a odovzdať objednávateľovi. Ak tak neurobí, objednávateľ je oprávnený nechať 
odstrániť veci vo vlastníctve zhotoviteľa nachádzajúce sa na stavenisku tretími osobami na 
náklady a zodpovednosť zhotoviteľa.  

   

IX. Stavebný denník a montážny denník  
  

1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia vykonávania diela až do odstránenia 
poslednej vady diela stavebný alebo montážny denník (ďalej len „denník“). Stavebný denník 
musí byť uložený na mieste vykonávania diela tak, aby k nemu mal prístup zástupca 
objednávateľa počas pracovnej doby každý deň.  

2. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy po celú dobu 
realizácie diela, najmä údaje  o časovom postupe prác, o ich akosti, zdôvodnenia odchýlok od 
projektovej dokumentácie, údaje potrebné pre posúdenie hospodárnosti prác.  

3. Minimálny obsah záznamu v stavebnom denníku je dátum zápisu, počet zamestnancov 
zhotoviteľa zúčastnených na diele, počasie, popis vykonávaných činností, odpracované hodiny, 
mimoriadne udalosti ako pracovné úrazy, kolízie s inými zhotoviteľmi, pozastavenie 
vykonávania diela s uvedením dôvodu, oznámenie zakrytia časti diela, oznámenie 
nevyhnutnosti nadprác, oznámenie o odstránení nedostatkov zistených objednávateľom alebo 
treťou osobou, oznámenie termínu pripravovaných skúšok, odovzdávacej kontroly a  
odovzdania diela.  

4. Denné záznamy zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zhotoviteľa prípadne jeho zástupca. 
Okrem nich môže v stavebnom denníku vykonať záznam technický dozor objednávateľa, 
autorský dozor,  zástupca generálneho projektanta, orgány štátneho dohľadu a pracovníci 
poverení objednávateľom výkonom kontroly dodržiavania BZOP, PO a enviromentu.  

5. Stavbyvedúci svoje vyjadrenie a prípadný nesúhlas so záznamom technického dozoru a 
autorského dozoru pripojí k záznamu do troch pracovných dní.  

6. Stavbyvedúci je povinný predložiť a odovzdať technickému dozoru prvý prepis denného 
záznamu  najneskôr v nasledujúci pracovný deň. Ak s ním technický dozor nesúhlasí, do troch 
pracovných dní zapíše do denníka svoje vyjadrenie.   

7. Zhotoviteľ je povinný v denníku vyzvať technický dozor na preverenie prác, ktoré budú  
zakryté a to tri pracovné dni vopred. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť technického dozoru 
tieto práce zakryť na svoje náklady.  

8. Technický dozor má právo skontrolovať odpracované hodiny zaznamenané v denníku, 
prípadne ak zistí rozpory reklamovať vyfakturované množstvo práce. Opakujúce sa rozdiely v 
odpracovaných hodinách zaznamenaných v stavebnom denníku budú považované za podstatné 
porušenie zmluvy.  
  

X. Vlastníctvo diela a nebezpečenstvo škody  
  

1. Vlastnícke právo k dielu patrí objednávateľovi a nebezpečenstvo škody spočíva na 
zhotoviteľovi.  

2. Nebezpečenstvo škody prechádza na objednávateľa riadnym odovzdaním a prevzatím 
diela.  

3. Stavebný materiál a realizované časti diela prechádzajú do vlastníctva objednávateľa ich 
zabudovaním. Tým však objednávateľ nepreberá na seba zodpovednosť za vady materiálu a 
uskutočnených prác a zhotoviteľ naďalej znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až 
do riadneho prevzatia diela  

  

XI. Odovzdanie a prevzatie diela a vykonanie skúšok  
  

1. Zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo riadne podľa dohodnutého termínu.  

2. K prevzatiu diela písomne vyzve zhotoviteľ objednávateľa najmenej 14 kalendárnych 
dní pred termínom odovzdania, oznámi čas a miesto a zabezpečí aj účasť zástupcov svojich 
subdodávateľov. 3. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia zmluvné strany písomný  Protokol o 
odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „Protokol“), ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia strán.   

4. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje najmä:  

- názov diela  

- dátum zahájenia a ukončenia preberacieho konania  

- osoby medzi ktorými sa uskutočňuje odovzdanie a prevzatie a ich podpis  

- identifikáciu zmluvy o dielo  

- zhodnotenie akosti diela  

- zoznam odovzdávaných dokladov  

- prehlásenie strán o tom, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ preberá  

- termín do ktorého je zhotoviteľ povinný vyprázdniť stavenisko  

- súpis vád a nedorobkov neovplyvňujúcich funkčnú schopnosť diela a termín ich 
odstránenia, resp. prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá bez vád.  

5. Pokiaľ v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela bude uvedený súpis vád a nedorobkov s 
termínom ich odstránenia, bude po ich úplnom odstránení podpísaný Konečný protokol. Až 
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takýto protokol o odovzdaní diela bez vád bude relevantným dokladom o splnení diela a dátum 
jeho podpisu rozhodujúci pre plynutie záručnej doby na dielo.  

6. V prípade, že bude dohodnuté dielčie odovzdávanie jednotlivých častí diela alebo prác, 
ich prevzatie sa nepovažuje za konečné odovzdanie diela na základe Protokolu.  

6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdaní diela odovzdať objednávateľovi príslušnú 
technickú dokumentáciu, atesty použitých materiálov, certifikáty o skúškach zariadení, ktoré 
namontoval, doklady o vykonaných skúškach, prípadne iné listiny, ak to vyžadujú všeobecné 
pávne predpisy, technické predpisy alebo ich požaduje objednávateľ alebo ich predloženie je 
obvyklé vzhľadom na charakter diela a to v  slovenskom jazyku.   

7. Návody na obsluhu, opravy, údržbu musí zhotoviteľ odovzdať objednávateľovi v 
rozsahu stanovenom právnym predpisom. Všetky návody, štítky ovládacích panelov zariadení 
musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku aj keď sa jedná o dodávky zo zahraničia.  

8. Zhotoviteľ je povinný dielo pred jeho odovzdaním podrobiť skúškam alebo technickej 
kontrole za účelom zistenia, či dielo spĺňa zmluvou stanovenú kvalitu a technické parametre. 
Podmienky a spôsob vykonania skúšok musia byť dohodnuté v písomnej forme. Výsledok 
skúšok je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr pri preberaní diela.  

9. Objednávateľ má právo byť prítomný pri vykonávaní skúšok. Zhotoviteľ je povinný 
písomne oznámiť objednávateľovi miesto a dátum konania skúšok najneskôr 14 kalendárnych 
dní pred plánovaným dátumom. Ak sa objednávateľ napriek tomu nedostaví na skúšky, 
zhotoviteľ ich môže vykonať aj bez účasti objednávateľa. O výsledku skúšky musí zhotoviteľ 
objednávateľa informovať bez zbytočného odkladu.  

10. Vykonanie skúšok za účasti objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady 
zistené po  odovzdaní.  

11. Náklady na vykonanie skúšok znáša zhotoviteľ. Náklady za účasť objednávateľa na 
skúške znáša objednávateľ, okrem prípadu, že by sa skúšky nekonali z viny zhotoviteľa alebo 
výsledok skúšky bude negatívny.  
  
  

XII. Zodpovednosť za vady diela,  nároky z 
vád diela a záručná doba  
  
1.  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude spĺňať požiadavky na akosť špecifikovanú v 
zmluve, v projektovej dokumentácii a bude zodpovedať technickým požiadavkám a normám 
na stavebné výrobky a zariadenia.  
V opačnom prípade má dielo vady.  

2. Objednávateľ si uplatňuje nároky z vád diela v súlade s ustanovením  § 564, § 436 až 
441 Obchodného zákonníka.  

3. Uplatnením nárokov z vád diela nie sú dotknuté nároky na náhradu škody alebo 
zmluvné pokuty.  

4. Zhotoviteľ zodpovedá za  to, že  dielo počas trvania  záručnej doby bude plne funkčné 
a prevádzkyschopné a spôsobilé na použitie na dohodnutý účel a že si zachová dohodnuté 
vlastnosti a  parametre.  

5. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté písomne inak, záručná doba na vykonané práce je 60 
mesiacov a u elektrických častí 36 mesiacov.  

6. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania konečného protokolu o odovzdaní a 
prevzatí diela (bez vád).  

7. Ak sa v záručnej dobe vyskytnú vady, je objednávateľ oprávnený vady reklamovať a 
požadovať ich odstránenie v ním stanovenej lehote alebo požadovať zľavu alebo môže od 
zmluvy odstúpiť. V prípade, že nie je vada odstrániteľná, má objednávateľ právo požadovať 
výmenu vadnej časti diela. Právo voľby patrí objednávateľovi.  

8. Zhotoviteľ je povinný vady odstrániť bezodplatne na vlastné náklady. Ak sa 
objednávateľ a zhotoviteľ písomne nedohodnú inak, zhotoviteľ je povinný vady odstrániť do 3 
dní od obdržania reklamácie. V prípade, že zhotoviteľ vady neodstráni v uvedenej lehote, 
objednávateľ má právo odstrániť vady sám alebo poveriť ich odstránením tretiu osobu a nárok 
voči zhotoviteľovi na úhradu nákladov s tým spojených. Takéto odstránenie vád nespôsobí 
zánik záruky.  

9. Plynutie záručnej doby sa prerušuje od doručenia reklamácie zhotoviteľa až do 
odstránenia zistených vád.  

10. V prípade, že dôjde k výmene niektorej  časti diela, začne plynúť nová záručná doba.  

11. Ak objednávateľ v reklamácii požaduje zľavu, má nárok na zľavu zodpovedajúcej 
čiastke, o ktorú sa znížila hodnota diela, resp. vykonaných prác.  

12. V prípade vzniku vady ohrozujúcej bezpečnosť alebo prevádzku diela alebo v prípade 
havárie a hroziacej škody, je zhotoviteľ povinný odstrániť reklamovanú vadu bezodkladne.  

13. Po odstránení vád je zhotoviteľ povinný vyhotoviť súpis prác prípadne aj revíznu 
správu a vykonať ďalšie úkony tak, aby dielo bolo funkčné a prevádzkyschopné.  

14. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť 
za vznik ktorých popiera, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Úhrada nákladov bude 
predmetom dohody zmluvných strán.  

15. Ak objednávateľ zistí, že kvalita realizovaných výkonov alebo použitého materiálu 
zhotoviteľom pri vykonávaní diela je v rozpore so zmluvou a že výkony podľa cenovej 
špecifikácie sú z časti alebo celkom nesplnené, nevykonané, je objednávateľ oprávnený po 
písomnom upozornení zhotoviteľa so stanovením lehoty na odstránenie nedostatkov, 
primerane znížiť cenu diela až o 10 % z celkovej ceny diela. Do odstránenia nedostatkov je 
objednávateľ oprávnený zadržať zaplatenie príslušnej faktúry. Týmto zadržaním zaplatenia 
faktúry nie je objednávateľ v omeškaní s úhradou svojho peňažného záväzku. Ak zhotoviteľ 
neodstráni nedostatky, objednávateľ oznámi zníženie ceny diela zhotoviteľovi o primeranú 
čiastku a o túto čiastku poníži úhradu  zadržanej faktúry. Týmto nezaniká nárok na náhradu 
prípadnej škody, ktorá by objednávateľovi vznikla.   

  

XIII. Odstúpenie od zmluvy  
  

1. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípadoch podstatného porušenia zmluvy 
uvedeného v  týchto VOP a v zmluve.  

2. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy z dôvodov podľa Obchodného zákonníka a 
pokiaľ bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia alebo vstúpil do 
likvidácie.  

3. Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti sa považuje: - ak sa zhotoviteľ dostane do 
omeškania so splnením svojho záväzku    alebo jeho časti zo zmluvy po dobu dlhšiu ako 7 
kalendárnych dní, - zhotoviteľ neodstráni v priebehu plnenia záväzku vady svojich     prác, na 
ktoré bol písomnej lehote upozornený v  stanovenej lehote      uvedenej v upozornení,  

- zhotoviteľ napriek písomnému upozorneniu vykonáva svoje práce     neodborne alebo v 
rozpore s projektovou dokumentáciou alebo     používa závadné a iné než schválené materiály, - 
zhotoviteľ opakovane porušuje predpisy  bezpečnosti, ochrany     zdravia pri práci a požiarnej 
ochrany a životného prostredia, - zhotoviteľ vykonáva práce treťou osobou, ktorú objednávateľ     
písomne neodsúhlasil,  

- správanie alebo vyhlásenia zhotoviteľa alebo konanie spôsobilé     poškodiť dobré meno 
alebo podnikateľskú dôveryhodnosť    objednávateľa,  

- porušenie mlčanlivosti a obchodného tajomstva zhotoviteľom. 4. Účinky odstúpenia 
nastanú okamihom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.  

5. Ostúpením od zmluvy nezaniká nárok na zaplatenie škody, zmluvnej pokuty a nákladov 
vzniknutých zmysle zmluvy.   

6. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných povinností 
zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný do 10 dní na vlastné náklady zabezpečiť dielo alebo jeho 
rozostavanú časť pred poškodením a odovzdať ho objednávateľovi a  vypratať stavenisko.  

7. Zhotoviteľ v prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z dôvodu podstatného 
porušenia zmluvy, je povinný nahradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny 
diela bez DPH, pričom zhotoviteľ je povinný vrátiť prípadný preplatok za nevykonané práce a 
nahradiť skutočnú škodu a ušlý zisk a zvýšené náklady, ktoré objednávateľovi vzniknú 
predĺžením lehoty realizácie diela a v dôsledku jeho zadania inému zhotoviteľovi.  

  

XIV. Zmluvné pokuty  
  

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín dokončenia diela, alebo niektorý z 
čiastkových termínov vykonania diela, prác podľa harmonogramu, zaplatí objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z hodnoty diela za každý aj začatý deň omeškania.  

2. V prípade, že zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym a včasným odstránením vád a 
nedorobkov oznámených objednávateľom počas realizácie diela alebo uvedených v protokole o 
odovzdaní a prevzatí diela alebo zistených pri kolaudácii alebo v záručnej dobe, je zhotoviteľ 
povinný zaplatiť objednávateľovi  zmluvnú pokutu vo výške 300 € za každý aj začatý deň 
omeškania a to za každú vadu samostatne až do úplného odstránenia vady.  

3. V prípade, že zhotoviteľ neprevezme stavenisko včas podľa dohodnutého časového 
harmonogramu, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 350 € za každý 
aj začatý deň omeškania.  

3. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s 
vyprataním staveniska vo výške 300 € za každý aj začatý  deň omeškania až do vypratania.  

4. V prípade omeškania objednávateľa so splnením peňažného záväzku vyplývajúceho  zo 
zmluvy, môže si zhotoviteľ účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý 
deň omeškania.  

5. Objednávateľ je oprávnený porušenie povinností uvedených v článku XV. týchto VOP 
okrem bodu 5 a 6, vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 1.000 € za každý jednotlivý prípad 
nedodržania alebo obchádzania a porušenia povinnosti a to bez ohľadu, či porušenie spôsobil 
zhotoviteľ, jeho zamestnanci alebo jeho subdodávatelia.  

6. Zhotoviteľ uhradí zmluvnú pokutu vo výške 1.000 € za každý jednotlivý prípad, ak jeho 
zamestnanci nemajú potrebnú odbornú spôsobilosť na výkon príslušnej práce.  

