
VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY  1/2016

1. Rozsah platnosti
1.1 Všeobecné zmluvné podmienky 1/2012 (ďalej len "VZP")

spoločnosti  IFT InForm Technologies, a.s. (ďalej len
"Kupujúci") určujú základné  princípy  záväzkových  vzťahov
založených kúpnou zmluvou (ďalej len  "Zmluva") medzi
Kupujúcim aj jeho obchodnými partnermi. Zmluvou  je aj
Objednávka tovaru Kupujúcim. Primerane sa použijú tiež
na  zmluvy o  dielo a  podobné nepomenované zmluvy kde
má Kupujúci  postavenie Objednávatel'a a Predávajúci
Zhotovitel'a. Plnením sa primerane rozumie dodanie tovaru,
alebo vykonanie diela. Tovarom  sa rozumie hnutel'ná vec,
ktorá musí byť individuálne určená t.j.  znakmi odlišujúcimi
predmet kúpy od iných vecí alebo učený podl'a druhu.

Zmluvné podmienky Predávajúceho, ktoré sú v rozpore s týmito VZP
alebo sa od nich odchyl'ujú nemajú platnosť, a to ani v prípade ak
Kupujúci o týchto podmienkach vedel.

1.2 Odchýlky  od  uvedených VZP si vyžadujú písomnú formu.
Písomná forma sa považuje za  zachovanú  v prípade  faxu
alebo  e-mailu  v prípade notifikácie o obdržaní e-mailu.

2. Vznik Zmluvy
2.1 Zmluvný vzťah sa uzatvára na základe Zmluvy medzi

Predávajúcim  a  Kupujúcim,    ktorej    neoddelitel'nou
súčasťou   sú   tieto   VZP. Predávajúci uzavretím Zmluvy
vyhlasuje , že   sa   oboznámil s  VZP a  súhlasí   s ich
obsahom.   V prípade   ak    znenie   Zmluvy   výslovne
upravuje   niektoré   ustanovenie   odchylne   od VZP,   má
toto ustanovenie prednosť pred VZP.

2.2 Zmluva je uzavretá:
a) prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas   musí   byť

písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom
zmluvnej strany, ktorá ho prejavila, alebo

b) dňom potvrdenia Objednávky zo strany Predávajúceho.
2.3 Objednávka , ktorá nebola Predávajúcim akceptovaná podl'a

bodu 2.2 je Kupujúci oprávnený odvolať.
2.4 Písomná forma sa   považuje   za   zachovanú   v  prípade

faxu  alebo e-mailu  v  prípade  notifikácie  o obdržaní  e-
mailu.  Prijatie  návrhu

Zmluvy so zmenami sa považuje za odmietnutie návrhu. Prijatie zmien
na základe mlčania alebo prevzatím plnenia Predávajúceho je
vylúčené.

2.5 Dodatočné zmeny a  dodatky sú platné len za
predpokladu, ak boli obojstranne potvrdené.

3. Dodacia lehota a miesto plnenia
3.1 Predávajúci je povinný dodať tovar jeho odovzdaním

dohodnutom termíne a mieste. Ak nie je miesto osobitne
dohodnuté , je  Predávajúci povinný dodať tovar do sídla
Kupujúceho. Predávajúci je  povinný zabezpečiť dodávku
tovaru na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

3.2 Lehota na plnenie začína plynúť ak nie je uvedené v Zmluve
inak, odo dňa uzavretia Zmluvy.

3.3 Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu presný termín
dodanie tovaru najmenej 3 dni vopred.

3.4 Predávajúci je povinný akonáhle sa dozvie , že nie je schopný
dodržať  termín dodávky informovať o tejto skutočnosti
Kupujúceho. Čiastkové

plnenie sa akceptuje len v  prípade osobitnej písomnej dohody
zmluvných strán.

3.5 V prípade  omeškania Predávajúceho  podl'a  bodu  3.1  
alebo  3.4  je

Kupujúci oprávnený žiadať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške  0,5%
z ceny tovaru za každý aj začatý deň omeškania. Popri nároku na
zaplatenie zmluvnej pokuty zostáva zachovaný v plnom rozsahu
nárok na náhradu škody.

