VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY podľa § 273
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „OBZ“) platné od
01.02.2021
1. Úvodne ustanovenia
Ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) sa stávajú súčasťou objednávky
alebo zmluvy o dielo (ďalej len „Objednávka“) na realizáciu diela/dodávky medzi MONTÁŽE Trenčín a. s., so
sídlom Trenčín, Bratislavská 111, PSČ 911 05, IČO 31 436 714, spoločnosť zapísaná od 25.05.1993 v obchodnom
registri vedenom Okresným súdom v Trenčíne v oddiele Sa, vložka č. 10572/R ako objednávateľom/kupujúcim
(ďalej len „O/K“)
a dodávateľom/zhotoviteľom/predávajúcim na strane druhej (ďalej len „Z/P“) (spolu ďalej len „Zmluvné strany“),
pokiaľ nebude v Objednávke alebo osobitnou Zmluvou určené inak.
VOP sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou Objednávky jej podpisom Zmluvnými stranami. V prípade, že je
niektoré ustanovenie Objednávky odlišné od ustanovení VOP, majú ustanovenia Objednávky prednosť pred VOP.
V prípade absencie úpravy v Objednávke a aj vo VOP sa právne vzťahy medzi O/K a Z/P riadia príslušnými
ustanoveniami OBZ a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
2. Uplatnenie a potvrdenie objednávky
O/K uplatňuje požiadavku na realizáciu diela/dodávky formou písomnej Objednávky. Za platnú sa považuje
Objednávka O/K, ktorá je podpísaná oprávnenými zástupcami O/K v zmysle aktuálneho výpisu z OR, resp. inými
O/K na to splnomocnenými, resp. inak poverenými osobami. Každá Objednávka musí byť Z/P písomne potvrdená
v zmysle textu v Objednávke na e-mail uvedený v záhlaví Objednávky v lehote do 3 dní od jej prijatia, inak zaniká
jej platnosť. Doručovanie ostatných písomností je možné realizovať aj poštou alebo e-mailom, v zmysle dohody
Zmluvných strán.
V prípade, že Z/P Objednávku vo vyššie uvedenej lehote nepotvrdí ale v nej riadne vykoná dielo/dodávku tam
uvedené, má sa za to, že akceptoval všetky podmienky uvedené v Objednávke, ako aj VOP. V prípade, že sa
podmienky v potvrdení Objednávky Z/P budú odlišovať od podmienok Objednávky O/K, Z/P je povinný na tieto
odlišnosti O/K upozorniť, pričom stanovenie odlišných podmienok v potvrdení sa považuje za odmietnutie
Objednávky a zároveň za nový návrh, ktorý nadobúda platnosť a účinnosť jeho písomným potvrdením O/K.
3. Rozsah a podmienky realizácie diela/dodávky
Z/P potvrdením Objednávky vyhlasuje, že mu je známe technické riešenie diela/dodávky, je odborne spôsobilý
na vykonanie diela/dodávky v zmysle všetkých príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov
a technickým noriem Slovenskej republiky, resp. krajiny, v ktorej dielo/dodávku realizuje. Z/P je počas realizácie
diela/dodávky povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky, resp. krajiny, v ktorej dielo/dodávku realizuje (týkajúce sa najmä BOZP, požiarnej ochrany,
ochrany životného prostredia, protipožiarnych opatrení, interných predpisov stavby, na ktorej sa dielo/dodávka
realizuje a pod.; v prípade porušenia týchto povinností sa Z/P vystavuje možnosti uplatnenia pokuty zo strany
O/K podľa sadzobníka, ktorý je prílohou Objednávky a Z/P ho potvrdením Objednávky akceptuje v plnom
rozsahu. Ak Objednávka túto prílohu neobsahuje, má sa za to, že nie je aplikovateľná pre realizáciu daného
diela/dodávky).
Podpisom Objednávky sa Z/P zaväzuje riadne vykonať dielo/dodávku v rozsahu, ktorý je buď špecifikovaný
v texte Objednávky a/alebo v jej prílohách. Súčasťou riadneho vykonania diela/dodávky je aj odovzdanie všetkej
dokumentácie vzťahujúcej sa na dielo/dodávku (najmä overujúcej jeho kvalitu), a to v rozsahu vychádzajúcom
pre konkrétne dielo/dodávku zo všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem SR, resp.
krajiny, v ktorej sa dielo/dodávka realizuje, prípadne zo zadania O/K (napr. príručky, návody na obsluhu, atesty,
protokoly o skúškach, dodací listy a pod.). Pokiaľ špecifická dokumentácia nebude O/K vyžadovaná a v priebehu
realizácie diela/dodávky vyjde najavo, že musí byť súčasťou diela/dodávky, je Z/P povinný túto dokumentáciu
dodať a stáva sa automaticky súčasťou rozsahu diela/dodávky, pričom cena diela/dodávky zostáva nezmenená.