7. Ak zhotoviteľ, jeho zamestnanci alebo zamestnanci subdodávateľov porušia akúkoľvek 
povinnosť stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo internými predpismi s 
ktorými boli oboznámení, je objednávateľ oprávnený účtovať zmluvnú pokutu do výšky 1.000 € 
za každý prípad jednotlivo. Ak v dôsledku tohto porušenia dôjde k ohrozeniu života, zdravia 
zamestnancov objednávateľa alebo tretích osôb, je objednávateľ oprávnený vyúčtovať 
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu až do výšky 5.000 €. Ak by došlo v dôsledku tohto porušenia k 
odstaveniu technologického zariadenia z prevádzky alebo k zastaveniu prác, je objednávateľ 
oprávnený vyúčtovať zmluvnú pokutu až do výšky 5.000 €. Na základe porušenia takejto 
povinnosti má objednávateľ právo vydať príkaz na zastavenie prác a príslušného zamestnanca 
vykázať okamžite v ten istý deň zo staveniska a areálu stavby.  

8. Zmluvnými pokutami dohodnutými v zmluve alebo v týchto VOP nie je dotknutý nárok 
na náhradu škody v plnom rozsahu, pričom zmluvná pokuta sa do tejto škody nezapočítava.  

9. Objednávateľ je oprávnený započítať svoj nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty voči 
nároku zhotoviteľa na zaplatenie ceny diela alebo jeho časti. 10. Zaplatenie zmluvnej pokuty 
nezbavuje zhotoviteľa povinnosti vykonať dielo alebo odovzdať podklady podľa zmluvy.  
  

XV. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, 
požiarna ochrana a ochrana životného prostredia  
  

1. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiarnu ochranu a ochranu životného prostredia. 
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Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov školenie, preškolenie a 
oboznámenie sa s týmito predpismi.  

2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov nevyhnutné ochranné 
pomôcky, používanie ktorých je povinný vyžadovať a kontrolovať.  

3. Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní vykonávať práce s odbornou starostlivosťou, 
používať náradie, látky a prostriedky obvyklým spôsobom a za účelom, na ktorý sú určené, 
rešpektovať pokyny kontrolných orgánov (bezpečnostný technik, pracovník kontroly akosti a 
pod.) a riadiacich pracovníkov stavby (stavbyvedúci, majster) a musia mať kvalifikáciu alebo 
prax potrebnú na obsluhu určitých strojov a zariadení, ktoré požadujú osobitné predpisy.  

4. Zamestnanci zhotoviteľa sú oprávnení zdržovať sa na stavenisku, tam kde plnia 
pracovné povinnosti a na určených miestach a udržiavať poriadok a čistotu na stavenisku.  

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho zamestnanci budú nosiť oblečenie zreteľne označené 
firemnou značkou tak, aby objednávateľ mal prehľad o osobách pohybujúcich sa po stavenisku. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho zamestnanci budú nosiť ochranné pracovné prostriedky v súlade 
s predpismi BOZP. V prípade zistenia nedostatku je objednávateľ oprávnený požadovať 
zmluvnú pokutu vo vške 500 € za každý zistený nedostatok a  každého zamestnanca a jeho 
započítanie s faktúrou v príslušnom mesiaci. Navyše firemným štítkom neoznačeného 
zamestnanca zhotoviteľa, môže zástupca objednávateľa vykázať zo stavby.    

6. Na stavenisku platí prísny zákaz používania alkoholických nápojov a omamných látok 
ako aj fajčenia. V prípade porušenia tohto zákazu, zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 1.000 € za každé zistenie porušenia zákazu a za každého zamestnanca 
jednotlivo. Stavbyvedúci, resp. zodpovedný technik objednávateľa má právo kedykoľvek v 
pracovnej dobe vyzvať zamestnancov zhotoviteľa k uskutočneniu skúšky prítomnosti alkoholu 
alebo inej omamnej látky. V prípade pozitívneho výsledku alebo odmietnutia podrobiť sa 
skúške, má objednávateľ právo vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému 
zamestnancovi zhotoviteľa.  

7. Zhotoviteľ je povinný ohlásiť každý pracovný úraz vedúcemu pracoviska objednávateľa, 
aby sa tento mohol zúčastniť na vyšetrovaní príčin a okolností úrazu. Do 7 dní je zhotoviteľ 
odovzdať objednávateľovi Záznam o úraze a počet dní pracovnej práceneschopnosti do 7 dní po 
ukončení práceneschopnosti.   

