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VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 
k zmluve alebo objednávke na predaj a dodávku tovaru 

1 Úvodné ustanovenia 

1.1 Všeobecné obchodné podmienky predávajúceho (ďalej 
len „VOP“) sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy alebo 
objednávky, ku ktorej sú priložené. Pre vylúčenie 
pochybností platí, že v prípade použitia pojmu Zmluva 
sa rozumie i objednávka ako aj tieto VOP.  

1.2 Zmluva vylučuje akékoľvek všeobecné obchodné 
podmienky kupujúceho. V prípade rozporu medzi 
ustanoveniami uvedenými Zmluve a ustanoveniami 
uvedenými v jej prílohách, majú prednosť ustanovenia 
Zmluvy. 

1.3 Ak kupujúci odobral tovar od predávajúceho na základe 
objednávky kupujúceho, má sa za to, že kupujúci 
akceptoval VOP v celom rozsahu a bez výhrad. 

2 Dodanie väčšieho množstva, Čas plnenia 

2.1 V prípade požiadavky dodania väčšieho množstva 
Tovaru ako je celkové predpokladané množstvo Tovaru 
v Zmluve, Zmluvné strany uzatvoria dodatok k  Zmluve, 
alebo vystavia novú objednávku.  

2.2 Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, má sa za to, že 
kupujúci si objednávkou objednáva Tovar na kalendárny 
mesiac. Kupujúci je povinný Tovar odobrať v termíne 
dohodnutom v Zmluve. 

3 Dodacie podmienky, Miesto plnenia 

3.1 Čiastkovú objednávku pre  dodávku Tovaru je Kupujúci 
povinný písomne (minimálne formou e-mailu) doručiť 
Predávajúcemu vždy najneskôr do štvrtka, 9:00 hod., 
v rámci kalendárneho týždňa predchádzajúceho 
kalendárnemu týždňu, v ktorom má byť dodanie Tovaru 
uskutočnené. Predávajúci je povinný potvrdiť 
Kupujúcemu najneskôr do piatku, 12:00 hod., že 
požadované množstvo Tovaru na dodanie Predávajúci 
v rámci svojej výrobnej kapacity dodá v Mieste plnenia. 
V prípade nepotvrdenia čiastkovej objednávky 
Predávajúcim, Predávajúci bezodkladne informuje 
Kupujúceho a dohodnú nový plán dodávok. Požiadavky 
pre dodávku Tovaru sú po potvrdení Predávajúcim pre 
Zmluvné strany záväzné (v ostatných častiach Zmluvy 
aj ako "Čiastková objednávka"). Zmluvné strany sú 
oprávnené meniť alebo rušiť obsah Čiastkovej 
objednávky na základe obojstranne potvrdenej 
písomnej dohody oprávnených osôb Zmluvných strán. 

3.2 Pre potreby koordinácie si Zmluvné strany dohodnú 
kontaktné osoby v Čiastkovej objednávke. 

3.3 Za čas splnenia dodávky sa považuje čas dodania 
Tovaru a Služieb v Mieste plnenia.  

3.4 Prevzatie Tovaru potvrdí Kupujúci prostredníctvom 
oprávnenej osoby (dopravcom / vodičom kupujúceho) 
na vyplnený dodací list Predávajúceho, ktorý osvedčuje 
nasledovné údaje: 

a) Identifikačné údaje Predávajúceho, 
b) Identifikačné údaje Kupujúceho, 
c) Dátum dodania, 
d) Evidenčné číslo dopravného prostriedku,  
e) Špecifikácia Tovaru, 
f) Množstvo Tovaru. 

3.5 Prevzatie Tovaru dopravcom / vodičom sa vždy 
považuje za prevzatie Tovaru kupujúcim. Tovar sa 
považuje za riadne dodaný/prevzatý okamihom, keď 
osoba oprávnená konať za Kupujúceho v tejto veci 
uvedie čitateľne svoje meno a priezvisko a zároveň 
dodací list podpíše. V prípade akýchkoľvek  pochybností 
o tom, či bol dodací list podpísaný osobou oprávnenou 
konať za Kupujúceho, má sa bez ďalšieho za to, že 
dodací list podpísala a Tovar prevzala osoba oprávnená 
konať za Kupujúceho.  

