2.

Predmet zmluvy

2.1.
Predmetom zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa vykonať
pre objednávateľa určité dielo a záväzok objednávateľa zaplatiť
zhotoviteľovi cenu za jeho vykonanie.
Všeobecné obchodné podmienky
na vykonanie diela, alebo dodávku prác
1.

Všeobecné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky na dodávku prác (ďalej len
„Všeobecné obchodné podmienky") sa aplikujú na všetky zmluvy,
spoločnosti GASMONTA s.r.o. (ďalej len "objednávateľ") s druhou
zmluvnou stranou (ďalej len "zhotoviteľ") uzatvára za účelom
vykonania určitého diela alebo dodávky určitého druhu prác (ďalej len
"dielo"). Aplikácia všeobecných obchodných podmienok druhej
zmluvnej strany alebo akýchkoľvek iných všeobecných obchodných
podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany
písomne nedohodnú inak.
Obchodné podmienky sú dostupné na internetovej stránke
www.gasmonta.sk. K zmluve alebo k objednávke nemusia byť VOP
priložené, postačuje odkaz na miesto ich zverejnenia. Má sa za to, že
ich predávajúci prevzal a že súhlasí s ich obsahom a s ich
dodržiavaním.
1.1.
Adresa spoločnosti je: GASMONTA s.r.o., so sídlom
Herlianska 1070/87, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 36477613, IČ
DPH SK2020001632.
1.2.
Zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok sú pre
zmluvné strany záväzné iba vtedy, ak sa na nich zmluvné strany
dohodli písomne. V takom prípade majú odchylné dojednania
prednosť pred znením týchto Všeobecných obchodných podmienok.
1.3.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú, v súlade s
ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
1.4.
V zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok sa
zmluva považuje za uzavretú
a) dňom podpisu písomného vyhotovenia zmluvy o dielo oboma
zmluvnými stranami alebo
b) dňom doručenia písomného potvrdenia zhotoviteľa, ktorým
zhotoviteľ akceptuje podmienky navrhnuté objednávateľom v
Objednávke a v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.
1.6.
Každá zmluva musí obsahovať základné identifikačné údaje
zmluvných strán v zmysle zápisu v obchodnom registri alebo v
živnostenskom registri, prípadne zápisu v inej zákonom predpísanej
evidencii, pričom zmluvné strany sú povinné navzájom si preukázať
oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti v danom
predmete podnikania, a to výpisom z obchodného registra, výpisom
zo živnostenského registra prípadne výpisom z inej zákonom
predpísanej evidencie, nie starším ako tri mesiace. Každá zmluvná
strana je zároveň povinná všetky zmeny, ktoré u nej nastanú a ktoré
sa zapisujú do vyššie uvedených evidencií, bezodkladne oznámiť
druhej zmluvnej strane, inak zodpovedá za všetky škody z toho
vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť
druhá zmluvná strana.

2.2.
V súlade s ustanovením § 536 ods. 2 Obchodného zákonníka
sa dielom rozumie zhotovenie určitej veci, montáž určitej veci, jej
údržba, vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci alebo
hmotne zachytený výsledok inej činnosti. Dielom sa rozumie vždy
zhotovenie, montáž, údržba, oprava alebo úprava stavby alebo jej
časti.
2.3.
Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo podľa špecifikácie
dohodnutej v zmluve alebo požadovanej objednávateľom
v objednávke (ďalej len "Zmluva").
2.4.
Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, zhotoviteľ nie je
oprávnený k čiastkovému plneniu predmetu zmluvy. Nevykonanie
diela v rozsahu a v termíne ako bolo dohodnuté v zmluve sa považuje
za podstatné porušenie zmluvy.
3.

