Všeobecné obchodné podmienky pre žiarové zinkovanie spoločnosti Elektrovod
Slovakia, s.r.o.
1.

Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto Obchodné podmienky (ďalej iba „VVOP“)
sa vzťahujú na právne vzťahy medzi
spoločnosťou Elektrovod Slovakia, s.r.o., so
sídlom Žilina, Bytčická 4, PSČ 010 42, zapísanej
v obchodnom registri, vedenom Okresným
súdom v Žiline, Oddiel Sro, vložka 64038/L ako
zhotoviteľom (ďalej tiež iba „Elektrovod
Slovakia, s r.o.“ alebo „zhotoviteľ“) a tretími
osobami ako objednávateľom (ďalej tiež iba
„objednávateľ“) pri vykonávaní povrchovej
úpravy
materiálu
odovzdaného
objednávateľom (ďalej tiež iba „materiál“, „vec“
alebo „výrobok“) žiarovým zinkovaním (bod 3.1
VOP) a s tým súvisiacich činností. Tieto VOP sa
použijú pre úpravu zmluvných vzťahov
v prípade, že sú zhotoviteľom pripojené
k ponuke (návrhu na uzatvorenie zmluvy) alebo
na ne odkazuje príslušná objednávka alebo
zmluva o dielo (ďalej tiež iba „ZoD“).
Pripojením k ponuke v zmysle predchádzajúcej
vety sa rozumie aj uvedenie príslušného odkazu
v ponuke na webovú adresu spoločnosti
Elektrovod Slovakia, s. r. o. www.elvslovakia.sk, kde sú tieto VOP zverejnené, ak
vyplýva z uvedenia takého odkazu, že časť
obsahu ZoD sa má tam uvedenými VOP riadiť.
Uzatvorením príslušnej ZoD objednávateľ
potvrdzuje, že sa pred jej uzatvorením zoznámil
s týmito VOP a že súhlasí s ich znením, ako aj
s tým, aby sa nimi príslušný obsah ZoD riadil.
1.2 Platí, že odchýlne dojednania v ZoD majú pred
znením týchto VOP prednosť.
1.3 Všetky právne vzťahy medzi spoločnosťou
Elektrovod Slovakia, s. r.o. a objednávateľom,
na ktoré sa vzťahujú tieto VOP, sa riadia
právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2.

Uzatvorenie ZoD

2.1 ZoD je uzatvorená spravidla (viď bod 2.2 VOP)
vyplnením časti zákazkového listu zhotoviteľa,
označenej pri jeho ľavom okraji výrazom
„PRÍJEM“ (ďalej iba „príjmová časť zákazkového
listu“), objednávateľom a zhotoviteľom pri
odovzdaní a prevzatí materiálu pre vykonanie
diela, v ktorej objednávateľ uvedie najmä svoje
identifikačné údaje v rozsahu aspoň meno a
priezvisko, adresu trvalého bydliska, tel. č. a emailovú adresu, na ktorej je objednávateľ
k zastihnutiu.
Ak
je
objednávateľ
spotrebiteľom, alebo obchodná firma uvedie
meno obchodnej firmy (meno podnikateľa),
sídlo alebo adresu podnikania, prípadný zápis
v obchodnom registri alebo v inej evidencii, IČ,

DIČ, ak bolo pridelené, meno (kontaktnej)
osoby oprávnenej konať za objednávateľa, tel. č.
a e-mailovú adresu, na ktorej je objednávateľ k
zastihnutiu, ak je objednávateľ podnikateľom a
druh materiálu určeného k vykonaniu diela,
zhotoviteľ uvedie svoje identifikačné údaje
v rozsahu firmy, sídla, zápisu v obchodnom
registri, IČ, DIČ, údaje závodu zhotoviteľa,
v ktorom bude dielo vykonané, vr. tel. č. a emailovej adresy, na ktorej je zhotoviteľ
k zastihnutiu a meno
(kontaktnej) osoby
oprávnenej
konať
za
zhotoviteľa,
a
prostredníctvom
ktorej
objednávateľ
a
zhotoviteľ dojednajú aspoň cenu za vykonanie
diela a termín jeho vykonania; ak nie je
v príjmovej časti zákazkového listu uvedené
inak, rozumie sa dielom vždy vykonanie
povrchovej
úpravy
materiálu
žiarovým
zinkovaním. Neuvedenie niektorého z vyššie
uvedených údajov pre identifikáciu príslušnej
zmluvnej strany nie je na ujmu uzatvorenia
ZoD, ak je z obsahu príjmovej časti zákazkového
listu zrejmé, o aké zmluvné strany ide.
Nedojednanie ceny za vykonanie diela alebo
termínu jeho vykonania nie je na ujmu
uzatvorenia ZoD, ak je možné z okolností (napr.
predchádzajúca spolupráca objednávateľa a
zhotoviteľa, predzmluvné konanie), za ktorých
došlo k vyplneniu príjmovej časti zákazkového
listu, mať za to, že objednávateľ so
zhotoviteľom zamýšľali ZoD uzatvoriť aj bez
uvedenia ceny za vykonanie diela alebo termínu
jeho vykonania v príjmovej časti zákazkového
listu. Príjmová časť zákazkového listu bude
opatrená podpisom osôb oprávnených konať
pri uzatvorení ZoD za zmluvné strany. K údajom
obsiahnutým
v prípadnej
objednávke
objednávateľa, doručenej zhotoviteľovi pred
vyplnením príjmovej časti zákazkového listu, je
možné za účelom určenia obsahu ZoD
prihliadnuť iba vtedy, ak nie sú v rozpore
s údajmi uvedenými v zákazkovom liste,
opatrenom podpismi strán. Ohľadom ponuky
zhotoviteľa, doručenej objednávateľovi pred
vyplnením príjmovej časti zákazkového listu,
platí predchádzajúca veta obdobne.
2.2 Pri zachovaní písomnej formy môže byť ZoD
uzatvorená aj iným spôsobom, spĺňajúcim
požiadavky kladené právnymi predpismi, najmä
zákonom č. 40/1964 Zb., Občianskeho
zákonníka (ďalej iba „OZ“), na uzatvorení ZoD
(§ 631 až 656 OZ), najmä učinením písomného
návrhu na uzatvorenie ZoD a jeho písomným
prijatím inak, ako pri využití zákazkového listu

zhotoviteľa.

3.