3.6 Osoba oprávnená na podpisovanie dodacích listov je 
povinná skontrolovať množstvo odobratého Tovaru 
priamo pri odbere Tovaru počas jeho váženia pri 
nakladaní. Podpisom dodacieho listu, v ktorom je 
uvedené množstvo Tovaru kupujúci potvrdzuje 
správnosť odobratého množstva. Kupujúci nie je 
oprávnený dodatočne reklamovať množstvo odobratého 
Tovaru. 

3.7 Kupujúci vyhlasuje, že nesie plnú zodpovednosť za 
dodržanie prípustnej maximálnej nosnosti naloženého 
nákladného vozidla a pri nakladaní Tovaru bude 
kupujúci dbať o to, aby boli dodržané najväčšie 
technicky prípustné hmotnosti vozidla alebo jazdnej 
súpravy.  

3.8 Kupujúci je plne zodpovedný za to, že Tovar bude 
naložený, uložený a upevnený na vozidle alebo jazdnej 
súprave tak, aby naloženie Tovaru, uložený a upevnený 
Tovar neohrozovali bezpečnosť cestnej premávky alebo 
život a zdravie. 

3.9 Pokiaľ je v objednávke uvedený názov stavby, na ktorú 
bude Tovar kupujúcim dodaný (použitý), kupujúci 
nesmie odobratý Tovar použiť na inej stavbe alebo na 
inom mieste, ako je uvedené v objednávke. Ak kupujúci 
poruší povinnosť podľa tohto bodu, je povinný zaplatiť 
predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20 % 
z celkovej kúpnej ceny Tovaru, ktorý použil v rozpore so 
Zmluvou. 

3.10 Vlastnícke právo prechádza na Kupujúceho momentom 
zaplatenia kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody na 
Tovare prechádzajú z Predávajúceho na Kupujúceho v 
okamihu odovzdania Tovaru Kupujúcemu v Mieste 
plnenia.  

4 Kúpna cena 

4.1 Dohodnuté jednotkové ceny v zmysle tohto článku 
Zmluvy sú pevné, nemenné a maximálne, platné po celú 
dobu trvania zmluvného vzťahu založeného Zmluvou. 
K ich úprave môže dôjsť iba na základe obojstranne 
odsúhlaseného dodatku k  Zmluve. 

4.2 Všetky ceny uvedené v Zmluve a jej prílohách sú bez 
DPH. Ku kúpnej cene bude DPH uplatnená podľa 
právnych predpisov účinných v čase fakturácie. 

4.3 Kupujúci uhradí kúpnu cenu Predávajúcemu podľa 
skutočne odobratého množstva Tovaru, pričom výlučne 
záväzné je množstvo Tovaru uvedené v dodacích 
listoch na základe váženia. 
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5 Platobné podmienky 

5.1 Platby 

5.1.1 Zálohová platba 

Kupujúci uhradí sumu dohodnutú v Zmluve do 2 dní 
od doručenia zálohovej faktúry. Do doby uhradenia 
zálohovej faktúry Kupujúcim Predávajúcemu 
nevzniká povinnosť dodať Tovar ako sa ani 
nedostáva do omeškania s dodaním Tovaru. 

5.1.2 Platba po dodaní 

Dodaný Tovar bude fakturovaný Predávajúcim 
Kupujúcemu po riadnom a včasnom dodaní. 
Fakturácia bude vykonávaná vždy najneskôr do 5-
teho dňa  kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom boli dodané Tovary.  

5.2 Kupujúci podpisom Zmluvy potvrdzuje, že (najmä v 
súlade s ust. § 71 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani 
z pridanej hodnoty) súhlasí so zasielaním elektronických 
faktúr. Za deň doručenia faktúry sa považuje deň, v 
ktorý bola elektronická faktúra a/alebo skenovaný 
originál faktúry preukázateľne poslaný na emailovú 
adresu Kupujúceho uvedenú v Zmluve. 

 V prípade, že bude Predávajúci vyhotovovať písomnú 
formu faktúry (nie elektronickú faktúru), originál faktúry 
doručí Kupujúcemu aj poštou (nad rámec skenovaného 
originálu) na jeho korešpondenčnú adresu uvedenú 
v označení zmluvných strán. V takomto prípade lehota 
splatnosti písomnej faktúry začína plynúť dňom jej 
doručenia Kupujúcemu. 