Cena, mena a platobné podmienky

3.1.
Pokiaľ v Zmluve nie je písomne dohodnuté inak, sú v cene za
vykonanie diela (ďalej len "cena diela") zahrnuté všetky náklady
zhotoviteľa na vykonanie diela ako aj náklady spojené s odovzdaním
diela objednávateľovi v mieste odovzdania diela.
3.2.
Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie ceny diela čiastkové
podľa skutočne vykonaných prác. Konečná cena bude zaplatená po
odovzdaní a prevzatí diela.
3.3.
Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu diela len na základe
faktúry vystavenej zhotoviteľom a doručenej objednávateľovi,
prílohou ktorej budú doklady preukazujúce vykonanie diela a jeho
prevzatie druhou zmluvnou stranou. Objednávateľ zaplatí
zhotoviteľovi cenu diela prevodným príkazom v euro mene.
3.4.
Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak, lehota splatnosti
faktúr (zálohových, čiastkových, konečných) a opravných faktúr je 60
dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane.
3.5.
Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň
odpísania dlžnej sumy z účtu dlžníka v prospech účtu veriteľa.
3.6.
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných
právnych predpisov a súčasne nasledovné:
• označenie, že ide o faktúru;
• poradové číslo faktúry;
• meno a adresu sídla, miesta podnikania alebo prevádzkarne
obchodného partnera;
• IČO a identifikačné číslo pre daň (IČ DPH) oboch zmluvných
strán;
• miesto registrácie zhotoviteľa a číslo dokumentu, podľa ktorého
k registrácii došlo;
• číslo objednávky alebo zmluvy s uvedením ich označenia a
dátumu vyhotovenia alebo uzavretia;
• dátum vyhotovenia faktúry;
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•
•
•
•
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•
•
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•
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•
3.7.

v prípade, že sa uplatňuje oslobodenie od dane, treba na takéto
oslobodenie uviesť odkaz vo faktúre;
v prípade, že ide o trojstranný obchod, treba na takúto
skutočnosť uviesť odkaz vo faktúre;
termín splatnosti faktúry;
variabilný symbol;
konštantný symbol;
bankové spojenie zhotoviteľa vo forme ABO a IBAN+ SWIFT
(BIC);
forma úhrady prevodným príkazom ;
výška plnenia bez dane, s daňou, sadzba dane a výška dane
celkom v slovenských korunách;
jednotková cena bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté
v jednotkovej cene;
sumu k úhrade
miesto výkonu prác;
meno a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca
vystavovateľa faktúry;
odtlačok pečiatky vystavovateľa faktúry.
Faktúry budú vystavené v euro mene.

3.8.
Bankové spojenie zhotoviteľa uvedené na faktúre musí byť
totožné s bankovým spojením dohodnutým v zmluve. V opačnom
prípade má objednávateľ právo vrátiť faktúru na zmenu bankového
spojenia zhotoviteľa s požiadavkou na novú lehotu splatnosti.
3.9.
Ku každej konečnej alebo čiastkovej faktúre musí byť
priložený preberací protokol potvrdzujúci prevzatie diela
objednávateľom. Predpokladom pre zaplatenie konečnej faktúry je
dodanie príslušnej technickej dokumentácie ako aj súpis všetkých
doterajších faktúr vzťahujúcich sa k predmetu zmluvy podľa predmetu
konečnej faktúry.
3.10.
Bankové poplatky dlžníka znáša dlžník, bankové poplatky
veriteľa znáša veriteľ.
3.11.
Zmluvné strany postupujú pri vysporiadaní svojich daňových
povinností podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike
s vylúčením možnosti prevzatia daňovej povinnosti za obchodného
partnera.
3.12.
Zmluvné strany sa zaväzujú akceptovať akékoľvek
legislatívne zmeny v právnom poriadku Slovenskej republiky, vrátane
zmien v daňových zákonoch, ktoré sa dotknú zmluvy a budú
rešpektovať ich aplikáciu počas doby ich platnosti. Zhotoviteľ sa
zaväzuje akúkoľvek zmenu vo svojom vzťahu k daňovým povinnostiam
voči SR ihneď konzultovať s objednávateľom a na vyžiadanie predloží
objednávateľovi všetky podklady potrebné pre riadne vysporiadanie
svojich daňových povinností.
3.13.
Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna zmluvná strana nesmie
previesť svoje práva vyplývajúce z tejto zmluvy bez predchádzajúceho
písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V opačnom prípade je
takýto prevod práv neplatný.
3.14.
Cena dohodnutá v ZoD obsahuje všetky náklady spojené
s vykonaním diela, a je dohodnutá ako pevná cena mimo prác naviac
potrebných k úspešnému ukončeniu diela, ako aj prác naviac
požadovaných objednávateľom. Pokiaľ dielo nebude ukončené do
termínu podľa ZoD vinou objednávateľa (nesolventnosť,