Predmet plnenia

3.1 Predmetom plnenia podľa príslušnej ZoD je
vykonanie
povrchovej
úpravy
žiarovým
zinkovaním (ďalej tiež iba „zinkovanie“)
materiálu - podkladového kovu odovzdaného
objednávateľom zhotoviteľovi (ďalej tiež iba
ako „dielo“). Zinkovanie sa vykonáva podľa
technických podmienok uvedených v STN EN
ISO 1461, popr. technických podmienok
uvedených v technickej norme, ktorá STN EN
ISO 1461 kedykoľvek v budúcnosti nahradí, a to
vždy v znení platnom pri uzatvorení ZoD.
Prípadné zvláštne požiadavky objednávateľa,
idúcich nad rámec STN EN ISO 1461, resp.
technickej normy, ktorá naposledy uvedenú
technickú normu STN EN ISO 1461 kedykoľvek
v budúcnosti nahradí, bude zhotoviteľ povinný
dodržať iba vtedy, ak sa zaviaže k ich dodržaniu
zvláštnou písomnou dohodou, uzatvorenou
s objednávateľom pred vykonaním diela.
3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo pre objednávateľa
vykonať na svoje náklady a nebezpečenstvo a
objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a
zaplatiť cenu diela.

4.

Cena diela a platobné podmienky

4.1 Cena diela je určená dohodou zmluvných strán
obsiahnutou predovšetkým v ZoD. Ak nie je
v ZoD dojednané inak, rozumie sa cena diela
v slovenskej mene. Cena diela sa odvíja
predovšetkým od hmotnosti pozinkovaného
materiálu. Cena diela je uvedená bez DPH, ktorá
k nej bude pripočítaná v zákonnej výške.
4.2 Cena diela nezahŕňa náklady na expedíciu,
balenie, naloženie, poistenie a dopravu do
miesta určenia ani iné náklady na dodanie diela,
ktoré, ak nie je v ZoD zjednané inak, sú
účtované zvlášť (ďalej iba „náklady na dodanie
diela“). Výška nákladov na dodanie diela závisí
najmä od zvoleného spôsobu dodania.
4.3 Zhotoviteľovi vzniká právo na zaplatenie ceny
diela (teda aj právo fakturovať cenu diela), vr.
DPH a prípadných nákladov na dodanie diela
bez akýchkoľvek zrážok alebo znížení,
odovzdaním
pozinkovaného
materiálu
objednávateľovi. Ak poruší objednávateľ svoju
povinnosť prevziať od zhotoviteľa pozinkovaný
materiál (napr. ak sa nedostaví objednávateľ v
dojednaný deň k prevzatiu pozinkovaného
materiálu do výrobného závodu zhotoviteľa,
alebo ak sa dostaví, avšak od zhotoviteľa

pozinkovaný materiál neprevezme), vzniká
zhotoviteľovi právo na zaplatenie ceny diela
(teda aj právo fakturovať cenu diela), vr. DPH a
prípadných nákladov na dodanie diela bez
akýchkoľvek zrážok alebo znížení, okamihom
jej porušenia. Ak nie je v ZoD stanovené inak,
nastáva splatnosť a vymáhateľnosť ceny diela v
rovnakom okamihu, ku ktorému zhotoviteľovi
vzniká právo na zaplatenie ceny diela. Právo
zhotoviteľa požadovať od objednávateľa
zaplatenie zálohy na cenu diela nie je
predchádzajúcimi vetami dotknuté.
4.4 Zhotoviteľ s objednávateľom v ZoD dojednajú
spravidla niektorý z nižšie uvedených spôsobov
zaplatenia ceny diela vr. DPH a nákladov na
dodanie diela:
a) platbu v hotovosti v pokladni zhotoviteľa
pri prevzatí diela v závode zhotoviteľa,
v ktorom bolo dielo vykonané (v mieste
plnenia),
b) platbu bankovým prevodom na účet
zhotoviteľa uvedený na faktúre vystavenej
zhotoviteľom, a to spravidla v lehote
uvedenej na faktúre,
c) platbu zálohovo vopred na základe
zálohovej faktúry (ďalej iba „zálohová
faktúra“), a to v lehote splatnosti uvedenej
na takej faktúre,
d) platbu na dobierku pri doručení
vykonaného diela na fakturačnú, resp.
doručovaciu adresu uvedenú v ZoD.
Ak nebude v ZoD dojednaný spôsob zaplatenia
ceny diela, vr. DPH a nákladov na dodanie diela,
bude cena diela, vr. DPH a nákladov na dodanie
diela zaplatená bankovým prevodom na účet
zhotoviteľa uvedený na faktúre vystavenej
zhotoviteľom, a to v lehote uvedenej na faktúre.
4.5 Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek po
uzatvorení ZoD požadovať po objednávateľovi
zaplatenie
zálohy
vo
výške
určenej
zhotoviteľom a objednávateľ je povinný
zhotoviteľovi zálohu v lehote uvedenej na
zálohovej faktúre, inak do piatich dní od
vystavenia zálohovej faktúry, zaplatiť; až do
doby zaplatenia zálohy je zhotoviteľ oprávnený
odložiť svoje plnenie s tým, že o dobu od
vystavenia zálohovej faktúry zhotoviteľom do
zaplatenia zálohy objednávateľom sa predlžuje
čas plnenia (termín vykonania diela).
Zhotoviteľ nie je povinný začať s vykonávaním
diela ani v ňom pokračovať pred zaplatením
zálohy objednávateľom. Ak sa dostane
objednávateľ do omeškania so zaplatením

zálohy alebo jej časti trvajúceho dlhšie ako päť
pracovných dní, je zhotoviteľ oprávnený
odstúpiť od ZoD. Zaplatenú zálohu zhotoviteľ
zúčtuje v konečnej faktúre, ktorá je daňovým
dokladom.
4.6 Zhotoviteľ má právo jednostranne zvýšiť cenu
diela, ak zistí, že hrúbka povlaku na materiáli
s nevhodným chemickým zložením priemerne
presahuje o viacej ako 100 % minimálnu
priemernú hrúbku vrstvy, ako je stanovená
normou STN EN ISO 1461. V prípade podľa
predchádzajúcej vety objednávateľ nie je
oprávnený odstúpiť od ZoD, ani ZoD vypovedať,
a je povinný zhotoviteľovi zaplatiť ním
jednostranne zvýšenú cenu diela. O zvýšení
ceny diela informuje zhotoviteľ objednávateľa
bez zbytočného odkladu.
4.7 Zhotoviteľ si vyhradzuje právo jednostranne
upraviť výšku ceny diela, pokiaľ medzi
okamihom uzatvorenia ZoD a vykonaním
(dokončením) diela dôjde ku zníženiu alebo
zvýšeniu nákladov, najmä v dôsledku zmeny
cien vstupov (najmä surovín alebo energií).
V prípade
podľa
predchádzajúcej
vety
objednávateľ nie je oprávnený odstúpiť od ZoD,
ani ZoD vypovedať, a je povinný zhotoviteľovi
zaplatiť jednostranne upravenú cenu diela,
ibaže by išlo o podstatné zvýšenie ceny vo
vzťahu
s objednávateľom,
ktorý
je
spotrebiteľom. Podstatným zvýšením ceny sa
rozumie jej zvýšenie o viac ako 20 %. Na
požiadanie
zhotoviteľ
preukáže
objednávateľovi faktory rozhodné pre úpravu
ceny diela a jej príslušné zvýšenie alebo
zníženie.
4.8 Ak sa dohodnú zmluvné strany po uzatvorení
ZoD na rozšírení rozsahu diela a ak nedojednajú
dôsledky pre výšku ceny, je objednávateľ
povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú.