O/K sa takto vykonané a odovzdané dielo/dodávku zaväzuje prevziať.
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Na zmene rozsahu diela/dodávky sú O/K a Z/P povinní sa dohodnúť, a to uzatvorením dodatku k Objednávke.
Súčasťou rozsahu diela/dodávky sú automaticky aj dodávky či práce, ktorých dodanie či vykonanie mohol Z/P
predpokladať pri vynaložení starostlivosti, ktorú od neho možno spravodlivo požadovať, a to napriek tomu, že
tieto dodávky či práce nie sú v Objednávke výslovne uvedené. Cena diela/dodávky zostáva v tomto prípade
nezmenená.
Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, Z/P nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu O/K oprávnený
k čiastkovému plneniu diela/dodávky. Vykonanie diela/dodávky v menšom rozsahu ako bolo dohodnuté v
Objednávke, bez súhlasu O/K, sa považuje za podstatné porušenie podmienok uvedených v Objednávke a VOP.
Záväzok Z/P uskutočniť dielo/dodávku sa považuje za splnený jeho vykonaním v požadovanom rozsahu, kvalite,
termíne, mieste plnenia, za podmienok dohodnutých v Objednávke a v súlade s pokynmi O/K. Z/P sa zaväzuje
použiť na vykonanie diela/dodávky materiál a zariadenia, ktoré spĺňajú všetky kritéria a štandardy požadované
O/K a budú v súlade so všetkými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami
platnými v Slovenskej republike, resp. krajine, v ktorom je dielo/dodávka realizované. Z/P je povinný vykonať
dielo/dodávku na svoje náklady, osobami k tomu spôsobilými a oprávnenými a na svoje nebezpečenstvo. Z/P je
oprávnený k realizácii diela/dodávky použiť tretie osoby, za riadne vykonanie diela/dodávky však zodpovedá tak,
ako by ho vykonával sám.
Z/P je povinný na svoje náklady umožniť O/K priebežnú kontrolu vykonávania diela/dodávky počas celej jeho
realizácie, ako aj konečné preberanie diela podľa bodu 6. VOP s tým, že podľa požiadaviek O/K je k tomu povinný
zaistiť všetky potrebné zariadenia. V prípade, že táto podmienka nebude splnená a z tohto alebo z iného dôvodu
bude nutné vykonať opakovanú kontrolu či preberanie, zaväzuje sa Z/P uhradiť O/K všetky náklady s tým spojené
(napr. doprava, ubytovanie, atď.), pričom pre tento účel sa zjednáva hodinová zúčtovacia sadzba preberacieho
technika vo výške 40,- EUR bez DPH.
4. Cena diela/dodávky a platobné podmienky
Cena diela/dodávky je v Objednávke uvedená bez DPH a je konečná, pevná a zahŕňa všetky náklady Z/P
na realizáciu diela/dodávky. Z/P vyhlasuje, že DPH ceny diela/dodávky odvedie na príslušný účet správcu dane
v súlade so všeobecné záväznými právnymi predpismi SR.
Z/P vystaví bezodkladne po riadnom odovzdaní a prebraní diela/dodávky v súlade s bodom 6. VOP dvojmo
faktúru na dohodnutú cenu diela/dodávky a preukázateľne ju doručí O/K. Faktúra musí obsahovať najmä tieto
náležitosti: označenie faktúry a jej číslo, číslo Objednávky O/K, názov, sídlo, IČO, IČ DPH a bankové spojenie
Z/P, predmet Objednávky, celková fakturovaná čiastka, dátum zdaniteľného plnenia, dátum vystavenia faktúry,
splatnosť faktúry, meno a tel. kontakt osoby, ktorá faktúry vystavila. V prípade, že faktúra nebude mať vyššie
uvedené náležitosti, O/K je oprávnený faktúru vrátiť na doplnenie a/alebo opravu, pričom od doručenia opravenej
faktúry plynie nová lehota splatnosti.
