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1. Všeobecné ustanovenia 

1.1 Týmito všeobecnými obchodnými 

podmienkami („VOP”) sa riadia právne vzťahy 

medzi POZAGAS a.s., akciová spoločnosť, so 

sídlom Malé námestie 1, 901 01 Malacky, IČO: 

31 435 688, zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 

č. 1271/B („Objednávateľ”) a fyzickou alebo 

právnickou osobou („Dodávateľ” a spolu s 

Objednávateľom ako „Strany”), ktoré vznikajú 

pri zmluvách (každá samostatne ako 

„Zmluva”), v ktorých sa Dodávateľ zaväzuje 

Objednávateľovi na (i) zhotovenie, montáž, 

údržbu, opravu alebo úpravu určitej veci, 

stavby alebo jej časti, alebo hmotné zachytenie 

výsledku inej činnosti v zmysle § 536 zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom 

znení („Obchodný zákonník“) („Dielo“), (ii) 

dodávku hnuteľnej veci (tovaru) určenej 

jednotlivo alebo čo do množstva a druhu a 

prevedenie vlastníckeho práva k tejto veci v 

zmysle § 409 Obchodného zákonníka 

(„Tovar“), alebo (iii) zariadenie určitej 

obchodnej záležitosti uskutočnením právnych 

úkonov v mene Objednávateľa alebo 

uskutočnením inej činnosti v zmysle § 566 

Obchodného zákonníka („Mandát“) ((i) až (iii) 

ako „Predmet zmluvy”) a Objednávateľ sa 

zaväzuje Predmet zmluvy prevziať a zaplatiť 

zaň Dodávateľovi cenu, resp. odplatu. 

1.2 Pre vylúčenie pochybností, Zmluvu možno 

uzatvoriť nielen jej podpísaním oboma 

Zmluvnými stranami, ale aj (i) včasným 

doručením písomného potvrdenia Dodávateľa, 

z ktorého vyplýva, že v plnom rozsahu prijíma 

objednávku Objednávateľa, (ii) dodaním 

Predmetu zmluvy Dodávateľom v súlade s 

objednávkou  Objednávateľa, alebo (iii) 

doručením písomného potvrdenia 

Objednávateľa, že prijíma ponuku Dodávateľa 

avšak len v prípade, že Dodávateľ v ponuke 

vyjadril vôľu byť viazaný týmito VOP. 

1.3 V zmysle § 273 Obchodného zákonníka sú 

tieto VOP, bez ohľadu na to, či sú pripojené k 

Zmluve, neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

Objednávateľ uverejní aktuálne znenie VOP na 

svojej internetovej stránke. 

1.4 Odchýlne dojednania Zmluvy majú prednosť 

pred ustanoveniami VOP. Pokiaľ by bolo 

dojednanie v Zmluve neplatné, namiesto 

takéhoto dojednania sa použijú ustanovenia 

VOP.  

2. Cena a platobné podmienky 

2.1 Cena dohodnutá alebo určená spôsobom 

dohodnutým v Zmluve je maximálna a úplná a 

zahŕňa všetky náklady Dodávateľa vynaložené 

na Predmet zmluvy a v súvislosti s jeho 

plnením vrátane, avšak bez obmedzenia, 

akýchkoľvek nákladov na jeho vykonanie, 

poskytnutie, dodanie, uskladnenie, prepravu, 

poistenie, preclenie, certifikáciu alebo 

zabezpečenie („Cena”).  

2.2 Cena je dohodnutá v mene EUR, pokiaľ nie je 

dohodnuté inak. Ak je Dodávateľ platiteľom 

DPH v Slovenskej republike, Cena je 

dohodnutá bez dane z pridanej hodnoty 

(„DPH“) a účtuje sa k nej DPH v zmysle 

aplikovateľných právnych predpisov.  

2.3 Objednávateľ zaplatí Dodávateľovi Cenu len 

na základe faktúry spĺňajúcej požiadavky 

uvedené v článkoch 2.4 a 2.5 nižšie a 

preukázateľne doručenej Objednávateľovi 

(„Faktúra”).  

2.4 Faktúra musí spĺňať definíciu a všetky 

náležitosti vyplývajúce zo zákona č. 222/2004 

Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, 

a musí tiež obsahovať nasledovné údaje: (i) 

údaj, že ide o faktúru, (ii) obchodné meno 

Dodávateľa vrátane údajov podľa § 3a 

Obchodného zákonníka, (iii) IČ DPH 

Dodávateľa, ak je Dodávateľ platcom DPH, 

(iv) dátum, označenie a číslo Zmluvy alebo 

objednávky, na základe ktorej si Dodávateľ 

nárokuje Cenu, (v) názov peňažného ústavu 

a číslo účtu, ktoré neodporujú údajom 

uvedeným v Zmluve, (vi) pečiatka Dodávateľa 

a podpis oprávnenej osoby a (vii) deň splatnosti 

podľa článku 2.7.  

2.5 Dodávateľ k Faktúre musí priložiť aj kópiu 

Preberacieho protokolu obsahujúceho údaje 

podľa článku 5.4 ako aj údaj o tom, že Predmet 

zmluvy bol odovzdaný (i) bez akýchkoľvek 

vád, (ii) s vadami, ktoré boli následne (pred 

vystavením Faktúry) odstránené, alebo (iii) 

s vadami, ktoré neboli odstránené avšak 

Objednávateľ sa s ohľadom na tieto vady 

s Dodávateľom dohodol na zľave z Ceny.  