5.

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Vykonanie diela

5.1 Platí, že čas plnenia je stanovený v prospech
zhotoviteľa a ak nie je v ZoD určené inak,
zhotoviteľ dokončí dielo do 30 dní od
odovzdania
materiálu
objednávateľom
zhotoviteľovi. Ak nestanoví ZoD inak, platí, že
uzatvorením ZoD objednávateľ, ktorý je
spotrebiteľom, žiada zhotoviteľa, aby začal s
vykonávaním diela aj pred uplynutím lehoty pre
odstúpenie od zmluvy s tým, že ak odstúpi taký
objednávateľ od ZoD, je v zmysle ustanovenia §
10, ods. 5 zákona 102/2014 OZ povinný uhradiť
zhotoviteľovi pomernú časť ceny diela za

5.7

plnenie poskytnuté do okamihu odstúpenia od
ZoD.
Ak bude pre vykonanie diela, podľa uváženia
zhotoviteľa,
nevyhnutná
súčinnosť
objednávateľa, zhotoviteľ na túto skutočnosť
objednávateľa
upozorní
a
vyzve
ho
k poskytnutiu súčinnosti. Až do doby
poskytnutia súčinnosti je zhotoviteľ oprávnený
prerušiť
vykonávanie
diela,
popr.
s vykonávaním diela nezačať. Lehota stanovená
pre dokončenie diela sa predlžuje o dobu
vyvolanú
prerušením,
popr.
nezačatím.
Zhotoviteľ má právo na úhradu nákladov
spojených s prerušením, popr. nezačatím diela.
Miestom plnenia je výrobný závod zhotoviteľa,
vykonávajúceho
zinkovanie
materiálu.
Označenie výrobného závodu zhotoviteľa, ktorý
je miestom plnenia, je spravidla uvedené
v príjmovej časti zákazkového listu.
Dielo je dokončené vykonaním technologického
procesu zinkovania. Ak nestanoví ZoD inak,
nevyžaduje sa k preukázaniu dokončenia diela
vykonanie skúšok ani predvedenie spôsobilosti
diela slúžiť svojmu účelu.
Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dokončené
dielo v dojednanom mieste, inak v mieste
plnenia. Objednávateľ je povinný od zhotoviteľa
dokončené dielo v mieste podľa predchádzajúcej
vety prevziať. Platí, že dokončeným je aj také
dielo, ktoré má iba nepodstatné nedostatky,
ktoré nebránia tomu, aby dielo slúžilo svojmu
účelu (ďalej iba „nepodstatné nedostatky“).
Ak
dochádza
k odovzdaniu
diela
objednávateľovi v mieste plnenia či v mieste
určenia, považuje sa dielo za odovzdané
objednávateľovi
písomným
potvrdením
objednávateľa
alebo
prevzatím
diela
objednávateľom bez písomného potvrdenia
alebo odmietnutím prevzatia diela, ktoré má iba
nepodstatné nedostatky alebo okamihom
omeškania
objednávateľa
s prevzatím
ponúknutého diela.
Ak má zhotoviteľ podľa ZoD dokončené dielo
odoslať, považuje sa dielo za odovzdané
objednávateľovi
odovzdaním
prvému
dopravcovi na prepravu pre objednávateľa, ak
umožní zhotoviteľ objednávateľovi uplatniť
právo z prepravnej zmluvy voči dopravcovi a ak
označí zhotoviteľ dielo (vec) zjavne a
dostatočne ako zásielku pre objednávateľa. Pri
odoslaní nastanú účinky odovzdania diela
objednávateľovi jeho odovzdaním dopravcovi,
ak označí zhotoviteľ dielo (vec) zjavne a

dostatočne ako zásielku pre objednávateľa. Ak
neoznačí zhotoviteľ dielo (vec), nastanú účinky
odovzdania v zmysle predchádzajúcej vety, ak
oznámi
zhotoviteľ
objednávateľovi
bez
zbytočného odkladu, že mu dielo (vec) odoslal,
a dielo (vec) v oznámení dostatočne určí
(špecifikuje). Bez tohto oznámenia je dielo
objednávateľovi odovzdané, až okamihom, kedy
mu je odovzdané dopravcom.
5.8 Ak je zhotoviteľ podľa ZoD povinný osobne
vykonať dopravu do miesta určenia a vykládku
diela v mieste určenia, je objednávateľ povinný
uhradiť zhotoviteľovi s tým spojené náklady,
ktoré zahŕňajú najmä náklady na balenie,
dopravu diela a na jeho vyloženie. V prípade
podľa predchádzajúcej vety je objednávateľ
ďalej povinný vytvoriť zhotoviteľovi v mieste
určenia také podmienky, aby vykládka diela
prebehla bez akýchkoľvek ťažkostí a
problémov, t.j. predovšetkým objednávateľ
umožní voľné a bezpečné pristavenie auta na
vykladacie miesto. Objednávateľ sa zaväzuje k
potrebnej súčinnosti pri vykládke diela, najmä k
poskytnutiu mechanizačných prostriedkov a
riadne vyškolených pracovníkov. Ak vznikne
zhotoviteľovi škoda pri vykládke diela
v dôsledku neposkytnutia súčinnosti zo strany
objednávateľa alebo v dôsledku porušenia
povinností objednávateľa podľa tohto bodu 5.8
VOP, je objednávateľ povinný túto škodu
zhotoviteľovi nahradiť, a to vo výške určenej
zhotoviteľom.
5.9 Odovzdanie a prevzatie dokončeného diela
zhotoviteľ a objednávateľ písomne potvrdia.
Písomné potvrdenie v zmysle predchádzajúcej
vety sa spravidla vyznačí v príslušnej časti
zákazkového listu. Dokončené dielo odovzdá
objednávateľovi zhotoviteľ alebo ním poverená
osoba. Objednávateľ prevezme dokončené dielo
s výhradami alebo bez výhrad. Všetky prípadné
výhrady
k vykonaniu
diela
(vytknutie
nedostatkov) je objednávateľ povinný uviesť
pri prevzatí diela. Objednávateľ je oprávnený
požadovať, aby jeho výhrady v zmysle
predchádzajúcej vety boli pri prevzatí diela
vyznačené v príslušnej časti zákazkového listu.
5.10 Ak nie je v ZoD stanovené inak, je objednávateľ
povinný prevziať dokončené dielo najneskôr do
8 dní od oznámenia o jeho dokončení.
5.11
V prípade omeškania objednávateľa
s prevzatím diela (bod 5.4 veta prvá VOP v
spojení s bodom 5.10 VOP), je zhotoviteľ
oprávnený, bez toho aby tým boli dotknuté jeho