4. Predmet plnenia

4.1 Predávajúci je povinný tovar zabaliť a  odoslať/doručiť ho
spôsobom  určeným v Zmluve alebo obvyklým   spôsobom.
Dodávka   tovaru   je  splnená až po overení   množstva   a
kvality  dodávaného  tovaru a predložení celej dokumentácie,
ktorá sa na tovar vzťahuje.

4.2 Kupujúci je oprávnený tovar , ktorý nespÍňa niektorú z
podmienok podl'a bodu 4.1 protokolárne odmietnuť.

4.3 Predávajúci je povinný Kupujúcemu dodať s tovarom
všetku dokumentáciu,   ktorá  je  potrebná  na  prevzatie  a
užívanie  tovaru.

Predávajúci   odovzdá   Kupujúcemu   spolu   s tovarom   dodací   list
s uvedením čísla Zmluvy resp. Objednávky, na ktorú sa dodávka
vzťahuje. Po prevzatí tovaru potvrdí Kupujúci Predávajúcemu dodací
list a ponechá si jedno jeho vyhotovenie.

4.4 Nesplnenie povinnosti uvedenej v  bode 4.1 a  4.3 sa
považuje   za  podstatné  porušenie Zmluvy  v  zmysle
ustanovenie § 345 Obchodného zákonníka.

5. Nadobudnutie vlastníckeho práva
5.1 Kupujúci   nadobudne  vlastnícke  právo  k tovaru  okamihom

jeho prevzatia.
5.2 Nebezpečenstvo náhodnej škody na tovare prechádza na

Kupujúceho súčasne s  nadobudnutím vlastníckeho  práva  k
tovaru.

6. Cena, spôsob fakturácie a platobné podmienky



6.1 Kupujúcim Kupujúci je povinný zaplatiť cenu za tovar,
ktorej výška je  dohodnutá  v  Zmluve  za  podmienok
dohodnutých s Kupujúcim.

6.2 Cena tovaru je dohodnutá ako cena pevná. Zvýšenie ceny
tovaru je možné len vo výnimočných po predchádzajúcom
písomnom súhlase Kupujúceho.

6.3 Cena uvedená vo zmluve zahŕňa colné , špedičné, poistné, 
dopravné

náklady náklady a náklady spojené s balením a prepravou tovaru, 
ak v Zmluve nie je uvedené inak.

6.4 Cena je dohodnutá v eurách ,  pokial'   v Zmluve  nie  je
výslovne  uvedené inak. Cena je uvedená bez dane z
pridanej hodnoty (DPH),  pokial'    v Zmluve    nie    je
uvedené  inak.   DPH   bude   fakturovaná

a  uhradené  v  súlade so slovenskými právnymi
predpismi.

6.5 Predávajúci je oprávnený vystaviť  faktúru najskôr ku dňu
prevzatia  tovaru Kupujúcim a doručiť ju do sídla
Kupujúceho v lehote 15 dní od  prevzatia tovaru. Prílohou
faktúry bude aj fotokópia dodacieho listu.

Splatnosť faktúry je  30 dní pokial' v  Zmluve nie je dohodnuté 
inak a počíta sa odo dňa doručenia faktúry  Kupujúcemu.

6.6 Faktúra - daňový doklad, musí obsahovať všetky
zákonom o dani z  pridanej hodnoty určené náležitosti. V
prípade   ak   je   predávajúci platitel'om DPH, je povinný
predložiť kópiu osvedčenia o registrácii

DP
H.

6.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti 
uvedené v bode

6.6 VZP je Kupujúci oprávnený vrátiť ju Predávajúcemu na
prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti
začne plynúť dňom doručenia originálu opravenej faktúry.

6.8 V prípade  ak   posledný   deň  splatnosti   pripadne   na
sobotu,  nedel'u alebo sviatok, bude sa za posledný deň
lehoty považovať najbližší nasledujúci  pracovný  deň.  Za
zaplatenie   faktúry   sa   považuje  odpísanie fakturovanej
čiastky z účtu kupujúceho v prospech účtu Predávajúceho.