2.6 Objednávateľ nie je povinný uhradiť Faktúru, 

ktorá neobsahuje náležitosti požadované 

v zmysle článkov 2.4 a 2.5 alebo dohodnuté v 

Zmluve. Objednávateľ je oprávnený takúto 

Faktúru vrátiť Dodávateľovi a lehota splatnosti 

začne plynúť až doručením opravenej, resp. 

novej Faktúry. 

2.7 Lehota splatnosti Faktúry je 30 dní odo dňa jej 

doručenia Objednávateľovi. 

2.8 Za deň splnenia peňažného záväzku sa 

považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu 

dlžníka v prospech účtu veriteľa. 

2.9 Ak je Predmetom zmluvy opakované plnenie 

Dodávateľa, nezaplatenie Ceny, alebo jej časti 

Objednávateľom, nezbavuje Dodávateľa 

povinnosti pokračovať v plnení Predmetu 

zmluvy.  

2.10 Ak je Predmetom zmluvy Mandát, vzniká 

Dodávateľovi nárok na Cenu iba v prípade, ak 

ním vykonaná činnosť priniesla 

Objednávateľom očakávaný výsledok.  
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2.11 Dodávateľ je povinný zabezpečiť bankovú 

záruku v prospech Objednávateľa, ktorou bude 

ručiť za svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy, 

ak takúto bankovú záruku bude Objednávateľ 

požadovať a stanoví jej atribúty a súvisiace 

podmienky. Bankovú záruku, spĺňajúcu 

atribúty a súvisiace podmienky stanovené 

Objednávateľom, je Dodávateľ povinný 

predložiť Objednávateľovi najneskôr pri 

podpise Zmluvy. 

3. Pozdržaná cena a Zadržaná časť ceny 

3.1 Ak Objednávateľ zistí vady Predmetu zmluvy 

(vrátane vád krytých zárukou za akosť) potom, 

ako podpísal Preberací protokol a Dodávateľ 

mu doručil Faktúru, Objednávateľ má právo 

pozdržať zaplatenie Ceny, resp. jej časti 

(„Pozdržaná cena“) aj po lehote splatnosti 

príslušnej Faktúry až do odpadnutia dôvodu, 

pre ktorý bola pozdržaná (napr. do odstránenia 

zistených vád alebo dosiahnutia dohody o 

zľave z Ceny) („Doba pozdržania“). 

Objednávateľ zaplatí Dodávateľovi Pozdržanú 

cenu do desiatich (10) dní od odpadnutia 

dôvodu, pre ktorý bola pozdržaná. 

3.2 Objednávateľ nie je po Dobu pozdržania v 

omeškaní s platbou Pozdržanej ceny.  

3.3 Dodávateľ nie je oprávnený podmieňovať 

vykonanie Predmetu zmluvy zaplatením 

akejkoľvek časti Ceny, alebo preddavku. 

3.4 Objednávateľ má pri Diele a Tovare právo 

zadržať 10% z Ceny diela počas skúšobnej 

prevádzky Diela resp. Tovaru, najdlhšie však 

po dobu šiestich (6) mesiacov od prevzatia 

Diela resp. Tovaru Objednávateľom 

(„Zadržaná časť ceny“). Objednávateľ 

o uplatnení práva Zadržanej časti ceny 

informuje Dodávateľa pri podpise Preberacieho 

protokolu, čo bude aj písomne zachytené 

v Preberacom protokole. Dodávateľ potom 

vystaví Faktúru zohľadňujúc uplatnenie práva 

Zadržanej časti ceny. Dodávateľ je oprávnený 

vyfakturovať Zadržanú časť ceny po skončení 

skúšobnej prevádzky Diela resp. Tovaru 

najneskôr po šiestich mesiacoch od prevzatia 

Diela resp. Tovaru Objednávateľom, pričom sa 

primerane uplatnia ustanovenia čl. 2.3 až 2.9 

a čl. 8.1 až  8.4.  

4. Spôsob vykonávania Predmetu zmluvy 

4.1 Dodávateľ je povinný vykonať Predmet 

zmluvy vo vlastnom mene, na vlastnú 

zodpovednosť, na svoje náklady, 

nebezpečenstvo a s odbornou starostlivosťou. 

4.2 Dodávateľ môže poveriť vykonaním Predmetu 

zmluvy inú osobu, len s predchádzajúcim 

písomným súhlasom Objednávateľa. Pri 

vykonávaní Predmetu zmluvy inou osobou má 

Dodávateľ zodpovednosť, akoby Predmet 

zmluvy vykonával sám. 

4.3 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať 

vykonávanie Predmetu zmluvy. Dodávateľ je 

povinný poskytnúť Objednávateľovi 

akúkoľvek súčinnosť potrebnú v súvislosti s 

vykonávaním kontroly, vrátane umožnenia 

prístupu k Predmetu zmluvy a podania 

vysvetlenia k vykonávaniu Predmetu zmluvy. 

4.4 Ak Objednávateľ zistí, že Dodávateľ vykonáva 

Predmet zmluvy v rozpore so svojimi 

povinnosťami, môže Dodávateľa vyzvať, aby 

odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním 

a vykonával Predmet zmluvy riadnym 

spôsobom.  