O/K má povinnosť riadne a včas uhradiť cenu diela/dodávky na základe faktúry správne vystavenej Z/P
a doručenej O/K, prílohou ktorej bude potvrdená Objednávka O/K a doklady preukazujúce splnenie predmetu
Objednávky (napr. dodací list, preberací protokol, atď.), podpísané oboma zmluvnými stranami. Záväzok uhradiť
cenu diela/dodávky je O/K splnený dňom, keď bude daný príkaz na úhradu z účtu O/K v prospech Z/P za
súčasného splnenia podmienky, že cena diela/dodávky bude následne pripísaná na účet Z/P. Dátum pripísania
čiastky na účet Z/P nemá vplyv na plynutie lehôt pre výpočet zmluvných pokút.
O/K neposkytuje Z/P žiadne zálohové platby na realizáciu diela/dodávky, ak nie je Zmluvnými stranami
dohodnuté inak.
Z/P je oprávnený fakturovať dohodnutú cenu diela/dodávky až po riadnom protokolárnom odovzdaní
diela/dodávky O/K.
Lehota splatnosti faktúry, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, je 60 kalendárnych dní a plyne odo dňa jej
preukázateľného doručenia O/K v správnej podobe. V prípade, že sa Zmluvné strany dohodnú na úhrade časti
ceny diela/dodávky formou zálohy, suma uhradenej zálohy O/K bude vyúčtovaná v konečnej faktúre s celkovou
cenou diela/dodávky podľa Objednávky.
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V prípade omeškania O/K s úhradou faktúry po lehote jej splatnosti je Z/P oprávnený účtovať O/K zmluvnú
pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, maximálne však 5 % ceny diela/dodávky.
5. Ručenie za DPH
S poukazom na ustanovenia zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „Zákon o DPH“)
upravujúce ručenie odberateľa za DPH uvedenú vo faktúre dodávateľa, Z/P:
(a) vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa O/K ako odberateľ
mal stať ručiteľom za daň nezaplatenú Z/P ako dodávateľom podľa § 69 ods. 14 v nadväznosti na § 69b Zákona
o DPH; najmä nemá nedoplatky na daniach a nie sú u neho dôvody, pre ktoré by mohlo dôjsť k zrušeniu jeho
registrácie pre DPH podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu Zákona o DPH a nie je vedený v zozname osôb,
u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu Zákona o
DPH, vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky (ďalej len „Zoznam rizikových subjektov“); a
(b) zaväzuje sa, že najneskôr do 3 dní od vzniku skutočnosti, bude O/K písomne informovať o vzniku dôvodov,
pre ktoré by mohlo dôjsť k zrušeniu registrácie Z/P pre DPH podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu Zákona
o DPH a najneskôr do 3 dní od vzniku skutočnosti bude písomne informovať O/K o tom, že Z/P bol zverejnený
v Zozname rizikových subjektov a uvedie dátum zverejnenia.
Z/P je v každej faktúre, ktorú vystaví pre O/K po dni jeho zverejnenia v Zozname rizikových subjektov, povinný
túto skutočnosť uviesť a tiež označiť sumu vo výške DPH ako rizikové zádržné. V prípade, ak svoje zverejnenie
v Zozname rizikových subjektov a rizikové zádržné vo faktúre neuvedie, je O/K oprávnený vrátiť Z/P takúto
faktúru a požadovať jej opravu, a odo dňa doručenia opravenej faktúry začína opätovne plynúť jej nová doba
splatnosti. O/K je oprávnený zadržať sumu vo výške DPH z každej faktúry vystavenej Z/P po dni jeho zverejnenia
v Zozname rizikových subjektov, a to aj v prípade, ak si ľ nesplní povinnosti v zmysle predchádzajúcich
ustanovení tohto bodu.
O/K je oprávnený zadržanú sumu použiť na úhradu Z/P neuhradenej DPH, ktorú bude O/K povinný uhradiť za
Z/P ako ručiteľ podľa Zákona o DPH vrátane jej započítania v prípade, ak daňový úrad použije O/K uplatnený
nadmerný odpočet na kompenzáciu za DPH neuhradenú Z/P. Nepoužitú, prípadne daňovým úradom vrátenú, časť
zadržanej sumy O/K vráti Z/P po predložení potvrdenia vydaného príslušným správcom dane, že dôvody, pre
ktoré sa O/K stal ručiteľom za DPH, už odpadli, alebo že Z/P uhradil svoju daňovú povinnosť za obdobia, kedy
s O/K obchodoval.