6.9 Predávajúci je oprávnený až do konečného vysporiadania
všetkých  nárokov na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhrady
škody, zl'avy z ceny, nárokov   na   zaplatenie   zvýšených
nákladov  a  ich  vyúčtovania Kupujúcim zadržať  zaplatenie
ceny podl'a   tejto Zmluvy, pričom sa  nedostáva  do
omeškania s jej zaplatením.

6.10 Všetky dane z  príjmov alebo podobné dane, ktoré budú
vyrobené  z  dôvodu, že príslušný orgán v  krajine rozhodne, že
Predávajúci má  stálu   prevádzkareň na Slovensku znáša
Predávajúci. V prípade ak podl'a  slovenských právnych predpisov
je Kupujúci povinný zaplatiť  niektorú z týchto daní (napr.
zabezpečenie dane), za alebo v mene Predávajúceho,    táto   daň
bude   zrazená   z príslušných   platieb Predávajúcemu.

7. Sankcie

7.1 V prípade dodania vadného tovaru, je Kupujúci oprávnený
požadovať od Predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške 0,3% z  ceny vadného tovaru bez DPH za  každý  aj
začatý  deň  omeškania s dodaním riadneho tovaru.

7.2 Ak bude Predávajúci v omeškaní s riadnym a včasným
odstránením vád   a   nedorobkov   oznámených   Kupujúcim
dodacom  liste    alebo zistených       v záručnej   dobe  je
Predávajúci  povinný  zaplatiť Kupujúcemu  zmluvnú pokutu
vo výške 0,3% z ceny vadného tovaru za každý aj  začatý
deň omeškania až do ich riadneho odstránenia.

7.3 V prípade omeškania Kupujúceho so splnením   svojho
peňažného  záväzku akéhokol'vek druhu, vyplývajúceho   z
tejto  Zmluvy  má Predávajúci právo na úroky z omeškania
vo výške 0,03% z dlhovanej čiastky za každý deň omeškania
max. však 10% z dlhovanej čiastky.

7.4 Zmluvnými pokutami nie je dotknutý   nárok   zmluvných
strán   na  náhradu škody v plnom   rozsahu, a to   popri
nároku na   zmluvnú pokutu   aj   ak   ide   o škodu,   ktorá
vznikla   v dôsledku   porušenia  povinnosti,  ktorá  je
zabezpečená zmluvnou pokutou.

7.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že dohodnuté zmluvné pokuty
považujú za primerané a v súlade so zákonom.

8. Vady tovaru a záručná doba
8.1 Predávajúci zodpovedá za to, že tovar zodpovedá

podmienkam  dohodnutým v Zmluve a , že počas trvania
záručnej doby bude mať  zachované všetky vlastnosti
dohodnuté v  Zmluve. Pokial'   neboli  vlastnosti v Zmluve
stanovené zodpovedá Predávajúci,   že   si   tovar  zachová
najmä   plnú   funkčnosť,   bude   zodpovedať   STN   a tiež
technickým normám krajiny jeho pôvodu, zachová si kvalitu,
vhodnosť  na určené použitie, opracovanie, dizajn a  iné
špecifikácie, o ktorých  môže Kupujúci v  dobrej viere
predpokladať, že sú pre Predávajúceho zrejmé aj keď neboli
výslovne dohodnuté alebo upravené.

8.2 Záručná doba  bola  stanovená  na  24  mesiacov  ,  pokial'  v
Zmluve  nebola dohodnutá dlhšia záručná doba. V prípade
ak je predmetom

plnenia  stavebné  dielo  platí  záručná  doba  v trvaní  60  mesiacov.
Záručná  doba  začína  plynúť  dňom  konečného  odovzdania  tovaru
pokial' v Zmluve nebolo dohodnuté inak.

8.3 Záručná doba začne plynúť odznova pre dodávky
náhradných dielov a pre opravu alebo odstránenie  vád  v
rámci   záruky.   Ak  dôjde k výmene tovarov, začne plynúť
záručná doba znova od ich prevzatia.

8.4 Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Predávajúceho
v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú. Doba od uplatnenia práva
až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta.

8.5 Ak reklamuje Kupujúci u Predávajúceho vady tovaru v
záručnej dobe  je Predávajúci povinný tieto odstrániť
bezodplatne ihneď , najneskôr  do 7 dní od uplatnenia
reklamácie. Týmto postupom nie je dotknutý  nárok
Kupujúceho na náhradu škody.