8. Pre účely týchto VOP sa za  zamestnanca zhotoviteľa považuje aj osoba, ktorú 
zhotoviteľ poveril výkonom prác. V prípade porušenia niektorej z povinností uložených 
zhotoviteľovi a jeho zamestnancom podľa tohto článku VOP a v dôsledku takéhoto porušenia 
bude spôsobený úraz, choroba, úmrtie alebo akákoľvek škoda, je v celom rozsahu zodpovedný 
zhotoviteľ.  

9. Skládky a drobné ukladanie materiálov môže zhotoviteľ uskutočňovať len v priestoroch, 
ktoré budú určené objednávateľom a to v súlade s platnou právnou úpravou o nakladaní s 
odpadom. Ak pri vykonávaní diela vzniknú nebezpečné odpady a zhotoviteľ nie je oprávnený 
nakladať s nebezpečným odpadom, je povinný zabezpečiť jeho likvidáciu oprávnenou osobou 
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.  

10. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nebezpečné vlastnosti použitých látok 
a charakterizovať  v príslušnej dokumentácii riziká vyplývajúce z použitia diela, identifikovať 
nebezpečenstvá a určiť opatrenia na bezpečnú manipuláciu, skladovanie a prepravu týchto látok. 
11. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi aj informácie o ohrozeniach 
vyplývajúcich z používania diela v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach 
vrátane informácie o spôsobe ochrany.  

12. V prípade, ak je nutné niektoré práce realizovať z verejných priestranstiev, zhotoviteľ je 
povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia občanov, nedošlo k 
spôsobeniu škôd na majetku občanov, cudzích pozemkoch, hnuteľných a nehnuteľných veciach.  

13. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo tak, aby použitou technológiou a zariadeniami 
nezhoršoval životné prostredie na stavbe a v jej okolí nad prípustnú mieru: škodlivé inhalácie, 
hluk, teplo, prach, otrasy, vibrácie, zápach, znečistenie vôd, oslňovanie, tienenie atď. Výnimku 
nad prípustnú mieru môže povoliť len príslušný orgán štátnej správy.  

14. Zamestnanci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov sú povinní pri vstupe do areálu 
stavby a v objektoch objednávateľa dodržiavať príslušné interné predpisy objednávateľa, s 
ktorými boli v rámci školenia oboznámení zástupcom objednávateľa, ako aj pokyny strážnej 
služby.  

15. Zhotoviteľ je povinný poučiť zamestnancov  využívajúcich elektrické náradie a 
spotrebiče.  

16. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať  rozvrhnutie pracovného času. V inom pracovnom 
čase je oprávnený vykonávať práce len na základe písomného povolenia objednávateľa a za 
prítomnosti zástupcu objednávateľa. V dňoch pracovného pokoja nemá právo vstupovať do 
areálu, okrem mimoriadnych udalostí a havarijných stavoch.   

17. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznamovať zodpovednému zamestnancovi 
objednávateľa nedostatky a iné závažné skutočnosti, ktoré by mohli ohrozovať bezpečnosť 
alebo zdravie vlastných zamestnancov alebo tretích osôb.  

18. Náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku porušenia predpisov na zaistenie 
BOZP, PO a ochrany ŽP zhotoviteľom, alebo tretími osobami, ktoré konajú v jeho mene, znáša 
zhotoviteľ.  

19. Za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi nevykonaním alebo nedostatočným vykonaním 
preventívnych opatrení BOZP, PO a ochrany životného prostredia zhotoviteľom, nedostatočnou 
koordináciou alebo informovanosťou v súvislosti s plnením predmetu zmluvy, zodpovedá 
zhotoviteľ.  

20. Zhotoviteľ je povinný na žiadosť objednávateľa umožniť poverenému zamestnancovi 
objednávateľa vykonať vo svojich prevádzkach audit zameraný na overenie dodržiavania 
systému riadenia procesov, systému ochrany bezpečnosti pri práci, enviromentu a požiarnej 
ochrany.  