iné práva podľa ZoD a právnych predpisov,
účtovať
objednávateľovi
skladné
za
uskladnenie diela v priestoroch zhotoviteľa, a to
vo výške 0,15 EUR za každý 1m2 skladovej
plochy za každý deň uskladnenia diela nad
rámec lehoty uvedenej v bode 5.10. a
objednávateľ je povinný zhotoviteľovi skladné
v uvedenej výške zaplatiť; ak nie je v ZoD
stanovené inak, bude skladné objednávateľovi
účtované mesačnými faktúrami. Ak trvá
omeškanie objednávateľa s prevzatím diela
viacej ako jeden mesiac, je zhotoviteľ
oprávnený na účet objednávateľa vhodným
spôsobom vec, na ktorej bolo vykonané dielo,
predať, a to aj vtedy, ak nie je objednávateľ
vlastníkom
veci.
Zhotoviteľ
vyrozumie
objednávateľa o zamýšľanom predaji a stanoví
mu náhradnú lehotu pre prevzatie veci v dĺžke
jedného mesiaca. Po márnom uplynutí
náhradnej lehoty je zhotoviteľ oprávnený vec
predať. Zhotoviteľ vydá objednávateľovi
výťažok z predaja po odrátaní nesplnených
dlhov objednávateľa (najmä ceny diela,
prípadných nákladov na dodanie diela,
skladného, nabehnutých zmluvných pokút a
úrokov z omeškania) a nutných nákladov na
predaj.
5.12 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonaním diela
ani nezodpovedá za škodu v prípade, že mu v
splnení povinnosti zo ZoD dočasne alebo trvale
zabránila mimoriadna nepredvídateľná a
neprekonateľná prekážka vzniknutá nezávisle
od jeho vôle – tzv. prípad vyššej moci (ďalej iba
„vyššia moc“). Za vyššiu moc sa pre účely ZoD
považujú najmä, avšak nie výlučne, živelné
pohromy, neplánované prevádzkové odstávky
napr. v dôsledku prerušenia dodávok médií či
omeškania s dodávkami médií potrebných
k vykonaniu diela, za ktoré nezodpovedá
zhotoviteľ,
úradné
zásahy,
stávky,
demonštrácie, nepokoje, blokády, nepriaznivé
klimatické podmienky, znemožňujúce alebo
sťažujúce vykonanie diela. Po dobu, po ktorú
trvá prekážka zakladajúca prípad vyššej moci,
sa predlžuje čas plnenia (termín vykonania
diela). Ak trvá prekážka zakladajúca prípad
vyššej moci dlhšie ako 72 hodín, zmluvné strany
sa zaväzujú upraviť zmluvný vzťah primerane
príslušným okolnostiam vyššej moci tak, aby –
ak je to možné – mohlo byť dosiahnuté účelu
sledovaného uzatvorením ZoD. Ak nedôjde bez

zbytočného odkladu k dohode, má zhotoviteľ
právo od ZoD odstúpiť, ibaže by pre nemožnosť
plnenia ZoD už predtým zanikla.

6.

Práva a povinnosti
technické podmienky

zmluvných

strán,

6.1 Objednávateľ
je
povinný
poskytnúť
zhotoviteľovi všetku súčinnosť potrebnú pre
vykonanie diela (t.j. pre dokončenie a
odovzdanie diela) a zhotoviteľovi zaplatiť cenu
diela, ako aj ďalšie peňažné čiastky, na ktorých
zaplatenie má zhotoviteľ podľa ZoD právo.
6.2 Všetky veci (najmä materiál, na ktorom bude
vykonávané zinkovanie), ktoré je objednávateľ
povinný odovzdať zhotoviteľovi za účelom
vykonania
diela,
objednávateľ
odovzdá
zhotoviteľovi včas a v stave, umožňujúcom
riadne vykonanie diela - zinkovanie.
6.3 Objednávateľ zodpovedá za správnosť a
úplnosť podkladov a údajov odovzdaných
zhotoviteľovi. Objednávateľ je pred začatím
diela (zinkovaním) povinný zhotoviteľovi
poskytnúť informácie, ktorých poskytnutie mu
ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy,
ako aj informácie, ktoré je objednávateľ
povinný poskytnúť alebo ktoré je zhotoviteľ
oprávnený po objednávateľovi požadovať
podľa príslušných technických noriem (vrátane
noriem STN EN ISO a štandardov), najmä podľa
prílohy A/A.1 a A.2 technickej normy STN EN
ISO 1461, t.j. najmä – avšak nie výlučne informácie o zložení a všetkých vlastnostiach
(podkladového) materiálu, vr. špecifikácie stavu
ocele (materiálu) pri dodaní, informácie, pokiaľ
sa na výrobku nachádzajú povrchy rezané
plameňom, laserom alebo plazmou, informácie
o funkčných povrchoch a ich označení,
informácie o miestach, kde by povrchové
nerovnosti znemožnili zamýšľané použitie
pokovovaného výrobku, vr. nákresu alebo iného
označenia týchto miest, s tým, že objednávateľ
so zhotoviteľom prerokuje postup riešenia
tohto problému, informácie o vnútorne
vetraných
uzatvorených
dutinách,
vr.
príslušného dokladu za účelom správneho
umiestnenia a správnej veľkosti vetracích
otvorov, ako aj informácie podľa dodatkov
normy STN EN ISO 14713-1 a normy STN EN
ISO 14713-2. Ak trvá objednávateľ na
vykonávaní diela napriek neposkytnutiu
príslušných informácií, ich nesprávnosti či
neúplnosti
alebo
uloženiu
nevhodných
pokynov, či nevhodnosti veci odovzdanej