8.6 Pokial' by vada bola neodstránitel'ná , je Predávajúci
povinný dodať bezodkladne náhradný tovar.

8.7 Predávajúci   je   povinný   bez   zbytočného   odkladu
odstrániť   aj také  vady, zodpovednosť   za vznik ktorých
popiera, ktorých   odstránenie

však neznesie odklad. Úhrada nákladov bude predmetom dohody
zmluvných strán.

8.8 V prípade , že Predávajúci neodstraňuje oznámené  (reklamované)
vady riadne a včas, t.j. za podmienok a v lehotách podl'a VZP alebo
ak začne vady odstraňovať ale neodstraňuje ich riadne resp.
Predávajúci predpokladá, že vady nebudú odstránené riadne a včas
má Kupujúci právo odstrániť vady sám  alebo ich nechať odstrániť
treťou osobou na náklady Predávajúceho. V takomto prípade Kupujúci
nie je viazaný cenami v Zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto
postupom Kupujúceho nie sú dotknuté ustanovenia tejto Zmluvy
týkajúce sa dohodnutej záručnej doby   a   zodpovednosti
Predávajúceho za vady, ktoré sa počas tejto záručnej doby vznikli.

9. Zodpovednosť
9.1 Predávajúci je povinný nahradiť Kupujúcemu škodu, ktorú mu

spôsobil  porušením svojej povinnosti. Predávajúci   je
povinný   zabezpečiť  a  počas trvania Zmluvy uchovávať v
platnosti poistenie zodpovednosti  za   škodu v súvislosti s
výkonom jeho podnikatel'skej činnosti, ako aj poistenie proti
stratám a škodám na majetku ktoré vlastní a  dodáva
Kupujúcemu, pričom   poistná   suma   sa   bude   rovnať
najmenej  ekvivalentu platieb, ktoré je povinný zaplatiť
Kupujúci Predávajúcemu na základe Zmluvy.

9.2 Ak plní Predávajúci svoje záväzky prostredníctvom tretej
osoby zodpovedá tak , akoby plnil sám.

9.3 Ak dodávaný tovar zahŕňa   software   a/alebo   iné   diela
chránené  právami   duševného   vlastníctva   ,   Predávajúci
udel'uje  Kupujúcemu

právo tovar užívať (ďalej len "licencia") pre účely určené Kupujúcim
a ukončenie platnosti Zmluvy nebude mať vplyv na platnosť licencie.
Licenčné poplatku sú už zahrnuté v zmluvnej cene. Predávajúci sa
zaväzuje tiež Kupujúcemu vykonať neskoršie updaty a  upgrady
dodaného software.

9.4 Predávajúci týmto záväzne vyhlasuje, že predmety dodávky
tovaru neporušujú žiadne  práva  tretích  osôb.  Ak  by  sa  toto
vyhlásenie  ukázalo   ako   nepravdivé,   zaväzuje   sa
Predávajúci   nahradiť Kupujúcemu všetku vzniknutú škodu.

10. Povinnosť mlčanlivosti, odovzdanie podkladov tretím osobám
10.1Predávajúci sa zaväzuje, že zachová mlčanlivosť o

všetkých  skutočnostiach a informáciách, ktoré tvoria
obchodné tajomstvo Kupujúceho o ktorých sa v rámci vzťahov
s Kupujúcim dozvie a ktoré majú byť podl'a vôle Kupujúceho
utajované.   Zachovaním mlčanlivosti sa rozumie najmä
záväzok Predávajúceho, že dôverné informácie pre seba alebo
tretiu  osobu  nevyužije, tretej osobe  neoznámi, neposkytne,
akýmkol'vek spôsobom nesprístupní a ani neumožní
sprístupnenie bez   predchádzajúceho   písomného   súhlasu
Kupujúceho.   Uvedeným  záväzkom mlčanlivosti je
Predávajúci povinný ďalej zaviazať všetky  osoby, ktoré
použije na plnenie zmluvných povinností. Za takéto
skutočnosti a informácie sa považujú najmä akékol'vek
poznatky, informácie a skutočnosti  týkajúce sa :

a ./   know-how,   obchodných,   technických   a výrobných   
postupov Kupujúceho,