5.3 Podkladom pre fakturáciu Tovaru bude dodací list, ktorý 
bude potvrdený poverenými osobami Predávajúceho a 
Kupujúceho. Kupujúci je oprávnený vrátiť faktúru 
v lehote do 7 dní odo dňa jej doručenia v prípade, že 
neobsahuje zákonné náležitosti alebo náležitosti 
dohodnuté v Zmluve. V prípade, že Kupujúci faktúru 
vráti, lehota splatnosti sa po dobu doručenia opravenej 
faktúry pozastavuje. Faktúra musí obsahovať: 

a) označenie „Faktúra“ a jej číslo, 

b) názov, IČO, DIČ/ IČ DPH, adresu sídla 

Predávajúceho a Kupujúceho a fakturačnú adresu 

Kupujúceho, 

c) číslo Zmluvy a označenie Tovaru a/alebo Služby, 

d) číslo účtovného strediska Predávajúceho uvedené 

v Zmluve. 

e) označenie banky a čísla účtu, na ktorý sa má platiť, 

f) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej 

splatnosti, 

g) výšku fakturovanej čiastky, 

h) výšku zálohy, 

i) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty, najmä 

dátum zdaniteľného plnenia, 

j) pečiatka a podpis vystavovateľa faktúry. 

5.4 Predávajúci vyhlasuje, že ku dňu podpísania Zmluvy 
neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa Kupujúci 
mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 14 
v nadväznosti na § 69b zákona č. 222/2004 Z.z. o dani 
z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) v znení 
neskorších predpisov, a že nie je zverejnený v zozname 
platiteľov, u ktorých nastali dôvody na zrušenie 
registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu 
zákona o DPH (ďalej len „Zoznam“), vedenom 
Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky 

a zverejnenom na portáli Finančnej správy Slovenskej 
republiky. 

5.5 Kupujúci je oprávnený zadržať z fakturovanej ceny diela 
bez DPH sumu zodpovedajúcu sume DPH uvedenej na 
každej faktúre vystavenej Predávajúcim na Kupujúceho 
v prípade, ak u Predávajúceho nastanú dôvody na 
zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého 
bodu v zmysle zákona o DPH, alebo Predávajúci bude 
zverejnený v Zozname. 

5.6 Kupujúci je v zmysle § 55 ods. 11 zákona 
č. 563/2009 Z.z. o správe daní v znení neskorších 
predpisov (daňový poriadok) (ďalej len „daňový 
poriadok“) oprávnený takto zadržanú sumu použiť na 
úhradu neuhradenej DPH z faktúr vystavených 
Predávajúcim na Kupujúceho, pričom na uvedenú 
platbu sa hľadí ako na platbu vykonanú Predávajúcim. 
Neuhradenú DPH Kupujúci uhradí za Predávajúceho 
v prospech správcu dane v lehote splatnosti faktúry, 
ktorá je v zmysle zmluvných podmienok. 

5.7 Kupujúci, ktorému bola podľa § 69b zákona 
č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty ako ručiteľovi 
uložená rozhodnutím daňového úradu povinnosť 
uhradiť nezaplatenú DPH alebo jej časť za 
Predávajúceho, alebo ak daňový úrad vydá rozhodnutie 
o tom, že použije na úhradu Predávajúcim nezaplatenej 
DPH alebo jej časti nadmerný odpočet Kupujúceho 
alebo jeho časť, je Kupujúci oprávnený požadovať od 
Predávajúceho náhradu za takto uhradenú nezaplatenú 
DPH alebo jej časť (ďalej len „regresný nárok“) 
a odstúpiť od Zmluvy. 

5.8 Kupujúci je oprávnený uspokojiť svoj regresný nárok zo 
sumy zadržanej podľa ods. 5.5 tohto článku. 

6 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP), 
Pravidlá pohybu vozidiel v areáloch Predávajúceho 

6.1 Zmluvné strany v plnom rozsahu zodpovedajú za 
dodržiavanie všetkých bezpečnostných,   hygienických, 
požiarnych a ďalších právnych predpisov upravujúcich 
činnosti spojené s dodaním predmetu plnenia. 

6.2 Kupujúci sa zaväzuje dodržiavať pravidlá pohybu 
vozidiel v areáloch Predávajúceho.   

7 Vlastnosti Tovaru, Záručná doba, Odstraňovanie 
vád  

7.1 Predávajúci zodpovedá za to, že dodávaný Tovar  má v 
čase a Mieste plnenia vlastnosti, ktoré vyhovujú 
príslušným normám určujúcim technicko-kvalitatívne 
požiadavky pre dodávky daného druhu Tovaru.  