4.5 Dodávateľ je povinný bezodkladne 

Objednávateľa informovať o akýchkoľvek 

skutočnostiach, ktoré môžu mať podstatný 

vplyv na plnenie Predmetu zmluvy. 

4.6 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť a držať 

v platnosti priamo alebo prostredníctvom inej 

osoby rešpektujúc čl. 4.2, ak to právne predpisy 

k výkonu Predmetu zmluvy vyžadujú, všetky 

oprávnenia, povolenia a osvedčenia potrebné 

v zmysle platných právnych predpisov 

k výkonu Predmetu zmluvy vrátane tých, nie 

však výlučne, ktoré vyžaduje § 78 zákona č. 

251/2012 Z.z. o energetike a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení, § 8a zákona č. 51/1988 Zb. o banskej 

činnosti, výbušninách a o štátnej banskej 

správe a § 4 zákona č. 569/2007 Z.z. 

o geologických prácach v platnom znení. 

4.7 Ak je Predmetom zmluvy Mandát, Dodávateľ 

je povinný postupovať podľa pokynov 

Objednávateľa a v súlade s jeho záujmami, 

ktoré Dodávateľ pozná alebo musí poznať. 

Dodávateľ je povinný oznámiť 

Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil 

pri zariaďovaní záležitosti, a ktoré môžu mať 

vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa. 

Dodávateľ je povinný Objednávateľa 

pravidelne písomne informovať o všetkých 

úkonoch, lehotách a iných činnostiach podľa 

Zmluvy tak, aby Objednávateľ mal možnosť k 

nim zaujať stanovisko.  

4.8 Dodávateľ je povinný pri výkone Predmetu 

zmluvy dodržiavať všetky aplikovateľné 

predpisy, vrátane tých, ktoré sú uvedené 

v článku 16. 

4.9 Dodávateľ sa zaväzuje, že Predmet zmluvy  

budú vykonávať len odborne spôsobilí 

zamestnanci Dodávateľa resp. odborne 

spôsobilé iné osoby rešpektujúc čl. 4.2. Všetky 

oprávnenia Dodávateľa a osvedčenia o 

odbornej spôsobilosti jeho zamestnancov resp. 

iných osôb rešpektujúc čl. 4.2 musia byť v 

platnosti minimálne počas trvania Zmluvy. 

4.10 Ak si to pre plnenie Predmetu zmluvy vyžadujú 

Špeciálne predpisy (viď článok 16), Dodávateľ 

je povinný vypracovať a zabezpečiť všetky 

požadované doklady, povolenia, súhlasy a 
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vyjadrenia orgánov štátnej správy a 

samosprávy. 

4.11 Ak si plnenie Špeciálnych predpisov vyžiada 

spoluprácu medzi Objednávateľom 

a Dodávateľom, Dodávateľ sa podriadi 

inštrukciám a pokynom Objednávateľa, ak sa 

Strany nedohodnú inak. 

5. Čas a Miesto odovzdania Predmetu zmluvy 

a Preberací protokol 

5.1 Dodávateľ odovzdá Objednávateľovi Predmet 

zmluvy v termíne dodania dohodnutom 

v Zmluve. Objednávateľ nie je povinný 

Predmet zmluvy prijať pred týmto termínom 

dodania. Ak je Dodávateľ v omeškaní, 

náhradný termín odovzdania Predmetu zmluvy 

môže určiť len Objednávateľ. 

5.2 Dodávateľ odovzdá Objednávateľovi Predmet 

zmluvy, resp. jeho výsledok v sídle 

Objednávateľa, alebo na takom inom mieste, 

ktoré môže Objednávateľ Dodávateľovi 

primerane určiť s prihliadnutím na povahu 

činnosti Objednávateľa.  

5.3 Objednávateľ má právo (i) podmieňovať 

prevzatie Predmetu zmluvy vykonaním 

funkčnej skúšky alebo predvedením Predmetu 

zmluvy a (ii) odmietnuť prevziať Predmet 

zmluvy a podpísať odovzdávaco - preberací 

protokol („Preberací protokol”), alebo Dodací 

list (Viď odsek 5.7), ak má Predmet zmluvy 

akékoľvek vady alebo presahuje 

množstvo/špecifikáciu dohodnutú v Zmluve 

alebo ak mu je odovzdávané/ponúkané len 

čiastkové plnenie. V takomto prípade 

Objednávateľ nie je v omeškaní s prebratím 

Predmetu zmluvy. 

5.4 O odovzdaní Predmetu zmluvy sa spíše 

Preberací protokol minimálne v dvoch 

rovnopisoch po jednom pre Dodávateľa a 

Objednávateľa. Preberací protokol musí 

obsahovať najmä nasledovné údaje:  

5.4.1 Popis odovzdávaného Predmetu 

zmluvy, výsledky, resp. protokoly o 

vykonaných skúškach a zoznam 

odovzdávaných dokumentov;  

5.4.2 Popis vád Predmetu zmluvy, na 

ktoré Dodávateľ upozornil Objednávateľa, 

alebo ktoré si všimol Objednávateľ pri 

preberaní, a prípadne aj Objednávateľom 

zvolený spôsob odstránenia týchto vád, resp. 

výšku zľavy z Ceny; a 

5.4.3 V prípade Mandátu aj primerane 

detailný súpis vykonaných činností, a ak je 

Cena stanovená na základe odpracovaných 

hodín, aj zoznam osôb ktoré činnosti 

vykonávali a účelne vynaloženého času na 

výkon Mandátu.  