b ./    hodnoty  a  štruktúry majetku
Kupujúceho,

c./    akýchkol'vek    skutočností,    ktoré    sa    udiali    alebo    vyskytli
u  Kupujúceho alebo v súvislosti s jeho činnosťou a jeho
zamestnancami a ktorých oznámenie môže ohroziť alebo znížiť



dobrú  povesť  Kupujúceho  v obchodných  vzťahoch  a vyvolať
obavy o plnenie jeho záväzkov /napr. poruchy, havarijné situácie,
pracovné úrazy, výluky, atď./,

d ./   údajov o zamestnancoch, zákazníkoch a zmluvných 
partneroch Kupujúceho,

e ./    informácii  o zmluvných  vzťahoch  Kupujúceho  /napr.    
predmet plnenia, objemy výkonov služieb, lehoty plnenia atď./

10.2Predávajúci, ktorý vykonáva svoju činnosť   ako
subdodávatel' Kupujúceho   sa   zaväzuje   nekontaktovať
bez   prechádzajúceho

písomného  súhlasu  Kupujúceho  jeho  obchodného  partnera,  alebo
konečného zákazníka Kupujúceho.

10.3V prípade porušenia povinností stanovených v bode 10.1 a
10.2 VZP  je    oprávnený   Kupujúci   požadovať   voči
Predávajúcemu   zmluvnú pokutu   vo výške 3% z celkovej
ceny tovaru za každý  prípad porušenia povinnosti. Nárok na
náhradu škody tým nie je dotknutý.

10.4Pokial' sa Predávajúci počas riadneho plnenia Zmluvy
dostane do  kontaktu s osobnými údajmi napr. klientov
alebo zamestnancov Kupujúceho,  zaväzuje  sa  zachovávať
v tajnosti tieto  osobné  údaje

a dodržiavať  povinnosti  v súlade  s príslušným  zákonom  o ochrane
osobných údajov.

11. Audit
11.1Kupujúci je oprávnený vykonať kedykol'vek sám alebo

prostredníctvom splnomocnených osôb vykonať audit
plnenia povinností týkajúcich sa Zmluvy v zmysle bodu 11.2.

11.2Predávajúci je povinný predložiť Kupujúcemu doklady a
informácie  priamo a nepriamo súvisiace s  plnením
predmetu Zmluvy, resp. spôsobilé mať vplyv na efektívne
plnenie predmetu Zmluvy. Medzi

tieto doklady patria najmä ale nie výlučne , účtovné závierky, účtovné
doklady, výročné správy, záznamy  o  akýchkol'vek daroch,
pohosteniach    alebo     iných     plneniach     medzi     Predávajúcim
a zamestnancom Kupujúceho, certifikáty a iné doklady preukazujúce
dosahovanie štandardov kvality, záznamy a  protokoly o  školeniach
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov. Predávajúci je
povinný vyhovieť žiadosti Kupujúceho  na   predloženie   dokladov
bezodkladne  , najneskôr  však  do   10 dní   odo   dňa   doručenia
požiadavky.

11.3Kupujúci je oprávnený požadovať doklady kedykol'vek počas
platnosti zmluvy a ďalších 5 (päť) rokov po jej skončení.

11.4Porušenie povinnosti podl'a tohto článku 11. sa považuje za
podstatné  porušenie   platnosti   Zmluvy,   oprávňujúce
Kupujúceho  od  Zmluvy

odstúpiť. Kupujúci je zároveň oprávnený žiadať zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške 300,-€ (tristo euro) za každý prípad porušenia tejto
povinnosti.  Nárok na náhradu  škody  tým nie je
dotknutý.

11.5Kupujúci je povinný zabezpečiť ochranu dokladov a
informácií voči  tretím osobám, je však oprávnený
poskytnúť tieto doklady ak o ne požiada  konečný zákazník
Kupujúceho.