6.4

6.5

6.6

6.7

k vykonaniu diela, aj napriek tomu, že bol na
také nedostatky zhotoviteľom upozornený,
zhotoviteľ nezodpovedá za nedostatky diela, ani
za prípadnú škodu na veci, t.j. aj materiálu,
ktorý bol zhotoviteľovi k vykonaniu úpravy
(zinkovaniu) odovzdaný. V prípadoch podľa
predchádzajúcej vety je zhotoviteľ oprávnený
od ZoD odstúpiť.
Objednávateľ je povinný odovzdať materiál
v takom stave, aby bolo možné zinkovanie
vykonať. Objednávateľ je najmä
povinný
zabezpečiť, že materiál nebude znečistený
farbou ani inými nečistotami, ďalej, že materiál
nebude obsahovať zvyšky po valcovacích
olejoch, materiál nebude nad obvyklú mieru
mastný, nebude napadnutý hĺbkovou koróziou,
na zvaroch materiálu nesmie byť troska a na
materiáli musia byť navŕtané prítokové a
odvzdušňovacie otvory a oká pre zavesenie
podľa pokynov zhotoviteľa. Výrobky rezané
plameňom, laserom alebo plazmou musia mať
odhranené hrany a obrúsené pálené plochy.
Objednávateľ ďalej vyhlasuje, že materiál
určený pre žiarové zinkovanie spĺňa svojím
chemickým zložením vhodnosť tohto materiálu
pre
vlastné
zinkovanie.
Objednávateľ
potvrdzuje, že je oboznámený s vplyvom
chemického zloženia ocele (materiálu) na
zinkový povlak, najmä s obsahom kremíka, síry
a fosforu. Ak je niektorý z prvkov uvedených v
prílohe č. 1 týchto VOP v materiáli určenému
pre žiarové zinkovanie zastúpený v hodnotách
presahujúcich hodnoty uvedené v prílohe č. 1
týchto VOP, nenesie zhotoviteľ zodpovednosť
za prípadné nedostatky povrchovej úpravy, ani
za prípadnú škodu materiálu, vzniknutej
nedodržaním tohto chemického zloženia.
Objednávateľ vyhlasuje, že sú mu známe všetky
požiadavky na kvalitu vykonania zvarových
spojov, tieto nesmú obsahovať žiadne zápaly,
póry, trhliny, bubliny, plynové dutiny, dutinky,
neprievary či iné neprípustné poruchy. Pokiaľ
zvarové spoje budú obsahovať tieto nedostatky,
nenesie zhotoviteľ zodpovednosť za kvalitu
pozinkovania
v
týchto
spojoch,
ani
zodpovednosť za prípadnú škodu, spôsobenú
na materiáli. Objednávateľ berie na vedomie, že
pri zváraní výrobkov určených pre zinkovanie
je potrebné používať prostriedky pre čistenie
zváracích hubíc, či pre zamedzenie tvorby
rozstreku, ktoré odsúhlasí zhotoviteľ.
Objednávateľ berie na vedomie, že žiarové
zinkovanie je protikorózny systém, u ktorého

nie je garantovaný dekoratívny účinok. Norma
STN EN ISO 1461 výslovne stanovuje, že na
napadnutie povlaku žiarového povlaku bielou
hrdzou nie je možné uplatniť reklamáciu, jej
výskyt nesúvisí s kvalitou naneseného povlaku
žiarového zinku. Objednávateľ ďalej berie na
vedomie a je si vedomý nebezpečenstva vzniku
deformácie
alebo
deštrukcie
materiálu
následkom chemického procesu žiarového
zinkovania a zmien vnútorného pnutia
v dôsledku termických procesov, spojených
s nerovnomerným ohrevom. Zhotoviteľ nenesie
žiadnu zodpovednosť za takéto zmeny
materiálu, ako sú popísané vyššie.
6.8 Objednávateľ je povinný písomne upozorniť
zhotoviteľa na skutočnosť, že po zinkovaní bude
na výrobok nanášaná farba, aká a akou
technológiou. Ak poruší objednávateľ svoju
povinnosť
podľa
predchádzajúcej
vety,
nezodpovedá zhotoviteľ za nedostatky alebo za
škodu vzniknutú v dôsledku toho, že túto
skutočnosť v rámci prípravy na zinkovanie
alebo pri zinkovaní nezohľadnil.
6.9 Celková nepokovovaná plocha určená pre
opravu zhotoviteľom nesmie byť väčšia ako
0,5 % celkovej plochy povrchu výrobku.
Jednotlivá nepokovovaná plocha pre opravu
nesmie byť väčšia ako 10 cm2.
6.10 Ak nebude materiál, ktorý objednávateľ
zhotoviteľovi
pre vykonanie
zinkovania
odovzdá, spĺňať vyššie uvedené požiadavky,
nezodpovedá
zhotoviteľ
za
nemožnosť
vykonania diela alebo za prípadné nedostatky a
škody z toho vyplývajúce.
6.11 Uzatvorením ZoD objednávateľ potvrdzuje, že
bol zhotoviteľom oboznámený s technickými
podmienkami zinkovania ním dodaného
materiálu.
6.12 Zhotoviteľ poskytne na písomnú žiadosť
objednávateľa technické informácie pre
správne zhotovenie výrobkov, určených na
zinkovanie. V prílohe č. 1 týchto VOP sú spolu
s ďalšími technickými informáciami uvedené
taktiež
vhodné/nevhodné
materiály
na
zinkovanie.
6.13 Ohľadom všetkých požiadaviek objednávateľa,
idúcich nad rámec STN EN ISO 1461, platí
ustanovenie bodu 3.1 posledná veta týchto VOP.

7.

Zodpovednosť za nedostatky

7.1 Povinnosť zhotoviteľa z nesprávneho plnenia
zakladá iba taký nedostatok, ktorý má dielo
v dobe prechodu nebezpečenstva, t.j. pri