nepripravenosť stavby), zhotoviteľ bude práce vykonané po tomto
termíne indexovať indexmi Štatistickým úradom Slovenskej republiky
v príslušnom roku.
3.15.
Dohody o prácach naviac (ďalej len „práce naviac“)
a) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať i ďalšie práce , ktoré nie sú
predmetom zmluvy na základe vlastnej zmluvy o dielo, VZP a ich
Ďalších príloh, pokiaľ ich vykonanie súvisí s dohodnutým
predmetom zmluvy a ich potreba sa prejavila v priebehu
vyhotovenia diela, a to na výslovnú žiadosť objednávateľa
podpísanú oprávneným zástupcom.
b) Okrem prác naviac špecifikovaných vyššie v čl.3, odst.15, bod a)
VZP budú Ďalšie práce naviac vykonané na žiadosť
objednávateľa, ak sa o tom dohodnú oprávnený zástupcovia
objednávateľa a zhotoviteľa o ich vykonaní formou nimi
vlastnoručne podpísaného zápisu v stavebnom denníku.
c) Pokiaľ sa zvýši cena materiálov počas výstavby potrebných na
realizáciu diela viac ako 5%, zhotoviteľ si uplatní navýšenú cenu
materiálov v dodatku k ZoD.
d) Cena prác naviac bude kalkulovaná obdobne jako cena zmluvná.
Na práce naviac je potrebné uzatvoriť dodatok k ZoD.

4.

Spôsob vykonávania diela

4.1.
Objednávateľ
vykonávanie diela.

je

oprávnený

priebežne

kontrolovať

4.2.
Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore
so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa
toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním
diela a dielo vykonával riadnym spôsobom.

5.

Miesto a termín odovzdania diela

5.1.
Zhotoviteľ je povinný odovzdať riadne vykonané dielo v
mieste dohodnutom v zmluve. Ak miesto odovzdania nie je v zmluve
osobitne dojednané, je zhotoviteľ povinný odovzdať dielo v sídle
objednávateľa.
5.2.
Zhotoviteľ je povinný v dohodnutom termíne dielo vykonať
a odovzdať ho objednávateľovi.
5.3.
Objednávateľ je povinný prevziať dielo pred dohodnutým
termínom.

6.