12. Životné prostredie a odpadové hospodárstvo 
12.1 Zhotoviteľ  =  dodávateľ je povinný pri plnení zmluvy udržiavať v 

maximálnej možnej miere poriadok a čistotu na stavenisku, cestách a 
chodníkoch, prejazdoch a iných priestoroch. Zhotoviteľ je povinný na 
svoje náklady odstraňovať odpad, zostatky stavebných výrobkov a iného
materiálu a nečistoty, ktoré vznikli jeho činnosťou pri zhotovovaní diela. 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť likvidáciu vzniknutých odpadov v 
súlade s príslušnými záväznými právnymi predpismi upravujúcimi 
nakladanie s odpadmi a ochranu životného prostredia. Zhotoviteľ je 
povinný zabezpečiť úplnú predpísanú dokladovú evidenciu týkajúcu sa 
odpadov vyplývajúcu z príslušných záväzných právnych predpisov 
upravujúcich nakladanie s odpadmi. Na vyžiadanie objednávateľa, je 
zhotoviteľ povinný túto evidenciu predložiť. Pokiaľ je na stavenisku 
zavedený systém triedeného zberu odpadov a zhotoviteľ bude vyzvaný k
zapojeniu do tohto systému, je povinný zapojiť sa, dodržiavať systém 
triedenia a ukladania jednotlivých druhov odpadov a podieľať sa na 
nákladoch spojených so zneškodnením odpadov v dohodnutej výške. 
Pokiaľ sa vyskytne druh odpadu, ktorý na stavenisku nebude 
zhromažďovaný v súlade so systémom triedeného zberu zavedeným 
objednávateľom alebo inou osobu, je zhotoviteľ povinný tento odpad 
zhromaždiť a zneškodniť na vlastné náklady podľa príslušných 
záväzných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a 
ochranu životného prostredia. 

12.2 Pri neplnení povinností zhotoviteľa v súvislosti so zabezpečovaním 
čistoty na stavenisku a príjazdových komunikáciách zabezpečí toto na 
náklady zhotoviteľa objednávateľ s tým, že prípadné všetky pokuty či 
náhrady škody uložené objednávateľovi v súvislosti s porušením tejto 
povinnosti zhotoviteľom, je povinný uhradiť zhotoviteľ objednávateľovi na
základe výzvy objednávateľa. 

12.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vlastná stavebná mechanizácia bude 
zaistená proti prípadnému úniku prevádzkových náplní a že nebude 
bezdôvodne ponechávať v chode spaľovací motor. Zhotoviteľ je povinný 
zdržať sa vykonávania údržby a doplňovania prevádzkových náplní na 
stavenisku. 

12.4 Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za ochranu životného prostredia na
stavenisku a v jeho okolí a za nakladanie s odpadmi, ktoré vzniknú pri 
zhotovovaní diela a plne znáša následný možný finančný postih zo 
strany orgánov verejnej moci pôsobiacich v oblasti ochrany životného 
prostredia za nedodržiavanie záväzných právnych predpisov 
upravujúcich nakladanie s odpadmi a ochranu životného prostredia. 

12.5 Zhotoviteľ je povinný na vyžiadanie objednávateľa poskytnúť zoznam 
nebezpečných chemických látok, prípravkov a dokumentov vzťahujúcich
sa k nimi a to najmä bezpečnostné listy, s ktorými na stavenisku alebo 
diele pracuje. Zhotoviteľ je povinný pracovať s takýmito chemickými 
látkami a prípravkami podľa záväzných právnych predpisov upravujúcich
nakladanie s chemickými látkami a prípravkami. Pri nebezpečných 
chemických látkach a prípravkoch je zhotoviteľ povinný predložiť 
objednávateľovi doklady o preškolení zamestnancov zhotoviteľa, ktorí s 
týmito látkami a prípravkami pracujú, autorizovanou osobou, a to pred 
začatím pracovania s nimi. V prípade, ak s nebezpečnými chemickými 
látkami a prípravkami búdu pracovať  iné osoby, je zhotoviteľ povinný 



predložiť objednávateľovi doklady o ich preškolení autorizovanou 
osobou, a to pred začatím pracovania s nimi. 

12.6 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať záväzne právne predpisy upravujúce 
ochranu prírody, krajiny, životného prostredia a pri zhotovovaní diela je 
povinný nepoškodiť dreviny, prípadne iné porasty v okolí diela a/alebo 
staveniska. Povolenie k výrubu drevín je zhotoviteľ povinný prerokovať 
s príslušným orgánom verejnej moci a postupovať v súlade so 
záväznými právnymi predpismi upravujúcimi podmienky na výrub 
drevín. 