5.5 Predmet zmluvy sa považuje za prebratý 

podpisom Preberacieho protokolu oboma 

Stranami. Prevzatie Predmetu zmluvy 

nezbavuje Objednávateľa povinnosti prezrieť 

alebo zariadiť prehliadku Predmetu zmluvy 

a práva oznámiť Dodávateľovi zistené vady 

v zmysle príslušných ustanovení Obchodného 

zákonníka. 

5.6 Ak boli zistené vady Predmetu zmluvy pri jeho 

preberaní alebo pred tým, ako Objednávateľ 

zaplatil Dodávateľovi plnú Cenu, spíše sa pri 

preberaní Predmetu zmluvy protokol 

o odstránení vád („Protokol o odstránení 

vád“). 

5.7 Pri dodávke Tovaru sa za Preberací protokol 

považuje aj príslušný dodací list („Dodací 

list“), na ktorom Objednávateľ potvrdil 

prevzatie Tovaru a ktorý spĺňa všetky 

náležitosti vyžadované aplikovateľnými 

právnymi predpismi.  

5.8 Na požiadanie Objednávateľa je Dodávateľ 

povinný preukázať oprávnenie na vykonávanie 

podnikateľskej činnosti potrebnej na splnenie 

Zmluvy, a to (i) výpisom z obchodného 

registra, (ii) výpisom zo živnostenského 

registra, alebo (iii) výpisom z inej zákonom 

predpísanej evidencie, nie starším ako tri 

mesiace. 

6. Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod 

nebezpečenstva škody 

6.1 Ak je Predmetom zmluvy Tovar, Objednávateľ 

sa stáva jeho vlastníkom okamihom 

odovzdania, resp. pri plnení po častiach 

okamihom odovzdania časti Tovaru. 

6.2 Ak je Predmetom zmluvy Dielo, Objednávateľ 

sa stáva jeho vlastníkom, (i) momentom 

zhotovenia Diela alebo jeho časti schopnej byť 

predmetom vlastníckeho práva, ak je miestom 

výkonu Diela sídlo, pracovisko alebo pozemok 

Objednávateľa, alebo iné miesto ktoré 

Objednávateľ zabezpečil, (ii) momentom 

prevzatia Diela alebo jeho časti v ostatných 

prípadoch. 

6.3 Nebezpečenstvo škody na Predmete zmluvy 

prechádza na Objednávateľa tým 

z nasledujúcich momentov, ktorý nastane ako 

prvý: (i) obe Strany podpíšu Preberací protokol 

bez uvedenia akýchkoľvek vád, (ii) obe Strany 

podpíšu Protokol o odstránení vád, alebo (iii) 

Strany sa dohodli na zľave z Ceny v zmysle 

odseku 8.1.4. 

6.4 Ak je Predmetom zmluvy prevod vlastníckeho 

práva k veci, Dodávateľ podpisom Zmluvy 

prehlasuje, že najneskôr pri podpise 

Preberacieho protokolu bude jej výlučným 

a dobromyseľným vlastníkom. V prípade, že sa 

preukáže opak, Dodávateľ zodpovedá 

Objednávateľovi za škodu s tým súvisiacu. 

6.5 Pri prechode vlastníckeho práva na 

Objednávateľa podľa vyššie uvedených čl. 6.1 

a 6.2 Dodávateľ zodpovedá Objednávateľovi za 
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to, že Predmet zmluvy resp. akákoľvek jeho 

časť nebude v tomto momente predmetom 

vlastníctva resp. akéhokoľvek iného práva resp. 

nároku tretej osoby a že Objednávateľ 

nadobudne v tomto momente vlastnícke právo 

k nemu nezaťažené takýmto právom resp. 

nárokom tretej osoby. V prípade, že sa 

preukáže opak, Dodávateľ zodpovedá 

Objednávateľovi za škodu s tým súvisiacu.  

7. Odovzdanie Predmetu zmluvy 

7.1 Dodávateľ je povinný odovzdať 

Objednávateľovi spolu s Predmetom zmluvy  aj 

všetku dokumentáciu potrebnú k užívaniu 

Predmetu zmluvy a dokumentáciu s ním 

súvisiacu, vrátane, avšak bez obmedzenia, 

vyhlásenia o zhode a príslušné certifikáty, 

kópie stavebných denníkov, návody na 

obsluhu, opravu a údržbu v slovenskom jazyku 

v rozsahu vyplývajúcom z aplikovateľných 

právnych predpisov, zo Zmluvy alebo v akom 

sú obvyklé vzhľadom na Predmet zmluvy. 

7.2 Dodávateľ je povinný, pred odovzdaním 

Predmetu zmluvy vykonať skúšku Predmetu 

zmluvy na svoje náklady.  

7.3 Objednávateľ má právo byť prítomný pri 

vykonávaní skúšky. Dodávateľ je povinný 

oznámiť termín vykonania skúšky minimálne 

tri (3) dni vopred a poskytnúť akúkoľvek 

potrebnú súčinnosť. 

7.4 Vykonanie skúšky nezbavuje Dodávateľa 

zodpovednosti za vady Predmetu zmluvy. 