Prevzatie diela a vykonanie skúšok diela

6.1.
O prevzatí diela objednávateľom zmluvné strany vyhotovia
písomný preberací protokol (ďalej len "preberací protokol").
Preberací protokol podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán
bude dokladom o splnení predmetu zmluvy.
6.2.
Zhotoviteľ je povinný, najneskôr pri prevzatí diela
objednávateľom, odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sú
potrebné na prevzatie a na užívanie diela, ako aj ďalšie doklady
stanovené v zmluve.
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6.3.
Ak tak stanovujú právne predpisy alebo je to dohodnuté v
zmluve, je zhotoviteľ povinný, najneskôr pri prevzatí diela
objednávateľom, odovzdať objednávateľovi príslušnú technickú
dokumentáciu, atesty materiálov použitých pri vykonaní diela a
doklady o vykonaných skúškach, prípadne iné listiny, ak to predpisujú
všeobecne záväzné právne predpisy alebo príslušné technické
predpisy alebo ak sú požadované objednávateľom alebo ich
predloženie je obvyklé vzhľadom na charakter diela.
6.4.
Zhotoviteľ je povinný dielo pred jeho odovzdaním podrobiť
skúškam alebo technickej kontrole (ďalej len "skúšky") za účelom
zistenia či dielo spĺňa požiadavky na kvalitu a vyhotovenie a či spĺňa
zmluvou stanovené podmienky. Zhotoviteľ je povinný výsledok skúšok
predložiť
objednávateľovi
najneskôr
pri
prevzatí
diela
objednávateľom.
6.5.
Pokiaľ sa zmluvné strany dohodli, že objednávateľ má právo
byť prítomný pri vykonávaní skúšok diela, je zhotoviteľ povinný
oznámiť objednávateľovi miesto a dátum konania skúšok, a to
najneskôr 14 dní pred plánovaným dátumom konania skúšok.
6.6.
Ak sa objednávateľ alebo ním poverená osoba nedostaví v
určenom čase na vykonanie skúšok môže zhotoviteľ vykonať skúšky aj
bez účasti objednávateľa, pričom je však povinný bez zbytočného
odkladu objednávateľa informovať o výsledku skúšok.

8.2.
Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak, záručná doba je 24
mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom.
9.

9.1.
Ak sú súčasťou diela látky alebo ak boli pri vykonávaní diela
použité látky, ktoré majú jednu alebo viac nebezpečných vlastností, je
zhotoviteľ povinný v príslušnej dokumentácii charakterizovať riziká,
vyplývajúce z používania diela, identifikovať nebezpečenstvá a určiť
opatrenia na bezpečnú manipuláciu, skladovanie a prepravu týchto
látok resp. tohto diela, a to najmä z hľadiska ochrany zdravia a
životného prostredia. V prípade, ak súčasťou diela je dodávka tovaru,
ktorý obsahuje nebezpečné chemické látky alebo nebezpečné
chemické prípravky, zhotoviteľ je povinný poskytnúť kartu
bezpečnostných údajov v súlade s osobitnými právnymi predpismi.
9.2.
Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi príslušné
informácie o ohrozeniach vyplývajúcich z používania diela v určených
prevádzkových a užívateľských podmienkach, vrátane informácie o
spôsobe ochrany pred týmito ohrozeniami a vykonať opatrenia
vyplývajúce z osobitných predpisov na zabezpečenie bezpečnosti,
ochrany zdravia, ako aj z hľadiska ochrany pred požiarmi a ochrany
životného prostredia.
10.

6.7.

6.9.
Zhotoviteľ dodá dokumentáciu skutočného vyhotovenia
diela v takom rozsahu a prevedení aby umožnila údržbu diela a bola
technický jasným a kompletným podkladom pre kolaudáciu diela, a
budúce opravy a rekonštrukcie. Zhotoviteľ je povinný odovzdať všetky
potrebné atesty a protokoly skúšok potrebných ku kolaudácií diela.
Zhotoviteľ potrebné doklady protokoly a atesty zviaže do celku a
zoznam dokladov bude na prvej strane dokumentov.
6.10.
Vlastníkom realizovaného diela je od začiatku zhotoviteľ, až
do jeho zaplatenia objednávateľom. Nebezpečenstvo škody na
realizovanom diele nesie zhotoviteľ, a to od prevzatia staveniska až do
prevzatia diela objednávateľom.

10.1
Zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti objednávateľa
umožniť povereným zamestnancom objednávateľa vykonať vo svojich
prevádzkach audit, zameraný na overenie dodržiavania riadenia
procesov, ktoré majú vplyv na kvalitu diela, environmentu
a bezpečnosti pri práci.
11.

Ochrana životného prostredia

11.1.
Zhotoviteľ je pri vykonávaní diela povinný dodržiavať
ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane
životného prostredia.
11.2.
Zhotoviteľ je zodpovedný za znečistenie a poškodenie
životného prostredia, ku ktorému došlo v súvislosti s vykonávaním
diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť následky takého znečistenia a
poškodenia a nahradiť spôsobené škody. Zároveň znáša všetky
sankcie s tým spojené.