7.2 Kupujúci je oprávnený pred aplikáciou vykonať odber 
kontrolnej vzorky certifikovanou osobou.  

7.3 Záručná doba a odstraňovanie vád 

Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania 
a prevzatia Tovaru alebo Služby Predávajúcim 
Kupujúcemu a končí uplynutím záručnej doby. 

7.4 Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevziať Tovar len v 
prípade, že Tovar bude mať zjavné vady, ktoré znižujú 
kvalitu Tovaru na takú úroveň, že Tovar sa stane na 
objednaný (dodávaný) účel pre Kupujúceho 
nevyužiteľný. O odmietnutom Tovare je Kupujúci 
povinný urobiť písomný záznam.  

7.5 V prípade, že Tovar alebo Služba má iné vady, ktoré nie 
je možné zistiť priamo v Mieste plnenia, alebo  Kupujúci 
ich zistí neskôr, je Kupujúci povinný vady reklamovať 
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u Predávajúceho bezodkladne po zistení týchto vád, 
najneskôr do 10 dní odo dňa ich zistenia. Ako prílohu 
takto uplatnenej reklamácie je Kupujúci povinný 
predložiť protokol o výsledku kontrolnej skúšky 
deklarujúcej vadu Tovaru. V prípade rozporov sa 
vykoná za prítomnosti Kupujúceho a Predávajúceho 
kontrola reklamovaného Tovaru a na základe takejto 
kontroly sa písomne dohodne ďalší postup. Náklady na 
takúto opätovnú kontrolu spojené s oprávnenou 
reklamáciou znáša Predávajúci, náklady spojené 
s neoprávnenou reklamáciou znáša Kupujúci.  

7.6 Počas riešenia reklamácie je Kupujúci povinný okamžite 
prerušiť spracovávanie reklamovaného Tovaru a 
umožniť Predávajúcemu jeho obhliadku, príp. odobratie 
vzoriek. Bez splnenia týchto podmienok nemôže byť 
prípadný nárok Kupujúceho posúdený.  

7.7 Predávajúci je povinný vyriešiť reklamáciu dodaného 
Tovaru do 14 dní odo dňa uplatnenia reklamácie 
Kupujúcim. 

7.8 V prípade neoprávnenej reklamácie nebude 
Predávajúci v omeškaní s dodaním Tovaru alebo 
Služby a Tovar alebo Služba neoprávnene reklamovaný 
sa bude považovať za riadne dodaný a Predávajúci má 
nárok na úhradu kúpnej ceny.  

7.9 V prípade oprávnenej reklamácie sa nebude Tovar 
považovať za riadne dodaný. Predávajúci nesie všetky 
náklady spojené s dodávkou náhradného plnenia.  

7.10 Zodpovednosť Predávajúceho za vady nevzniká, ak 
tieto boli spôsobené po prechode nebezpečenstva 
škody na Tovare z Predávajúceho na Kupujúceho 
vonkajšími udalosťami, nesprávnym užívaním/ 
manipuláciou/ použitím/ zaťažením/ ošetrovaním/ inou 
úpravou Tovaru realizovanou Kupujúcim alebo treťou 
osobou odlišnou od Predávajúceho alebo vznikli v 
dôsledku takejto úpravy či nesprávneho použitia. 

Ak má Tovar vady, za ktoré Predávajúci v zmysle 
Zmluvy zodpovedá, má Kupujúci nárok na odstránenie 
vád Tovaru. Vady Tovaru je Predávajúci povinný 
odstrániť dodaním chýbajúceho množstva Tovaru alebo 
jeho výmenou za Tovar s úrovňou kvalitatívnych 
vlastností, ktoré boli medzi Zmluvnými stranami 
dohodnuté, inak podľa príslušnej STN). V prípade, že 
má Tovar vady neodstrániteľné, má Kupujúci nárok na 
poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny 
zodpovedajúcej povahe a rozsahu vady, vrátane 
náhrady škody súvisiacej s touto neodstrániteľnou 
vadou. Predávajúci nie je zodpovedný za následné 
škody spojené s vadou Tovaru a ušlý zisk Kupujúceho. 