8. Nároky z vád 

8.1 V prípade zistenia akejkoľvek vady Predmetu 

zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať 

jednotlivo alebo v kombinácii: 

8.1.1 odstránenie vady dodaním náhradného 

alebo chýbajúceho Predmetu zmluvy; 

8.1.2 odstránenie vady opravou, ak je 

opraviteľná; 

8.1.3 odstránenie právnej vady; 

8.1.4 požadovať primeranú zľavu z Ceny; 

8.1.5 požadovať úhradu nákladov 

vzniknutých pri poskytovaní súčinnosti 

Objednávateľom pri odstraňovaní vád 

a/alebo; 

8.1.6 odstúpiť od Zmluvy. 

8.2 Právo zvoliť si jeden z nárokov uvedených 

v článku 8.1 patrí Objednávateľovi bez ohľadu 

na čas, v ktorom takúto voľbu oznámil 

Dodávateľovi. Objednávateľ môže svoju voľbu 

zmeniť, ak Dodávateľ jeho nárok nesplnil 

riadne a v čase, ktorý mu Objednávateľ 

stanovil. Ustanovenia § 436 ods. 2 

Obchodného zákonníka sa na Zmluvu 

neuplatňujú.  

8.3 V zmysle princípu „jedného bodu 

zodpovednosti“ Dodávateľ zodpovedá aj za 

vady subdodávok ako aj za všetky škody 

spôsobené takýmito vadnými subdodávkami.   

8.4 Uplatnením nároku z vád Predmetu zmluvy nie 

je dotknutý nárok na zaplatenie zmluvnej 

pokuty a náhrady škody. 

9. Záruka za kvalitu (akosť) 

9.1 Dodávateľ sa zaväzuje, že Predmet zmluvy 

bude minimálne počas záručnej doby, 

spôsobilý na použitie na dohodnutý, alebo 

obvyklý účel a zachová si dohodnuté, alebo 

obvyklé vlastnosti.  

9.2 Dĺžka záručnej doby na Predmet zmluvy 

vrátane jeho všetkých častí a komponentov sa 

riadi platnými právnymi predpismi a začína 

plynúť od toho z nasledujúcich momentov, 

ktorý nastane skôr: (i) obe Strany podpíšu 

Preberací protokol bez uvedenia akýchkoľvek 

vád, (ii) obe Strany podpíšu Protokol 

o odstránení vád, alebo (iii) Strany sa dohodli 

na zľave z Ceny. Ak v záručnej dobe budú 

odstránené vady Predmetu zmluvy, záručná 

doba na novo dodané alebo opravené časti 

Predmetu zmluvy začína plynúť odznovu. Ak 

dĺžka záručnej doby na Predmet zmluvy 

nevyplýva z platných právnych predpisov a 

Strany sa v Zmluve nedohodnú inak, záručná 

doba na Predmet zmluvy je dvanásť (12) 

mesiacov. 

9.3 Dodávateľ nezodpovedá za vady, ak tieto vady 

spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na 

spracovanie Objednávateľom v prípade, že 

Dodávateľ ani pri vynaložení odbornej 

starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol 

zistiť alebo na ne Objednávateľa upozornil a 

Objednávateľ na ich použití trval. Dodávateľ 

takisto nezodpovedá za vady spôsobené 

dodržaním nevhodných pokynov daných mu 

Objednávateľom, ak Dodávateľ na nevhodnosť 

týchto pokynov upozornil a Objednávateľ na 

ich dodržaní trval alebo ak Dodávateľ túto 

nevhodnosť nemohol zistiť. 

10. Poistenie 

10.1 Dodávateľ je povinný počas trvania Zmluvy 

udržiavať v platnosti poistenie za 

zodpovednosť za škodu spôsobenú výkonom 

jeho činnosti ako aj poistenie majetku 

používaného pri výkone Predmetu zmluvy a to 

každé s poistným krytím minimálne vo výške 

trojnásobku Ceny a v prípade žiadosti predložiť 

Objednávateľovi príslušné poistky a poistné 

zmluvy k nahliadnutiu. 

11. Zmluvné sankcie a náhrada škody 

11.1 V prípade, že Dodávateľ nevykoná, resp. 

nedodá Predmet zmluvy riadne a včas, 

Objednávateľ má právo požadovať od 

Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo 

výške 0,05% z Ceny za každý deň omeškania, 
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pričom nárok na náhradu škody zostáva 

zachovaný.  

11.2 Ak je Objednávateľ v omeškaní so splatením 

Ceny, Dodávateľ má nárok na úrok z 

omeškania vo výške 0,03% z dlžnej čiastky 

Ceny za každý deň omeškania. 

11.3 Ak je Dodávateľ v omeškaní so splatením 

akéhokoľvek peňažného záväzku, 

Objednávateľ má nárok na úrok z omeškania 

vo výške 0,05% z tohto peňažného záväzku za 

každý deň omeškania. 

11.4 V prípade, že Dodávateľ poruší svoju 

povinnosť odstrániť vady Predmetu zmluvy, 

ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, v lehote 

podľa Zmluvy, Objednávateľ má právo 

požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 0,05% z Ceny za každú vadu 

a za každý i začatý deň omeškania s jej 

odstránením.  

11.5 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká 

povinnosť Strany riadne splniť povinnosť, 

ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou 

pokutou. 

11.6 Dodávateľ je povinný nahradiť 

Objednávateľovi všetku škodu a náklady v 

zmysle § 373 Obchodného zákonníka, ktoré 

Objednávateľovi vznikli z dôvodu 

Dodávateľovho porušenia Zmluvy. 