Vady diela a nároky z vád diela

7.1.
Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v rozsahu a kvalite,
ktoré určuje zmluva. V opačnom prípade má dielo vady.
7.2.
V súlade s ustanovením § 564 Obchodného zákonníka platia
pre nároky objednávateľa z vád diela primerane ustanovenia § 436 až
441 Obchodného zákonníka.
7.3.
Uplatnením nárokov z vád diela nie sú dotknuté nároky na
náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu.
8.

Audit

Náklady spojené s vykonaním skúšok diela znáša zhotoviteľ.

6.8.
Náklady spojené s účasťou objednávateľa alebo ním
poverenej osoby na vykonaní skúšok znáša objednávateľ.

7.

Riziká vyplývajúce z diela

Záruka za kvalitu

8.1.
Zárukou za kvalitu diela preberá zhotoviteľ záväzok, že dielo
bude po stanovenú dobu spôsobilé na použitie na dohodnutý alebo
obvyklý účel a že si zachová dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti.

11.3.
Zhotoviteľ je povinný dodržiavať osobitné právne predpisy
na úseku ochrany vôd, najmä vykonať primerané opatrenia pri
zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a plniť povinnosti v oblasti
prevencie. Ak zhotoviteľ spôsobí svojou činnosťou mimoriadne
zhoršenie vôd, vystupuje ako pôvodca a zodpovedá za zneškodnenie
mimoriadneho znečistenia a odstránenie jeho škodlivých následkov.
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť príslušné doklady, povolenia, súhlasy
a potrebné vyjadrenia orgánov ochrany vôd.
11.4.
Ak sa predmet zmluvy dotýka zariadenia zdroja
znečisťovania ovzdušia, alebo môže akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť
emisie znečisťujúcich látok alebo predstavuje zmenu príslušnej
dokumentácie, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť schválenie zákonom
požadovaných dokladov a získanie potrebných vyjadrení a súhlasov
orgánov ochrany ovzdušia.
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11.5.
Pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach
vykonávaných v sídle, mieste podnikania, organizačnej zložke alebo
inom mieste pôsobenia objednávateľa zhotoviteľ preberá na seba v
zmysle zákona o odpadoch všetky povinnosti držiteľa odpadov pre
odpady, ktoré vzniknú v súvislosti s vykonávaním prác; je povinný
nakladať s týmto odpadmi v súlade s predpismi o nakladaní s
odpadmi, najmä: zaradiť odpad v zmysle katalógu odpadov, viesť
evidenciu odpadov s evidovaním odpadov, spôsobu nakladania,
konečného zhodnocovateľa resp. zneškodňovateľa, triediť odpad
podľa druhov a zabezpečiť prednostne jeho zhodnotenie, a ak to nie
je možné, zabezpečiť jeho zneškodnenie u oprávnenej organizácie na
vlastné náklady. Je povinný vypracovať a zabezpečiť schválenie
zákonom požadovaných dokladov a získanie potrebných súhlasov.
Kompletnú dokumentáciu o nakladaní s odpadmi odovzdá pri
preberaní vykonaných prác zhotoviteľ objednávateľovi, ktorý je
pôvodcom týchto odpadov.
11.6.
Pre ostatné práce, okrem prác, uvedených v bode 5) je
zhotoviteľ povinný dodržiavať osobitné právne predpisy na úseku
ochrany prírody a krajiny.
11.7.
Zhotoviteľ je povinný dodržiavať osobitné právne predpisy o
ochrane pred hlukom a vibráciami. Zhotoviteľ je povinný technickými,
organizačnými a inými vhodnými opatreniami zabezpečiť, aby hluk
neprekračoval najvyššie prípustné hodnoty ustanovené osobitnými
právnymi predpismi
12.