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

odovzdaní diela objednávateľovi zhotoviteľom
v mieste plnenia alebo v mieste určenia, pri
odovzdaní dopravcovi zhotoviteľom k preprave
pre objednávateľa.
Objednávateľ je povinný dielo prezrieť pri
prevzatí v mieste plnenia či v mieste určenia, ak
je zhotoviteľ podľa ZoD povinný dokončené
dielo odoslať či osobne vykonať jeho dopravu
do miesta určenia.
Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi:
a) zjavné nedostatky diela pri prevzatí diela
b) skryté nedostatky diela bez zbytočného
odkladu potom, kedy ich zistil alebo pri
náležitej pozornosti mal zistiť, najneskôr
však do šiestich mesiacov od odovzdania
diela v zmysle bod 7.1 týchto VOP, ak je
objednávateľom
podnikateľ
a
pri
uzatvorení ZoD je z okolností zrejmé, že sa
dielo týka tiež jeho podnikateľskej
činnosti, v ostatných prípadoch do dvoch
rokov od odovzdania diela v zmysle bodu
7.1 týchto VOP.
Objednávateľ je povinný oznámiť nedostatky
zhotoviteľovi písomným záznamom v príslušnej
časti zákazkového listu alebo písomným
oznámením doručeným zhotoviteľovi na adresu
jeho
sídla.
Objednávateľ,
ktorý
je
spotrebiteľom,
oznámi
nedostatky
zhotoviteľovi tiež v ktorejkoľvek inej prevádzke
(závode) žiarového zinkovania zhotoviteľa,
v ktorej je prijatie takého oznámenia možné
s ohľadom na povahu poskytovaných služieb, a
to kedykoľvek v prevádzkovej dobe príslušnej
prevádzky (závode) žiarového zinkovania.
V oznámení nedostatkov objednávateľ uvedie
číslo zákazky, ohľadom ktorej uplatňuje právo
z poškodeného plnenia, stručným a výstižným
spôsobom popíše ním zistený stav, v ktorom
vidí nedostatok diela, vrátane toho, ako sa
nedostatok prejavuje, a doloží ho príslušnými
listinami (napr. fotografiou, protokolom,
odbornou technickou správou).
Oneskorené oznámenie objednávateľa alebo
oznámenie, ktoré nie je uskutočnené v súlade
s bodom 7.4 týchto VOP, nie je riadnym
oznámením nedostatkov a nezakladá právo
z nesprávneho plnenia.
Ak je nesprávne plnenie podstatným porušením
ZoD (podstatné porušenie je také porušenie
povinnosti, o ktorom strana porušujúca zmluvu
už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela
vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzatvorila,
pokiaľ by toto porušenie predvídala; v

ostatných prípadoch sa má za to, že porušenie
podstatné nie je), má objednávateľ podľa svojej
voľby právo na vykonanie náhradného diela,
opravu, primeranú zľavu z ceny alebo na
odstúpenie od zmluvy. Ak je nedostatok
nepodstatným
porušením
ZoD,
má
objednávateľ právo na odstránenie nedostatku
alebo primeranú zľavu z ceny diela. Ak
prislúcha objednávateľovi na základe jeho
oznámenia právo z nesprávneho plnenia a ak
neoznámi
objednávateľ
v oznámení
nedostatkov zhotoviteľovi, aké konkrétne právo
z nedostatku diela uplatňuje, či ak uplatní také
právo, ktoré mu neprislúcha alebo ak použije
poškodený výrobok, a to napr. aj tým, že ho
vyvezie, určí zhotoviteľ, akým spôsobom
uspokojí právo objednávateľa z nesprávneho
plnenia, t.j. či odstráni nedostatok alebo
objednávateľovi poskytne primeranú zľavu
z ceny diela. Primeraná zľava z ceny diela v
zmysle predchádzajúcej vety činí v prípade
vyvezeného
výrobku
najviac
čiastku
zodpovedajúcu nákladom zhotoviteľa, ktoré by
bolo nutné vynaložiť na odstránenie nedostatku
v tuzemsku.
7.7 Po dobu omeškania objednávateľa so
zaplatením ceny diela nie je zhotoviteľ povinný
uspokojiť právo objednávateľa z nesprávneho
plnenia. Ustanovenia podľa predchádzajúcej
vety sa nepoužije vo vzťahu s objednávateľom,
ktorý je spotrebiteľom.
7.8 Právo z nesprávneho plnenia objednávateľovi
nenáleží taktiež vtedy, ak škodu spôsobil sám
objednávateľ (napr. mechanické poškodenie
povlaku po odovzdaní diela), ak je domnelá
škoda dôsledkom povrchového poškodenia
podkladového
materiálu
alebo
jeho
nevhodného chemického zloženia, nevhodnej
konštrukcie,
nečistoty
neodstrániteľnej
morením, medzery, póru či zápalu vo zvare,
nepoužitiu alebo nepoužitiu zhotoviteľom
vopred
odsúhlasených
prostriedkov
pre čistenie zváracích hubíc a k zamedzeniu
tvorby rozstreku, a i.
7.9 O nedostatkoch vytknutých objednávateľom,
ktorý je spotrebiteľom, rozhodne zhotoviteľ
ihneď, v zložitých prípadoch do troch
pracovných
dní.
Do
lehoty
podľa
predchádzajúcej
vety
sa
nezapočítava
primeraná doba potrebná k odbornému
posúdeniu nedostatku. Vytknutie nedostatku
vrátane odstránenia nedostatku musí byť
vybavené bez zbytočného odkladu, najneskôr

do 30 dní odo dňa vytknutia nedostatku, pokiaľ
sa zhotoviteľ s objednávateľom, ktorý je
spotrebiteľom, nedohodne na dlhšej lehote.
Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za
podstatné porušenie ZoD.

8.

Úroky, zmluvná pokuta, zádržné právo

8.1 V prípade omeškania objednávateľa so
zaplatením ceny diela alebo jej časti, ako aj so
zaplatením akejkoľvek inej peňažitej čiastky, na
ktoré zaplatenie má zhotoviteľ podľa ZoD
právo, je objednávateľ povinný zaplatiť
zhotoviteľovi zákonný úrok z omeškania,
ktorého výška je stanovená nariadením vlády.
8.2 V prípade omeškania objednávateľa so
zaplatením ceny diela alebo jej časti je
objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi
zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z dlžnej čiastky
za každý, hoci len začatý deň omeškania.
Zaplatenie zmluvnej pokuty objednávateľa
nezbavuje povinnosti zaplatiť zhotoviteľovi
cenu diela alebo jej časť, s ktorej zaplatením je v
omeškaní. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je
dotknuté právo na náhradu škody zhotoviteľa.
8.3 V prípade omeškania objednávateľa s prevzatím
dokončeného diela (bod 5.4 veta prvá VOP v
spojení s bodom 5.10 VOP), je objednávateľ
povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu
vo výške 1 % z ceny diela za každý hoci len
začatý mesiac omeškania. Vznikom práva na
zaplatenie
zmluvnej
pokuty
podľa
predchádzajúcej vety ani jej zaplatením nie sú
dotknuté iné práva zhotoviteľa, najmä jeho
právo podľa bodu 5.11 týchto VOP.
8.4 Za každú jednotlivú upomienku pre splnenie
povinnosti, s ktorej splnením je objednávateľ
v omeškaní, je zhotoviteľ oprávnený účtovať
objednávateľovi
paušálny
administratívny
poplatok vo výške 5,55 € a objednávateľ je
povinný zhotoviteľovi tento poplatok zaplatiť;
splatnosť
poplatku
nastáva
odoslaním
upomienky objednávateľovi.
8.5 Ak sa vyskytnú po uzatvorení ZoD na strane
objednávateľa také okolnosti, ktoré by čo i len
mohli nasvedčovať tomu, že objednávateľovi
môže hroziť predĺženie alebo že objednávateľ
môže byť dlhodobo neschopný plniť svoje
záväzky, je zhotoviteľ oprávnený požadovať
naraz úhradu aj u všetkých doteraz nesplatných
pohľadávok za týmto objednávateľom. V
prípade omeškania objednávateľa s úhradou
ceny diela či jej časti sa po márnom uplynutí
dodatočnej lehoty v trvaní 2 týždňov stávajú