11.7 Objednávateľ zodpovedá Dodávateľovi za 

škodu a náklady spôsobené Dodávateľovi 

porušením Zmluvy do výšky 10% Ceny. 

11.8 Dodávateľ zodpovedá za škodu spôsobenú 

Objednávateľovi v dôsledku porušenia 

povinnosti súčinnosti a informačnej povinnosti 

podľa článku 17.2 a 17.6 VOP. 

11.9 Objednávateľ ani Dodávateľ nie je povinný 

nahradiť druhej Strane škodu, ak preukáže, že 

bola spôsobená okolnosťami vylučujúcimi 

zodpovednosť v zmysle § 373 a nasl. 

Obchodného zákonníka. 

12. Licencia 

12.1 V prípade, ak k Predmetu zmluvy existujú 

akékoľvek práva duševného vlastníctva (i) v 

zmysle príslušných ustanovení Autorského 

zákona č. 185/2015 Z.z. v platnom znení, alebo 

(ii) v zmysle iných právnych predpisov, 

Dodávateľ týmto udeľuje Objednávateľovi 

nevýhradnú, neprevoditeľnú, časovo a územne 

neobmedzenú licenciu, ktorá zahŕňa všetky 

známe spôsoby použitia Predmetu zmluvy, ako 

aj právo na (i) vyhotovenie rozmnoženiny 

Predmetu zmluvy, (ii) rozširovanie originálu 

Predmetu zmluvy alebo jeho rozmnoženiny 

predajom alebo inou formou prevodu 

vlastníckeho práva, (iii) rozširovanie originálu 

Predmetu zmluvy alebo jeho rozmnoženiny 

nájmom alebo vypožičaním, a (iv) 

spracovaním, prekladom a adaptáciu Predmetu 

zmluvy („Licencia“). 

12.2 Dodávateľ týmto udeľuje Objednávateľovi v 

rozsahu Licencie súhlas na poskytnutie 

sublicencie tretím osobám. 

12.3 Dodávateľ udeľuje Objednávateľovi Licenciu, 

vrátane súhlasu na poskytnutie akejkoľvek 

sublicencie bezodplatne. 

13. Odstúpenie a výpoveď 

13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy 

s okamžitou platnosťou doručením písomného 

oznámenia Dodávateľovi o odstúpení v 

prípade, ak: 

13.1.1 Dodávateľ neodstránil vady Predmetu 

zmluvy spôsobom v zmysle bodov 

8.1.1 až 8.1.3 (vrátane) v lehote 

poskytnutej Objednávateľom; 

13.1.2 Objednávateľ zistil, že Dodávateľ 

vykonáva Predmet zmluvy v rozpore 

so Zmluvou alebo inými svojimi 

povinnosťami a ani v primeranej 

lehotu mu na to poskytnutej 

Objednávateľom neodstránil vzniknuté 

vady a/alebo naďalej nevykonáva 

Predmet zmluvy riadnym spôsobom; 

13.1.3 Dodávateľ je v omeškaní so splnením 

Predmetu zmluvy dlhšie ako 1 mesiac; 

13.1.4 Objednávateľ vyhlási, že využíva 

svoje právo odstúpiť od Zmluvy 

zaplatením odstupného vo výške 3% z 

Ceny a odstupné zaplatí;  

13.1.5 v dôsledku podstatnej zmeny 

okolností, za ktorých sa Zmluva 

uzavrela, dôjde k zmareniu základného 

účelu Zmluvy a Objednávateľ je týmto 

zmarením dotknutý; 

13.1.6 vzhľadom k povahe vady nemá 

Objednávateľ záujem na odstránení 

vady ani na zľave z Ceny Predmetu 

zmluvy; 

13.1.7 Dodávateľ uskutočnil právny úkon v 

mene Objednávateľa bez platného 

plnomocenstva, alebo Dodávateľ 

prekročil právo konať v mene 

Objednávateľa na základe 

plnomocenstva;  

13.1.8 Dodávateľ svojím konaním 

poškodzuje dobré meno alebo majetok 

Objednávateľa alebo porušuje právne 

predpisy o ochrane hospodárskej 

súťaže; alebo 

13.1.9 okolnosť vylučujúca zodpovednosť 

trvá na strane Dodávateľa dlhšie ako 3 

mesiace. 

13.2 Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy s 

okamžitou platnosťou doručením písomného 
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oznámenia Objednávateľovi o odstúpení v 

prípade, ak:  

13.2.1 Objednávateľ je v omeškaní so 

splatením dlžnej čiastky Ceny po dobu 

dlhšiu ako 3 mesiace, a tento 

nedostatok neodstránil ani v 

dodatočnej 15- dňovej lehote odo dňa 

doručenia písomnej výzvy Dodávateľa 

na vykonanie nápravy; alebo 

13.2.2 okolnosť vylučujúca zodpovednosť 

trvá na strane Objednávateľa dlhšie 

ako 3 mesiace. 

13.3 V prípade odstúpenia od Zmluvy zaniká 

Zmluva v plnom rozsahu ku dňu doručenia 

oznámenia o odstúpení druhej Strane. 