12.7.
Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní stavebných prác
spolupracovať s koordinátorom dokumentácie a koordinátorom
bezpečnosti, ktorého určil objednávateľ v zmysle príslušných
právnych predpisov.
12.8.
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť príslušné oprávnenia pre
zamestnancov jednotlivých profesií pre práce s požiadavkou na
odbornú, prípadne zdravotnú spôsobilosť (zvárači, práce vo výškach a
pod.).
12.9.
Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom
zabezpečiť potrebné školenia v oblasti BOZP a PO ako aj prvej pomoci.
Zároveň je povinný oboznámiť osoby, vykonávajúce práce na
jednotlivých pracoviskách, s ohrozeniami a zabezpečiť školenia, výcvik
a vybavenie podľa osobitných požiadaviek na zaistenie BOZP.
12.10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť aby pracoviská, stroje,
zariadenia, nástroje a pod. neohrozovali BOZP. Za tým účelom je
povinný vykonávať ich potrebnú údržbu a opravy.
12.11. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákaz
alkoholických nápojov na pracoviskách objednávateľa.

požívania

12.12. Zhotoviteľ je povinný vybaviť svojich zamestnancov na
vlastné náklady OOPP s viditeľným označením firmy zhotoviteľa. Ďalej
je povinný zabezpečiť pohyb svojich zamestnancov len na určenom
pracovisku.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a požiarna ochrana

12.1.
Ak na jednom pracovisku plnia úlohy zamestnanci
objednávateľa a zhotoviteľa, musí byť spolupráca týchto osôb pri
prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci, koordinácia činností a vzájomná
informovanosť medzi nimi uzavretá písomnou dohodou, ktorá určí,
kto z nich zodpovedá za vytvorenie podmienok bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) zamestnancov na spoločnom
pracovisku a v akom rozsahu.
12.2.
Náklady, ktoré vzniknú z dôvodu nedodržiavania BOZP a PO
hradí zhotoviteľ.
12.3.
V prípade vykonávania montážnych, opravárenských,
stavebných, revíznych a odborných prác na pracovisku alebo na
zariadeniach objednávateľa, dohodne objednávateľ so zhotoviteľom
zabezpečenie a vybavenie pracoviska pre bezpečný výkon práce.
Práce sa môžu začať až vtedy, ak je pracovisko náležite zabezpečené a
vybavené.
12.4.
Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za pracovné úrazy
vlastných zamestnancov na pracoviskách objednávateľa a za
registráciu pracovných úrazov, ich evidenciu a hlásenie v zmysle
príslušných právnych predpisov.
12.5.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce v súlade s platnou
legislatívou BOZP a PO.
12.6.
Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o možných
nebezpečenstvách, ohrozeniach, rizikách a o preventívnych
opatreniach na základe vypracovaného registra rizík, vyplývajúceho
z vykonávaných prác v zmysle platného právneho predpisu o BOZP.

12.13. Zváracie práce a inú manipuláciu s otvoreným ohňom je
zhotoviteľ na pracoviskách so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom
povinný vykonávať len na základe príslušného písomného oprávnenia.
V prípade požiaru je zhotoviteľ povinný ohlásiť požiar na ohlasovňu
požiarov.
12.14. V prípade úrazu zamestnanca je zhotoviteľ povinný
zabezpečiť, aby zamestnanec vyhľadal prvú pomoc v najbližšom
zdravotníckom zariadení a spísať záznam o úraze. Zároveň je povinný
o pracovnom úraze bezodkladne informovať bezpečnostného
technika objednávateľa a vyšetriť úraz v spolupráci s priamym
nadriadeným a technikom BOZP objednávateľa.
13.

Zmluvné sankcie

13.1.
Ak je zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela podľa zmluvy
(neodovzdá riadne ukončené dielo v dohodnutom termíne) má
objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške 0,02% z celkovej ceny diela, a to za každý aj začatý
deň omeškania. To platí aj v prípade nedodania alebo oneskoreného
dodania dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie alebo na užívanie
diela, alebo iných dokladov, ktoré je zhotoviteľ povinný predložiť
objednávateľovi podľa zmluvy.
13.2.
Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty
objednávateľ oznámi zhotoviteľovi doručením penalizačnej faktúry.
13.3.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa
povinnosti vykonať dielo alebo odovzdať doklady podľa zmluvy.
13.4.
Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na
náhradu škody spôsobenej porušením zmluvných povinností.
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13.5.
V prípade omeškania dlžníka so splnením peňažného
záväzku má veriteľ právo fakturovať dlžníkovi úrok z omeškania vo
výške 0,02% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

15.