splatnými všetky prípadné ostatné pohľadávky
zhotoviteľa voči objednávateľovi a zhotoviteľ je
oprávnený
zadržať
vydanie
materiálu
objednávateľovi do doby úhrady všetkých
svojich
pohľadávok,
ktoré
má
voči
objednávateľovi. Ku vzniku účinnosti podľa
predchádzajúcej vety nie je potrebné žiadne
právne konanie zhotoviteľa (napr. oznámenie
o začatí dodatočnej lehoty apod.).
8.6 Zhotoviteľ má k veci, odovzdanej mu
objednávateľom na vykonanie diela, kým sa u
neho nachádza, zádržné právo na zaistenie
splatných dlhov objednávateľa, vyplývajúcich
zo ZoD.
8.7 Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť zádržné právo
k veci uvedenej v predchádzajúcom bode 8.6
týchto VOP aj na zaistenie nesplatného dlhu
objednávateľa,
a) ak nezaistí objednávateľ dlh inak, hoci ho
podľa ZoD alebo podľa zákona zaistiť mal,
alebo
b) ak vyhlási objednávateľ, že dlh nesplní,
alebo
c) ak sa stane inak zrejmým, že objednávateľ
dlh nesplní následkom okolnosti, ktorá u
neho nastala a ktorá zhotoviteľovi
nemohla byť známa pri uzatvorení ZoD.
8.8 O
uplatnení
zádržného
práva
podľa
predchádzajúceho bodu 8.7 týchto VOP
zhotoviteľ
bez
zbytočného
odkladu
objednávateľa písomne vyrozumie.
8.9 Po dobu trvania zádržného práva nie je
zhotoviteľ povinný vec objednávateľovi ani
tretej osobe vydať, iba ak by zhotoviteľovi bola
poskytnutá dostatočná istota alebo zaisťované
dlhy objednávateľa inak zanikli.
8.10 Ak nesplní objednávateľ svoj dlh voči
zhotoviteľovi ani v náhradnej primeranej
lehote, poskytnutej mu za tým účelom
zhotoviteľom, je zhotoviteľ oprávnený vec
vhodným spôsobom predať a z výťažku
uspokojiť
svoje
pohľadávky
voči
objednávateľovi, vrátane nutných nákladov
vynaložených pri realizácii zádržného práva.
Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu po
uspokojení
svojich
pohľadávok
vydá
objednávateľovi prípadný prebytok z predaja.

9.

Odstúpenie od ZoD

9.1 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od ZoD
taktiež v nasledujúcich prípadoch:
a) objednávateľ je zadĺžený, alebo
b) voči
objednávateľovi
bolo
začaté
konkurzné konanie, alebo

c)

9.2

9.3

9.4

9.5

bolo vydané rozhodnutie o úpadku
objednávateľa, alebo
d) objednávateľ vstúpil do likvidácie alebo
bol zrušený (okrem prípadov fúzie alebo
premeny) alebo
e) sú konané opatrenia za účelom realizácie
záložného práva na majetok objednávateľa
alebo
f) voči objednávateľovi bolo začaté exekučné
konanie alebo konanie o výkone
rozhodnutia alebo
g) ak sa stane inak zrejmým, že objednávateľ
poruší svoju povinnosť zaplatiť cenu diela
následkom okolnosti, ktorá u neho nastala
alebo
h) objednávateľ je v omeškaní s prevzatím
diela po dobu dlhšiu ako jeden mesiac
alebo
i) objednávateľ
ani
na druhú
výzvu
zhotoviteľa
neposkytol
súčinnosť
potrebnú na vykonanie diela alebo
j) je konaný úkon alebo nastala okolnosť,
ktorá má podobný účinok ako úkony alebo
skutočnosti uvedené v predchádzajúcich
písmenách tohto bodu 9.1 VOP vyššie.
Odstúpenie od ZoD sa uskutočňuje písomným
oznámením zaslaným na adresu druhej
zmluvnej strany, uvedenej v ZoD.
Odstúpenie od ZoD sa nedotýka práva na
zaplatenie zmluvnej pokuty alebo úroku z
omeškania, ak už vznikol, práva na náhradu
škody vzniknutej z porušenia zmluvnej
povinnosti ani dojednanie, ktoré má vzhľadom
na svoju povahu zaväzovať strany aj po
odstúpení od ZoD, najmä dojednanie o spôsobe
riešenia sporov. Odstúpenie od ZoD sa nedotýka
ani zaistenia dlhu objednávateľa zádržným
právom alebo iným spôsobom.
Ak zanikne záväzok zhotoviteľa vykonať dielo
z dôvodu, za ktorý zhotoviteľ nezodpovedá, je
zhotoviteľ oprávnený po objednávateľovi
požadovať úhradu ceny použitých vecí, vrátane
energií, a vykonanej práce až do doby zániku
záväzku.
Predchádzajúcimi
ustanoveniami
nie je
dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od ZoD
podľa príslušných zákonných ustanovení.

10. Spoločné ustanovenia
10.1 Ak vyžaduje ZoD, aby určité právne dojednanie
alebo oznámenie strany, bolo uskutočnené
písomne, považuje sa písomná forma za
dodržanú, ak je také dojednanie alebo