  
  
  

XVI. Poistenie  
  

1. Zhotoviteľ je povinný uzatvoriť  poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na 
majetku a zdraví tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou.   

2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením 
alebo iným poškodením majetku znáša v plnej výške.   

3. Zhotoviteľ predloží bezodkladne najneskôr v lehote troch kalendárnych dní po podpísaní 
zmluvy ku kontrole potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu, prípadne poistnú zmluvu, 
pričom minimálna poistná  suma pre poistenie zodpovednosti za škodu je 100.000  €.  

4. V prípade, že na základe vyjadrenia objednávateľa je zhotoviteľom predložené poistenie 
nedostačujúce, zhotoviteľ je povinný do piatich kalendárnych dní predložiť objednávateľovi 
poistenie zodpovedajúce výške a rozsahu podľa vyjadrenia objednávateľa.  

5. Zhotoviteľ je povinný poistenie  zodpovednosti za škodu udržovať v platnosti po celú 
dobu zhotovovania diela až do jeho úplného odovzdania.  

6. Porušenie povinnosti podľa tohto článku sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.  
  

XVII. Zodpovednosť za škodu a okolnosti 
vylučujúce zodpovednosť  
  

1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré svojou činnosťou spôsobil pri realizácii 
diela na majetku objednávateľa, hlavného objednávateľa alebo tretích osôb.  

2. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobí porušením svojich zákonných 
alebo zmluvných povinností a zodpovedá aj za všetky škody, ktoré spôsobili jeho zamestnanci a 
zamestnanci jeho subdodávateľov.  

3. Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi škodu do 10 dní odo dňa doručenia 
vyúčtovania náhrady škody zhotoviteľovi. Do škody sa nezapočítavajú zmluvné pokuty.  

4. Zmluvné strany sa zbavia svojich povinností iba v prípade, že prekážku v splnení 
povinností nemohli predvídať. Takýmito okolnosťami sú prípady vyššej moci, za ktoré možno 
považovať najmä: vojnu a ohrozenie štátu, prírodnú katastrofu alebo pohromu, nález výbušnín, 
toxických, radiačných alebo iných zdraviu škodlivých látok na stavenisku, vznik situácie 
ohrozujúcej životy a zdravie ľudí nevyvolanej činnosťou zhotoviteľa, pohromy, katastrofy 
prenesené z  iného subjektu alebo územia na stavenisko, nález historických alebo iných 
pamiatok, nález surovín alebo architektonických prípadne iných geologických porúch, ktorý sa 
nepredpokladal, štrajky mimo zhotoviteľa.  

5. Ak by zásah vyššej moci trval dlhšie ako 5 pracovných dní, zmluvné strany začnú 
bezodkladne rokovania na riešenie vzniknutej situácie.  

  

XVIII. Dôvernosť  informácií, 
 obchodné tajomstvo a súhlas so spracovaním 
údajov  
  

1. Predmet zmluvy a najmä dohodnutá cena, poskytnuté dokumenty a informácie získané v 
súvislosti s uzatváraním zmluvy a vykonávaním diela sú dôverného charakteru a sú predmetom 
obchodného tajomstva a zhotoviteľ bude s nimi  ako takými nakladať.  

2. Zhotoviteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o týchto skutočnostiach po celú dobu 
trvania zmluvného vzťahu a  aj po jeho skončení a neposkytovať informácie tretím osobám, ani 
investorovi a iným zúčastneným subdodávateľom bez písomného súhlasu zhotoviteľa.   

3. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa 
uvádzať objednávateľa ako svojho obchodného partnera alebo používať obchodné meno alebo 
logo pri propagácii svojej činnosti a seba alebo vo vyhláseniach pre médiá, a  to v akejkoľvek 
forme.  

4. Zhotoviteľ udeľuje výslovne súhlas objednávateľovi podľa zákona o ochrane osobných 
údajov na spracúvanie osobných údajov uvedených v zmluve, údaje o jeho zamestnancoch a 
subdodávateľoch pre účely vykonania diela a vedenia zoznamu zhotoviteľov/subdodávateľov a 
ich evidencie.  
  