V prípade, ak bude Z/P zverejnený v Zozname rizikových subjektov, je O/K tiež oprávnený odstúpiť od
Objednávky.
6. Odovzdanie a prevzatie diela/dodávky
Z/P sa zaväzuje, že odovzdá O/K riadne a včas vykonané dielo/dodávku bez vád a nedorobkov, v termíne a mieste
dohodnutom v Objednávke, inak v mieste, ktoré určí O/K. O/K sa riadne a včas dokončené dielo/dodávku
zaväzuje prevziať. O/K, resp. ním poverená osoba, potvrdí prevzatie riadne a včas vykonaného diela/dodávky
podpisom na originály dokladu o splnení (napr. dodací list, preberací protokol, zápis z odovzdania a preberania
diela, atď.)
O plánovanom odovzdaní a prevzatí diela/dodávky je Z/P povinný informovať O/K minimálne 7 dní vopred, a to
zápisom v stavebnom či montážnom denníku, prípadne zaslaním výzvy na adresu uvedenú v Objednávke. Má sa
za to, že táto povinnosť Z/P je splnená, pokiaľ zašle výzvu k odovzdaniu a prevzatiu diela/dodávky na e-mailovú
adresu O/K uvedenú v Objednávke. Pokiaľ e-mailové adresy nie sú v Objednávke uvedené, možno doručovať na
e-mailové adresy, ktoré Zmluvné strany použili k jednaniam o uzatvorení Objednávky, prípadne na e-mailové
adresy, ktoré sú Zmluvným stranám známe ako kontaktné pre splnenie povinností vyplývajúcich z Objednávky
a VOP.
V prípade omeškania Z/P s vykonaním diela/dodávky má O/K nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1%
z hodnoty diela/dodávky za každý deň omeškania. Nárok O/K na náhradu škody tým nie je dotknutý.
O/K nie je povinný prevziať vykonané dielo/dodávku, ktoré má vady. Dielo/dodávka má vady, ak bolo vykonané
v rozpore s požiadavkami a/alebo pokynmi O/K, príslušnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
a technickými normami Slovenskej republiky alebo krajiny, v ktorej bolo dielo/dodávky vykonané, v rozpore
s dohodou Zmluvných strán, Objednávkou a/alebo VOP. Dielo/dodávka má taktiež vady, ak neboli O/K
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odovzdané všetky dokumenty a doklady v zmysle Objednávky a VOP. Právo O/K na náhradu škody tým nie je
dotknuté.
7. Záručné podmienky a zodpovednosť za vady diela/dodávky
Z/P poskytuje na kompletné dielo/dodávku záruku za akosť diela (ďalej len „Záruka“) v trvaní 24 mesiacov od
protokolárneho prebratia diela/dodávky O/K. Pokiaľ sú súčasťou diela/dodávky také súčasti, na ktoré výrobca
poskytuje dlhšiu Záruku, je Z/P povinný o tom O/K informovať v odovzdávacej dokumentácii k dielu/dodávke,
zápisom v stavebnom alebo montážnom denníku, prípadne inou O/K akceptovanou formou. Zároveň je Z/P
povinný poskytnúť na tieto súčasti diela/dodávky záruku minimálne v dobe, ktorú poskytuje samotný výrobca.
Pokiaľ Z/P túto povinnosť nesplní, zodpovedá O/K za škodu tým spôsobenú. Záručná doba začína plynúť riadnym
ukončením a odovzdaním diela/dodávky za splnenia podmienky uvedenej v bode 6. VOP. Objednaná
dodávka/dielo (v prípade mechanizmov aj vrátane obsluhy) musí spĺňať všetky požiadavky na prácu, ktoré sú
platné v mieste plnenia objednávky na ktorú sa vzťahujú tieto VOP ako aj podľa legislatívy SR. (V prípade
mechanizmov musia obsahovať aj viazacie prostriedky do nosnosti konkrétneho mechanizmu). V prípade
poruchy, straty, vady alebo inej chyby, ktorá bráni k naplneniu dodávky/diela na miesto plnenia je Z/P povinný
bezodplatne a bezodkladne zabezpečiť adekvátnu náhradu.