Odstúpením od Zmluvy nezanikajú nároky na 

zaplatenie prípadnej zmluvnej pokuty alebo 

náhrady škody. Dodávateľ je povinný vrátiť 

Objednávateľovi časť zaplatenej Ceny, ak bola 

zaplatená, do 5 dní od účinnosti odstúpenia od 

Zmluvy.  

13.4 Ak je Predmetom zmluvy opakované plnenie 

Dodávateľa, Objednávateľ je oprávnený 

Zmluvu kedykoľvek čiastočne alebo v celom 

rozsahu písomne vypovedať. Výpovedná doba 

je jeden mesiac, pričom výpovedná doba začína 

plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 

výpoveď Dodávateľovi doručená. Dodávateľ 

nie je oprávnený vypovedať Zmluvu.  

14. Záväzok mlčanlivosti 

14.1 Strany sa zaväzujú (i) zachovávať mlčanlivosť 

o informáciách a podkladoch, ktoré získali od 

druhej Strany (s výnimkou tých, ktoré sú v čase 

uzatvárania Zmluvy verejne dostupné alebo sú 

druhej Strane známe a tých, ktoré sa stanú 

dostupné alebo známe po uzavretí Zmluvy inak 

ako porušením Zmluvy) v súvislosti so 

Zmluvou, (ii) takéto informácie nepoužiť inak 

ako v súvislosti s posúdením, uzatváraním 

a plnením Zmluvy a ani ich bez písomného 

súhlasu druhej Strany nesprístupniť (konaním 

alebo opomenutím) tretej osobe s výnimkou 

profesionálnych poradcov ako sú audítori, 

právni a daňoví poradcovia, ibaže by to 

vyžadovali právne predpisy. 

15. Postúpenie a započítanie 

15.1 Dodávateľ nesmie postúpiť akékoľvek práva zo 

Zmluvy bez písomného súhlasu Objednávateľa. 

15.2 Dodávateľ nie je oprávnený zbaviť sa svojho 

záväzku, ktorý mu vznikol z alebo v súvislosti 

so Zmluvou započítaním voči akejkoľvek 

pohľadávke Objednávateľa voči Dodávateľovi. 

16. Špeciálne predpisy 

16.1 Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať pri výkone 

Predmetu zmluvy všetky ustanovenia 

všeobecne záväzných právnych predpisov 

a súvisiacich noriem o ochrane životného 

prostredia, bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci a požiarnej ochrany v platnom znení, 

najmä, nie však výlučne, Zákon o životnom 

prostredí č. 17/1992 Zb., Zákon o ochrane 

ovzdušia č. 478/2002 Z.z., Zákon o ovzduší 

137/2010 Z.z., Zákon o ochrane prírody a 

krajiny č. 543/2002 Z. z., Vodný zákon č. 

364/2004 Z.z., Zákonník práce č. 311/2001 Z. 

z. („Zákonník práce“), Zákon o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci č. 124/2006 Z.z. 

(„Zákon o BOZP“), Zákon o ochrane pred 

požiarmi č. 314/2001 Z.z. („Zákon o PO“), 

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia č. 355/2007 Z.z., Zákon o odpadoch č. 

79/2015 Z.z. („Zákon o odpadoch“), Banský 

zákon č. 44/1988 Zb., Zákon o banskej činnosti 

č. 51/1988 Zb., Chemický zákon č. 67/2010 

Z.z., Zákon o prevencii závažných 

priemyselných havárií č. 128/2015 Z.z.  (spolu 

ako „Špeciálne predpisy“). 

16.2 Dodávateľ sa považuje v zmysle Zákona o 

odpadoch za pôvodcu každého odpadu, ktorý 

vzniká pri výkone Predmetu zmluvy. Bez 

ohľadu na to, či sa odpad nachádza u 

Objednávateľa, Dodávateľ preberá na seba 

všetky povinnosti držiteľa odpadu v zmysle 

Zákona o odpadoch. 

16.3 Dodávateľ je povinný vykonávať Dielo a 

zaobchádzať s nebezpečnými látkami tak, aby 

nedošlo k mimoriadnemu zhoršeniu kvality vôd 

alebo k mimoriadnemu ohrozeniu kvality vôd. 

Ak Dodávateľ spôsobí mimoriadne zhoršenie 

kvality vôd, považuje sa za pôvodcu 

znečistenia a je povinný vykonať opatrenia na 

zneškodnenie mimoriadneho zhoršenia a 

odstránenia jeho škodlivých následkov podľa 

zákona č. 364/2004 Z.z. Vodného zákona 

v platnom znení. 

16.4 Dodávateľ je povinný pri vykonávaní Diela 

dodržiavať všetky povinnosti v zmysle Zákona 

o BOZP a Zákona o PO, najmä je povinný 

vykonávať Dielo tak, aby nedošlo k 

poškodeniu zdravia zamestnancov 

Objednávateľa, vlastných zamestnancov, iných 

osôb podľa čl. 4.2 a tretích osôb a aby nebola 

spôsobená škoda na majetku a životnom 

prostredí. Všetky dôležité skutočnosti, vrátane 

nahlásenia havárii, požiarov a úrazov 

akýchkoľvek osôb, je Dodávateľ povinný 

nahlásiť Objednávateľovi ihneď, ako sa o 

týchto skutočnostiach dozvie. 