  
  

XIX. Osobitné dohody  
  

1. Zhotoviteľ nemôže bez súhlasu objednávateľa prerušiť práce, inak zodpovedá za škody.  

2. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa 
postúpiť pohľadávku alebo práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo ich časť na tretiu 
osobu. Zhotoviteľ zároveň nie je oprávnený pohľadávky voči objednávateľovi započítať so 
svojimi záväzkami.  

3. Objednávateľ je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky voči zhotoviteľovi tretej osobe.  

4. Objednávateľ je oprávnený započítať pohľadávku zhotoviteľa a to aj v prípade, že táto 
pohľadávka ešte nie je splatná, so svojimi pohľadávkami voči zhotoviteľovi, ktoré mu vzniknú 
zo škôd spôsobených zhotoviteľom alebo zmluvných pokút voči zhotoviteľovi alebo z iných 
záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi,  k čomu zhotoviteľ dáva svoj súhlas.  

4. V prípade, že zhotoviteľ nevykonáva úhrady faktúr za práce, ktoré realizujú jeho 
subdodávatelia, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy. 
Počas plynutia tejto lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať úhradu faktúr vystavených 
zhotoviteľom, pričom nie je v omeškaní s úhradou a zhotoviteľovi nevzniká nárok na zmluvnú 
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pokutu. V prípade, že zhotoviteľ v stanovenej lehote neuspokojí subdodávateľove nároky na 
úhradu, môže tak urobiť objednávateľ a vykonať úhradu priamo subdodávateľovi, čím sa 
objednávateľ zbavuje svojich záväzkov voči zhotoviteľovi, ktoré pre neho vyplývajú zo  
zmluvy.  

5. Na doručovanie medzi zmluvnými stranami sa primerane použijú ustanovenia 
upravujúce doručovanie podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení 
neskorších predpisov.  

6. Zhotoviteľ je povinný v zmluvnom vzťahu so svojím subdodávateľom aplikovať odkaz 
na tieto VOP objednávateľa.  

7. Všetky doterajšie dohody, ústne alebo písomné týkajúce sa rokovania o zmluve medzi 
zmluvnými stranami strácajú dňom uzavretia zmluvy platnosť a sú nahradené touto zmluvou.  

  

XX. Záverečné ustanovenia    
  

1. Ak sa v priebehu trvania zmluvného vzťahu stane akékoľvek ustanovenie zmluvy 
neplatným, nezákonným alebo nevymáhateľným, nebude tým dotknutá platnosť, zákonnosť 
alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení zmluvy.  

2. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy  ako aj práva a povinnosti, ktoré nie sú v 
zmluve bližšie upravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

3. Zmluvy, ako aj práva a povinnosti z nich vyplývajúce a posudzovanie ich platnosti ako 
aj následky ich prípadnej neplatnosti, sa riadia a budú vykladané na základe a v súlade s 
hmotným právom platným v Slovenskej republike.  

4. Prípadné vzniknuté spory vyplývajúce zo zmluvy budú zmluvné strany riešiť 
predovšetkým mimosúdnou dohodou.   

5. V prípade,  že nedôjde k dohode zmluvných strán, budú spory s konečnou platnosťou 
rozhodnuté  súdom v Slovenskej republike príslušným podľa procesných predpisov platných v 
Slovenskej republike. Zmluvné strany týmto vylučujú aplikáciu akýchkoľvek a všetkých 
kolíznych noriem upravených v dvojstranných alebo viacstranných medzinárodných zmluvách 
alebo dohodách, ktoré sú súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky.  

6. Ak má zhotoviteľ sídlo v zahraničí a zmluvné strany sa nedohodli na komunikačnom 
jazyku, stáva komunikačným jazykom jazyk anglický.  

7. Zmena obchodných podmienok bude uverejnená na internetovej stránke a bude platná 
pre zmluvy uzatvárané ku dňu účinnosti nových obchodných podmienok, aj keby boli 
zverejnené skôr.  
  
V Bratislave, dňa: 1.8.2014  
  

VOP nadobúdajú účinnosť 1.8.2014  