O/K si uplatňuje práva zo zodpovednosti za vady diela/dodávky formou reklamácie. V prípade kvalitatívnych
a zjavných vád tak urobí do 15 dní odo dňa protokolárneho prevzatia diela/dodávky. Ak sa vyskytne počas
záručnej doby na diele/dodávke vada, O/K uskutočňuje reklamáciu poštou resp. e-mailom alebo faxom.
V reklamácii O/K popíše vadu a určí požadovaný spôsob vybavenia reklamácie zodpovedajúci povahe vady
diela/dodávky.
Z/P je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 3 dní odo dňa doručenia reklamácie, ak sa Zmluvné strany nedohodnú
inak. Zistené vady sa Z/P zaväzuje odstrániť na svoje náklady do 5 dní odo dňa uplatnenia reklamácie O/K, ak sa
Zmluvné strany nedohodli inak.
Pokiaľ sú vady diela/dodávky zistené v lehote splatnosti faktúry a O/K vadné dielo/dodávku reklamoval, nie je
povinný uhradiť Z/P cenu diela/dodávky, resp. jej časť, a to až do doby vybavenia reklamácie.
V prípade, že Z/P v rámci záručnej doby nepristúpi k odstraňovaniu všetkých vád diela/dodávky v termíne
uvedenom v Objednávke a/alebo VOP, neodstráni všetky vady diela/dodávky v termíne stanovenom
v Objednávke a/alebo VOP a/alebo neodstráni vady diela/dodávky správne a riadne, má O/K právo vadu odstrániť
treťou osobou na náklady Z/P, ktorý sa zaväzuje uhradiť ich O/K do 30 dní od ich vyúčtovania.
8. Vyššia moc (vis maior)
Zmluvné strany budú oslobodené od zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa
objednávky v prípade, že k tejto situácií došlo v dôsledku okolností, ktoré sa vyskytli nezávisle od vôle povinnej
strany ako výsledok nepredvídateľných udalostí a bránia jej v splnení zmluvných povinností. Vyššou mocou sa
rozumie akákoľvek udalosť, ktorá je nepredvídateľná, neodvrátiteľná a nezávislá od vôle zmluvných strán, hlavne
sa jedná o dôsledky vládnych aktov, embarga, štrajkov, prírodných katastrof, požiaru, povodne, vážnych havárií,
epidémií a pod. Medzi prípady vyššej moci zmluvné strany zaraďujú aj šírenie choroby COVID 19, či akejkoľvek
inej choroby, v dôsledku ktorého sú zavádzané obmedzenia v štáte O/K, Z/P alebo v štáte, ktorého obmedzenia
majú vplyv na činnosť O/K, ZP.
V prípade, že by nastala udalosť, ktorá je prípadom vyššej moci, lehoty pre splnenie povinnosti O/K, sa
automaticky predlžujú o dobu zodpovedajúcu omeškaniu spôsobenému trvaniu tejto vyššej moci. O/K a Z/P sa
dohodli, že takéto predĺženie nezakladá právo O/K na zmluvnú pokutu alebo náhradu škody. O/K sa zaväzuje
oznámiť protistrane bez zbytočného odkladu od vzniku udalosti zodpovedajúcej vyššej moci túto skutočnosť
písomne na adresu sídla uvedenú v záhlaví objednávky. Uvedené náležitosti tejto objednávky platia v prípade
ideálnych (bežných) podmienok bez vplyvov mimoriadnych nepredvídateľných, neodvrátiteľných okolností, ako
sú napr. vojna, živelná pohroma, mobilizácia, štrajk, epidémia atď. Ak nastane jedna z týchto udalostí, tak
dotknutá strana musí s okamžitou platnosťou kontaktovať druhú stranu, pričom sa dohodnú na ďalšom postupe.
Táto objednávka je platná iba v prípade, že nepríde k obmedzeniu splnenia predmetu objednávky, a to
z akýchkoľvek dôvodov (napr. Nákazy koronavírusom apod.). Tieto opatrenia, nariadenia či zákazy môžu byť
účinné akýmkoľvek orgánom či úradom Slovenskej republiky (zákaz voľného pohybu osôb v rámci štátu,
obmedzenia či zákaz činnosti MONTÁŽE Trenčín a.s. nariadené štátom, krajom či obcou, prípadne iným
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orgánom verejnej moci). Opatrenia iného štátu majúce rovnaký obsah sú pre odstránenie pochybností považované
ako tá popísaná v predchádzajúcej vete. Platnosť tejto objednávky je súčasne obmedzená v prípade, že materiál
či služby nutné pre splnenie povinnosti dodanie nemôžu byť dodané z rovnakého dôvodu, ktorý je popísaný
v predchádzajúcich vetách tohoto odstavca.