oznámenie napísané a podpísané (ďalej len
„písomnosť“).
10.2 Písomnosti si strany doručujú:
a) pri osobnom styku ich odovzdaním a
prevzatím – písomnosť je doručená jej
prevzatím; účinky doručenia má aj
odmietnuté prevzatie.
b) prostredníctvom verejnej dátovej siete do
dátovej schránky – písomnosť dodaná do
dátovej schránky je doručená okamihom
prihlásenia sa do dátovej schránky.
c) s využitím prevádzkovateľa poštových
služieb na adresu sídla uvedenú v ZoD
alebo strane oznámenej postupom podľa
bodu 10.3 týchto VOP – písomnosť je
doručená
dňom
dôjdenia;
v pochybnostiach platí, že písomnosť došla
tretí pracovný deň po jej odoslaní
príslušnou stranou. Ak odmietne strana
písomnosť doručovanú na poštovú adresu
prijať, hľadí sa na písomnosť ako na
doručenú dňom odmietnutia prijatia.
d) prostredníctvom elektronickej pošty na
elektronickú adresu uvedenú v ZoD alebo
strane oznámenej postupom podľa bodu
10.3 týchto VOP – písomnosť je doručená
dňom, kedy bola doručená do e-mailovej
schránky adresáta; v pochybnostiach sa
má za to, že je doručená dňom jej
odoslania odosielateľom.
10.3 Strany sú povinné si bez zbytočného odkladu,
najneskôr nasledujúci pracovný deň, oznámiť
zmeny všetkých skutočností významných pre
doručovanie, najmä oznámiť si zmenu poštovej
alebo elektronickej adresy. Ak poruší strana bez
ospravedlniteľného dôvodu povinnosť podľa
predchádzajúcej vety, považuje sa takéto
konanie za zmarenie dôjdenia a písomnosť
doručovaná na poštovú adresu sa považuje za
doručenú tretí pracovný deň po odoslaní, a
písomnosť doručovaná na elektronickú adresu
sa považuje za doručenú dňom jej odoslania, aj
keď strana, ktorá je jej adresátom, nemala
možnosť sa s obsahom písomnosti zoznámiť.
10.4 Objednávateľ nie je oprávnený postúpiť svoje
práva ani previesť svoje povinnosti zo ZoD bez
predchádzajúceho
písomného
súhlasu
zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený previesť
všetky práva a povinnosti zo ZoD (vrátane ZoD
ako celku) na akúkoľvek inú osobu aj bez
súhlasu objednávateľa. Postúpenie ZoD alebo
akejkoľvek jej časti objednávateľom je voči
zhotoviteľovi účinné odo dňa účinnosti

písomného súhlasu zhotoviteľa s takým
postúpením. Postúpenie ZoD alebo akejkoľvek
jej časti je voči objednávateľovi účinné
okamihom,
kedy
bude
objednávateľovi
postúpenie oznámené.
10.5 Objednávateľ nie je oprávnený započítať
akúkoľvek svoju pohľadávku za zhotoviteľom
proti akejkoľvek pohľadávke zhotoviteľa za
objednávateľom
bez
predchádzajúceho
písomného súhlasu zhotoviteľa. Zhotoviteľ je
oprávnený
započítať
akúkoľvek
svoju
pohľadávku
za
objednávateľom
proti
akejkoľvek pohľadávke objednávateľa za
zhotoviteľom bez ďalšieho
10.6 Ak by u objednávateľa boli dané akékoľvek
dôvody, ktoré by mohli založiť zákonné ručenie
či inú zodpovednosť zhotoviteľa za daňové
povinnosti objednávateľa, je objednávateľ
povinný o takých skutočnostiach zhotoviteľa
bezodkladne písomne informovať.
10.7 Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi,
ktorý ZoD uzatvára v súvislosti so svojou
podnikateľskou činnosťou, len škody spôsobené
takému objednávateľovi porušením niektorej z
povinností stanovených v ZoD vo forme
úmyselného
zavinenia
alebo
hrubej
nedbanlivosti.
Objednávateľ
uvedený
v predchádzajúcej vete sa týmto vzdáva práva
na náhradu škody spôsobenej neplatnosťou
ZoD zhotoviteľom, ak nebola táto škoda
spôsobená
úmyselne
alebo
z
hrubej
nedbanlivosti.
10.8 Strany týmto vyhlasujú, že mali skutočnú
príležitosť obsah ZoD, vrátane jej základných
podmienok, ovplyvniť a nejde tak o zmluvu
uzatváranú adhéznym spôsobom v zmysle
ustanovenia § 53 a násl. OZ.

11. Záverečné ustanovenia
11.1 Zhotoviteľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP
bez predchádzajúceho upozornenia s tým, že
objednávateľ sa zaväzuje sledovať webovú
adresu www.elv-slovakia.sk, na ktorej je vždy
zverejnené aktuálne znenie VOP. V priebehu
vykonávania diela je možné VOP, meniť, doplniť
alebo zrušiť len písomnými, priebežne
číslovanými zmluvnými dodatkami, ktoré musia
byť ako také označené a podpísané obidvomi
stranami.
11.2 Všetky zmeny a dodatky ZoD vyžadujú pre
svoju platnosť písomnú formu; to platí aj pre
vzdanie sa požiadavky písomnej formy.
11.3 Všetky spory so ZoD alebo v súvislosti s ňou, vr.

sporov o platnosť a výklad, sa strany zaväzujú
pokúsiť vyriešiť zmierlivo vzájomnou dohodou.
Ak nebude také riešenie možné, zmluvné strany
sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi
vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na
základe tejto zmluvy, alebo súvisiacich s touto
zmluvou rozhodne v rozhodcovskom konaní
pred stálym rozhodcovským súdom IUDICIUM
rozhodcovský súd v Žiline, zriadený združením
zriaďovateľov stáleho rozhodcovského súdu
IUDICIUM, záujmové združenie právnických
osôb so sídlom Na kopci 652/3, 010 01 Žilina
(ďalej len „Rozhodcovský súd“), a to podľa
predpisov rozhodcovského súdu. Zmluvné
strany výslovne vylučujú možnosť domáhať sa
zrušenia rozhodcovského rozhodnutia na
príslušnom súde z dôvodu podľa §40 ods. 1 pís.
h) zákona č. 244/2002 Z.z. v znení neskorších
predpisov, t.j. z dôvodov, pre ktoré možno
žiadať o obnovu konania v občianskom súdnom
konaní. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa
oboznámili a súhlasia so Štatútom, Rokovacím
poriadkom a poplatkovým poriadkom Stáleho
rozhodcovského súdu IUDICIUM, ktoré sú
zverejnené v Obchodnom vestníku, a vyhlasujú,
že sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom
konaní podriadia s tým, že takéto rozhodnutie
bude pre zmluvné strany konečné a záväzné.
11.4 Ak bude niektoré ustanovenie ZoD (najmä aj
týchto VOP) neplatné alebo neúčinné alebo sa
kedykoľvek po uzavretí ZoD neplatným alebo
neúčinným stane, nie je tým dotknutá platnosť
a účinnosť ostatných ustanovení ZoD (najmä aj
týchto VOP). Namiesto neplatného alebo
neúčinného ustanovenia ZoD (najmä aj týchto
VOP) alebo na úpravu právnych vzťahov, ktoré
nie sú ZoD (najmä aj týmito VOP) riešené, sa
použijú
ustanovenia
OZ
a
ďalších
aplikovateľných
slovenských
právnych
predpisov, ktoré sú obsahom a účelom
najbližšie obsahu a účelu ZoD (najmä aj týmto
VOP).
11.5 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa
1.10.2016. Tieto VOP sa použijú na ZoD
uzatvorené odo dňa nadobudnutia ich
účinnosti.
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