8 Porušenie zmluvných podmienok a sankcií, Vyššia 
moc 

8.1 V prípadne nesplnenia dodávky Tovaru v požadovanom 
a Predávajúcim odsúhlasenom čase, a to 
v požadovanom množstve a kvalite v zmysle 
podmienok Zmluvy, je Kupujúci oprávnený zabezpečiť 
dodávku Tovaru od iného dodávateľa.  

8.2 Za porušenie zmluvných podmienok zo strany 
Predávajúceho sa bude považovať meškanie 
Predávajúceho s dodaním Tovaru v zmysle Záväznej 
objednávky. V takom prípade má Kupujúci právo 
požadovať od Predávajúceho úhradu zmluvnej pokuty 
za omeškanie s dodaním Tovaru vo výške 0,2 %  
z hodnoty Čiastkovej objednávky (bez DPH) za každý 
deň omeškania.  

8.3 Zmluvné strany sa dohodli na limitácii zmluvných pokút 
vo výške 5% z maximálnej predpokladanej ceny 
Zmluvy.  

8.4 V prípade omeškania Kupujúceho s uhradením kúpnej 
ceny v zmysle Zmluvy, je Predávajúci oprávnený 
pozastaviť dodávky Tovaru a Služieb, a to v prípade 
omeškania Kupujúceho s uhradením kúpnej ceny o viac 
ako 10 dní po splatnosti vystavenej faktúry. Predávajúci 
má právo požadovať od Kupujúceho úhradu úroku z 
omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania. 

8.5 V prípade nepredvídateľných objektívnych skutočností 
(vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné 
podmienky alebo iné katastrofy, COVID-19 a iné 
pandémie, štrajky, obmedzenia zavedené vládou, 
výpadky energie, dodávok vody, poruchy na výrobných 
zariadeniach a dopravných prostriedkoch 
Predávajúceho, alebo je omeškanie Predávajúceho 
spôsobené zlou dopravnou situáciu, a to za 
predpokladu, že príčinu nie je možné prisúdiť zavineniu, 
resp. nedbanlivosti na strane Predávajúceho, alebo 
nemohol tieto okolnosti Predávajúci pri  primeranej 
odbornej starostlivosti predvídať a účinne voči nim 
zakročiť, ako aj iné obmedzenia, ktoré sú mimo vplyvu 
zmluvných strán), ktoré by znemožnili Predávajúcemu 
riadne a načas dodať Kupujúcemu Tovar, a ktoré je 
Predávajúci povinný preukázať, sa zmluvné strany 
dohodli, že pôjde o okolnosť vylučujúcu zodpovednosť 
Predávajúceho za riadne a včasné dodanie Tovaru, a 
preto Predávajúci nie je povinný dodať Tovar a 
Kupujúcemu nevzniká právo uplatňovať voči 
Predávajúcemu žiadne sankcie za omeškanie Tovaru, 
pričom každá zmluvná strana bude sama znášať 
náklady, ktoré jej v tomto prípade vzniknú.  

9 Odstúpenie od zmluvy 

9.1 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od Zmluvy 
z dôvodov výslovne uvedených v Zmluve, v prípadoch 
kedy ktorákoľvek Zmluvná strana sa dostane do 
likvidácie, konkurzu alebo reštrukturalizácie, 
a spôsobom uvedeným v § 344 a nasl. Obchodného 
zákonníka. 

9.2 Kupujúci môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od 
Zmluvy alebo neodobrať od Predávajúceho množstvo 
Tovaru tvoriaceho predmet Zmluvy a nechať ho  dodať 
tretími osobami bez ohľadu na jednotkové ceny určené 
v cenovej ponuke Predávajúceho, okrem dôvodov 
výslovne uvedených v iných častiach Zmluvy aj z 
nasledovných dôvodov na strane Predávajúceho, ktoré 
sa považujú za podstatné porušenie Zmluvy: 

a) ak je Predávajúci v omeškaní s plnením svojho 
podstatného zmluvného záväzku o viac ako 15 
kalendárnych dní, 

b) ak Predávajúci opakovane nedodáva Tovar alebo 
neposkytuje Služby v požadovanej kvalite a/alebo po 
stránke organizačnej a/alebo po stránke technickej 
podľa podmienok Zmluvy.  