V prípade, že nastane akákoľvek situácia popísaná v predchádzajúcom odstavci, MONTÁŽE Trenčín a.s.
prehlasuje a trvá na tom, že táto skutočnosť je vyššia moc so všetkými dôsledkami z toho vyplývajúcimi ako napr.
predĺženie dodacej lehoty, porušenie akýchkoľvek zmluvných dohôd apod.
9. Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody
Vlastnícke právo k dielu/dodávke prechádza zo Z/P na O/K jeho protokolárnym odovzdaním a prevzatím v mieste
realizácie diela/dodávky v súlade s bodom 6. VOP.
Nebezpečenstvo vzniku škody na diele/dodávke prechádza zo Z/P na O/K dňom jeho protokolárneho odovzdania
prevzatia v mieste realizácie diela/dodávky v súlade s bodom 6. VOP.
Z/P je povinný mať uzatvorené zodpovedajúce komerčné poistenie, ktoré bude prioritne kryť následky prípadných
škôd na diele/dodávke (napr. poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, EAR poistenie, atď.)
10. Odstúpenie od Objednávky
O/K je oprávnený odstúpiť od Objednávky pri jej porušení zo strany Z/P podstatným spôsobom. Za podstatné
porušenie Objednávky sa považuje najmä, že:
• Z/P vykonáva práce vedúce k realizácii diela/dodávky prostredníctvom osôb, ktoré na jeho realizáciu nie
sú spôsobilé,
• pracovníci Z/P porušujú právne predpisy, najmä BOZP, (podľa bodu 3. VOP),
• omeškanie Z/P s ukončením a odovzdaním diela/dodávky dlhšie ako 10 dní.
O/K je povinný zaslať Z/P prejav vôle o odstúpení od Objednávky písomne doporučenou zásielkou s doručenkou
na adresu Z/P uvedenú v Objednávke, prípadne dodatočne oznámenou. Objednávka zaniká, akonáhle je prejav
vôle O/K odstúpiť od Objednávky doručený Z/P.
Z/P je oprávnený od Objednávky odstúpiť výhradne z dôvodov uvedených v OBZ.

11. Spoločné a záverečné ustanovenia
Vzájomné vzťahy Zmluvných strán, neupravené Objednávkou a VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami OBZ
a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
Zmluvné strany sa dohodli, že Z/P bez predchádzajúceho písomného súhlasu O/K neprevedie a/alebo nepostúpi
žiadne práva a/alebo povinnosti vyplývajúce z Objednávky a/alebo VOP na tretiu osobu. Akýkoľvek takýto
prevod a/alebo postúpenie bez predchádzajúceho písomného súhlasu O/K je neplané.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že zachovajú mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, týkajúcich sa Objednávky
a Zmluvných strán, o ktorých sa dozvedeli pri realizácii diela/dodávky alebo v súvislosti s ňou (napr. obchodné
tajomstvo, know-how, technické riešenia, dokumentácia, atď.) Tieto informácie nesmú byť sprístupnené tretím
osobám, ani využité na iný účel ako realizáciu diela/dodávky bez písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany.
Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení platnosti Objednávky, resp. protokolárnom odovzdaní a prebratí
diela/dodávky.
Všetky spory z Objednávky a VOP sa budú Zmluvné strany snažiť riešiť vzájomnou dohodou. V prípade
nemožnosti dosiahnutia dohody alebo nedosiahnutia dohody do 60 dní od zahájenia jednaní sa môže ktorákoľvek
zo Zmluvných strán obrátiť na všeobecné súdy SR.
Zmeny a doplnenia Objednávky vyžadujú písomnú dohodu oboch Zmluvných strán, inak sú neplatné. Ak sa
niektoré ustanovenia týchto VOP stane alebo bude vyhlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto
skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení VOP. Zmluvné strany nahradia v čo
najkratšom možnom čase neplatné alebo neúčinné ustanovenie VOP novým, ktoré bude v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi SR.
Keď sa v Objednávke alebo VOP používa výraz „bezodkladne“ alebo „bez zbytočného odkladu“, rozumie sa tým
vykonanie príslušného úkonu najneskôr do 3 pracovných dní.
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