16.5 Dodávateľ je povinný vytvoriť podmienky na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

zamestnancov a iných osôb podľa čl. 4.2 v 

mieste výkonu Diela, aj keď sa Dielo vykonáva 

u Objednávateľa. Dodávateľ preberá plnú 

zodpovednosť za pracovné úrazy svojich 

zamestnancov a iných osôb podľa čl. 4.2, ich 

registráciu, evidenciu a hlásenie v zmysle 

Zákona o BOZP a Zákonníka práce. 
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16.6 Dodávateľ je pri vykonávaní Predmetu zmluvy 

povinný v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany 

životného prostredia spolupracovať s 

poverenými zamestnancami Objednávateľa a 

riadiť sa ich pokynmi. 

16.7 S ohľadom na Špeciálne predpisy, Dodávateľ 

je povinný informovať Objednávateľa o 

nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré 

vyplývajú z vykonávania Predmetu zmluvy, 

musí posúdiť riziká a navrhnúť ochranné 

opatrenia proti týmto nebezpečenstvám a 

ohrozeniam. 

16.8 Ak Dodávateľ spôsobí svojou činnosťou 

akúkoľvek škodu v zmysle Špeciálnych 

predpisov, je povinný nahradiť všetku 

spôsobenú škodu a znášať akékoľvek súvisiace 

náklady a sankcie. Ak je to možné Dodávateľ 

je povinný odstrániť následky porušenia. 

17. Záverečné ustanovenia 

17.1 Ak ktorákoľvek Zmluvná strana vyjadrí vôľu 

uzatvoriť Zmluvu písomnou formou, Zmluva 

musí byť uzatvorená písomne. Každá zmena 

Zmluvy musí mať písomnú formu. 

17.2 Ak Dodávateľ vykonáva regulovanú činnosť 

v elektroenergetike alebo plynárenstve a je 

súčasťou toho istého vertikálne integrovaného 

podniku ako Objednávateľ (podľa zákona č. 

251/2012 Z.z. o energetike a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov), oznámi túto 

skutočnosť Objednávateľovi  pred uzatvorením 

Zmluvy bez zbytočného odkladu. Ak nastane 

táto skutočnosť počas trvania Zmluvy, 

Dodávateľ ju oznámi Objednávateľovi bez 

zbytočného odkladu.  

17.3 Zmluva sa riadi právnym poriadkom 

Slovenskej republiky. 

17.4 Každá Zmluva sa riadi Obchodným 

zákonníkom. Zmluva, ktorej Predmetom 

zmluvy je Tovar, sa riadi ustanoveniami § 409 

a nasl. Obchodného zákonníka. Zmluva, ktorej 

Predmetom zmluvy je Dielo, sa riadi 

ustanoveniami § 536 a nasl. Obchodného 

zákonníka. Zmluva, ktorej Predmetom zmluvy 

je Mandát, sa riadi ustanoveniami § 566 a nasl. 

Obchodného zákonníka.  

17.5 Ak je podľa právneho poriadku nadobudnutie 

platnosti Zmluvy alebo jej zmeny podmienené 

jej predbežným schválením zo strany štátneho 

orgánu (napr. § 29 zákona č. 250/2012 Z.z. 

o regulácii v sieťových odvetviach) tak Zmluva 

alebo jej zmena nadobudne platnosť len ak 

pred jej uzatvorením bol udelený predbežný 

súhlas.  

17.6 Dodávateľ poskytne v prípadoch uvedených 

v čl. 17.5 Objednávateľovi primeranú 

súčinnosť tak, aby mohol byť udelený 

predbežný súhlas pre uzatvorenie Zmluvy 

alebo jej zmeny.  

17.7 Akékoľvek spory vznikajúce na základe alebo 

v súvislosti so Zmluvou riešia súdy Slovenskej 

republiky.  

17.8 Ustanovenia čl. 2.11 a 3.4 sa uplatnia výlučne 

na Zmluvy, pri ktorých sa Cena rovná, alebo je 

vyššia ako 100.000,- EUR.  

17.9 VOP sú platné a záväzné pre obe Strany 

uzatvorením Zmluvy. 

17.10 Objednávateľ je oprávnený VOP kedykoľvek 

zmeniť. Zmenené VOP sa stávajú súčasťou 

Zmluvy po ich odsúhlasení Dodávateľom. 

Platí, že Dodávateľ so zmenou VOP súhlasí, ak 

do 15 dní od ich doručenia písomne neoznámil 

Objednávateľovi, že s nimi nesúhlasí. Pre 

vylúčenie pochybností, zmenou VOP nie je 

dotknutá platnosť a účinnosť Zmluvy 

uzatvorenej pred zmenou VOP. 

17.11 Aplikácia akýchkoľvek iných všeobecných 

obchodných podmienok je vylúčená. 

17.12 Pokiaľ nie je uvedené v Zmluve alebo vo VOP 

inak, dodanie Predmetu zmluvy sa riadi 

dodacou doložkou DDP medzinárodných 

pravidiel pre výklad dodacích doložiek 

INCOTERMS 2000. 

17.13 Konvencia Spojených národov z 11. apríla 

1980 o zmluvách o medzinárodnom predaji 

tovaru sa na Zmluvu neaplikuje. 

17.14 Tieto VOP sú vypracované a publikované 

v slovenskom jazyku a anglickom jazyku. 

V prípade rozdielov v týchto jazykových 

verziách má prednosť slovenská verzia. 

17.15 Tieto VOP nadobúdajú účinnosť 1. júna 2016. 