9.3 Predávajúci môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od 
Zmluvy okrem dôvodov výslovne uvedených v iných 
častiach Zmluvy aj z nasledovných dôvodov na strane 
Kupujúceho, ktoré sa považujú za podstatné porušenie 
Zmluvy: 

a) ak Kupujúci neuhradí zálohovú faktúru viac ako 5 dní 
po lehote jej splatnosti, 
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b) ak je Kupujúci v omeškaní s úhradou splatnej 
pohľadávky voči Predávajúcemu viac ako 30 dní po 
lehote splatnosti faktúr, 

c) z iných dôvodov ustanovených v príslušných 
právnych predpisoch. 

9.4 Odstúpenie od Zmluvy nadobudne účinnosť dňom, kedy 
písomný prejav vôle zmluvnej strany, ktorý obsahuje 
oznámenie o odstúpení od Zmluvy, bude doručený 
druhej zmluvnej strane. Deň doručenia oznámenia 
o odstúpení od Zmluvy sa bude považovať za deň 
zániku Zmluvy.  

10 Všeobecné ustanovenia 

10.1 Doručovanie 

Zmluvné strany sa dohodli, že všetka korešpondencia 
medzi Zmluvnými stranami v súvislosti so  Zmluvou sa 
bude doručovať na adresy ich sídiel zapísané 
v obchodnom registri a/alebo doručovacie adresy, ak sú 
uvedené v  Zmluve, pokiaľ si strany písomne neoznámia 
zmenu týchto adries. V prípade zmeny adresy sídla sú 
Zmluvné strany oprávnené aj napriek neoznámeniu 
zmeny adresy doručovať korešpondenciu aj na adresu 
nového sídla. 

Všetky písomnosti zaslané v zmysle tohto bodu sa 
i v prípade neprevzatia zásielky považujú za doručené 
tretí pracovný deň odo dňa ich odoslania odosielateľom. 

Pre operatívnu komunikáciu (vydanie čiastkovej 
objednávky, jej potvrdenie a prípadná iná operatívna 
komunikácia) môžu strany využívať emailovú formu 
komunikácie kontaktnými osobami uvedenými v 
Zmluve. 

10.2 Obchodné tajomstvo 

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie 
uvedené v  Zmluve sú dôverné a majú povahu 
obchodného tajomstva, preto Zmluvná strana ich 
nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
druhej Zmluvnej strany prezradiť tretím osobám a ani ich 
použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby, 
s výnimkou práva Zmluvných strán poskytnúť ich 
osobám patriacim do ich skupiny,  Investorovi ako aj 
Zmluvným poradcom, ktorí sú zaviazaní povinnosťou 
mlčanlivosti a práva zverejniť na marketingové účely 
skutočnosť, že došlo medzi Zmluvnými stranami 
k uzatvoreniu Zmluvy. 

10.3 GDPR 

Predávajúci prehlasuje, že spĺňa všetky povinnosti 
vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane 
fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných 
údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení 
smernice 95/46/ES (GDPR) voči subjektom údajov, ich 
osobné údaje na základe Zmluvy predáva alebo inak 
sprístupňuje Kupujúcemu. Predávajúci prehlasuje, že k 
takémuto predávaniu alebo inému sprístupneniu má 
platný právny titul. 

10.4 Zmluva ako aj právne vzťahy neupravené Zmluvou sa 
riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka SR 
a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že 
ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred dispozitívnymi 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. Spory 
zo  Zmluvy riešia Zmluvné strany predovšetkým 
vzájomným jednaním. Ak nedôjde k dohode, rozhodne 

o veci vecne a miestne príslušný súd Slovenskej 
republiky, prípadne iná forma riešenia sporu, ak sa na 
tom Zmluvné strany dohodnú. 

10.5 Zmluva sa môže zmeniť iba písomne vo forme dodatkov 
podpísaných Zmluvnými stranami. 

10.6 V prípade, že niektoré ustanovenie Zmluvy sa stane 
neplatným, alebo neuskutočniteľným, nemá to vplyv na 
platnosť Zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa Zmluvné 
strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo 
neuskutočniteľné ustanovenie nahradia ustanovením 
iným, ktoré ho v právnom aj obchodnom zmysle 
najbližšie nahradzuje. 

10.7  Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, pričom 
každá Zmluvná strana obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

10.8  Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej 
podpísania oboma Zmluvnými stranami. 

10.9 Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať požiadavky na 
spoločenskú zodpovednosť vychádzajúci z normy 
SA8000: 2014 a Etického kódexu Skupiny Metrostav 
uverejneného na adrese: 
Etický kódex – Skupina Metrostav 

 

https://www.skupinametrostav.cz/sk/eticky-kodex