14.

15.2.
V prípade, že akékoľvek ustanovenie Zmluvy sa stane v
akomkoľvek ohľade neplatným, nezákonným alebo nevymáhateľným,
nebude tým žiadnym spôsobom dotknutá, alebo porušená platnosť,
zákonnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy.

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

14.1.
Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka,
ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej
povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana
túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že
by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.
14.2.
Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase,
keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti,
alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
14.3.
Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za
nesplnenie svojich povinností, vyplývajúcich zo zmluvy, ak sa dokáže,
že:
• nesplnenie
nastalo
následkom
mimoriadnych
nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí,
• prekážky ani ich následky nebolo možné v čase uzatvárania
zmluvy predvídať,
• prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich
prekonať.
14.4.
Medzi nepredvídateľné a neodvrátiteľné prekážky nepatria
tie, ktoré boli spôsobené neudelením úradných povolení, licencií
alebo podobných oprávnení povinnej strane.
14.5.
Strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s
prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju
povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinná oznámiť druhej
zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v
plnení povinnosti, a o jej dôsledkoch. Správa sa musí podať bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná strana o prekážke
dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť.
Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje povinnú stranu nahradiť
škodu, ktorej sa mohlo včasným oznámením predísť.

Záverečné ustanovenia

15.1.
Všetky doterajšie dohody, ústne aj písomné, týkajúce sa
rokovaní o tejto zmluve medzi zmluvnými stranami strácajú dňom
uzavretia tejto Zmluvy platnosť a sú plne touto zmluvou nahradené.

15.3.
Zmluvy ako aj práva a povinnosti z nich vyplývajúce, vrátane
posudzovania ich platnosti ako aj následkov ich prípadnej neplatnosti,
sa riadia a budú vykladané na základe a v súlade s hmotným
(materiálnym) právom platným v Slovenskej republike.
15.4.
Právne vzťahy, ktoré nie sú v Zmluve bližšie upravené sa
riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
15.5.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z
tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené vzájomnou
dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, budú spory s konečnou
platnosťou rozhodnuté príslušným súdom v Slovenskej republike,
príslušným podľa procesných predpisov platných v Slovenskej
republike. Zmluvné strany týmto zároveň vylučujú aplikáciu
akýchkoľvek a všetkých kolíznych noriem upravených v dvojstranných
a/alebo viacstranných medzinárodných zmluvách a/alebo dohodách,
ktoré sú súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky.
15.6.
V prípade, že zhotoviteľ má sídlo v zahraničí a zmluvné
strany sa nedohodli v zmluve na komunikačnom jazyku stáva sa
komunikačným jazykom jazyk anglický.
15.7.
Zhotoviteľ svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s
týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a akceptuje
podmienky v nich stanovené.

Vo Vranove nad Topľou, dňa: 15.12.2016
14.6.
Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené
iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.

VOP nadobúdajú účinnosť 01.01.2017

14.7.
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť oslobodzujú povinnú
stranu od povinnosti uhradiť škodu, zmluvnú pokutu a iné zmluvne
dohodnuté sankcie.
14.8.
O dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť sa
predlžuje čas plnenia tak, aby bol pre oprávnenú stranu prijateľný.
Počas tejto doby sa odopiera oprávnenej strane právo, ak existovalo,
na odstúpenie od zmluvy.
14.9.
Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú dlhšie ako 6
mesiacov, ktorákoľvek zo strán je oprávnená jednostranne od zmluvy
odstúpiť.
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