12.7 Zhotoviteľ je povinný sa zoznámiť s environmentálnou politikou 
objednávateľa a dodržiavať ju. Pokiaľ je na stavenisku a/alebo diele 
vypísaný environmentálny program, ktorý sa bude týkať aj zhotoviteľa 
pri plnení záväzkov zo zmluvy, je zhotoviteľ povinný riadiť sa ním. 
Zhotoviteľ je povinný sa s týmto programom oboznámiť pred 
zahájením zhotovovania 

diela. 

13. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci zariadení. 
13.7 Zhotoviteľ je povinný na 13.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri 

zhotovovaní diela povinnosti stanovené záväznými právnymi predpismi
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a je povinný zabezpečiť, aby 
jeho zamestnanci, resp. iné osoby podieľajúce sa priami alebo 
nepriamo na zhotovovaní diela dodržiavali tieto povinnosti. Zhotoviteľ 
je zodpovedný za úrazy a škody, ktoré vzniknú porušením alebo 
zanedbaním povinností podľa záväzných právnych predpisov alebo 
bezpečnostných noriem upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci. V prípade zistenia porušovania právnych predpisov týkajúcich
sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zo strany zhotoviteľa, jeho 
zamestnancov, iných osôb podieľajúcich sa priamo alebo nepriamo na 
zhotovovaní diela, je zhotoviteľ povinný zjednať nápravu podľa 
pokynov objednávateľa alebo investora, vrátane rešpektovania zákazu 
práce na diele, či vykázania takýchto osôb zo staveniska. 

13.2 Zhotoviteľ je povinný podniknúť všetky opatrenia na ochranu zdravia a
bezpečnosti jeho zamestnancov, resp. iných osôb podieľajúcich sa 
priamo alebo nepriamo na zhotovovaní diela pri zhotovovaní diela, a je
povinný vyžadovať ich dodržiavanie. Zhotoviteľ určí na stavenisku 
osobu, ktorá bude zodpovedať za dodržiavanie bezpečnosti a ochrany 
zdravia jeho zamestnancov,  a iných osôb podieľajúcich sa priamo 
alebo nepriamo na zhotovovaní diela na stavenisku pri zhotovovaní 
diela. Táto osoba bude pre túto prácu spôsobilá a bude mať právo 
vydávať pokyny, vykonávať bezpečnostné opatrenia na zamedzenie 
pracovných úrazov, zabezpečí oboznámenie zamestnancov 
zhotoviteľa, resp. iných osôb podieľajúcich sa priamo alebo nepriamo 
na zhotovovaní diela s rizikami prác vykonávanými pri zhotovovaní 
diela z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, upozorní na 
všetky nebezpečenstvá na stavenisku, kde existuje zvýšené riziko 
úrazu, bude zabezpečovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v 
súlade s príslušnými záväznými právnymi predpismi vzťahujúcich sa k 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

13.3 Každý vzniknutý pracovný úraz pri zhotovovaní diela, musí 
zodpovedná osoba zhotoviteľa podľa bodu 13.2 tohto článku, okamžite
ohlásiť objednávateľovi alebo ním určenej osobe, aby objednávateľ 
mal okamžitú možnosť zúčastniť sa vyšetrovania príčin a okolností 
pracovného úrazu. V prípade registrovaného pracovného úrazu je 
zodpovedná osoba zhotoviteľa povinná do 7 (slovom: siedmich) dní 
odo dňa vzniku pracovného úrazu, odovzdať objednávateľovi alebo 
ním určenej osobe podpísanú kópiu záznamu o pracovnom úraze. 

13.4 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať alebo zabezpečiť dodržiavanie pri 
plnení svojich záväzkov voči objednávateľovi zo zmluvy tieto základné 
bezpečnostné pokyny: 
a) Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa predložiť doklady o 
školení zamestnancov zhotoviteľa, resp. iných osôb podieľajúcich sa 
priamo alebo nepriamo na zhotovovaní diela predpísanom príslušným 
záväzným právnym predpisom. 
b) Zamestnanci zhotoviteľa a iné osoby ktoré sa podieľajú priamo 
alebo nepriamo na zhotovovaní diela, sú povinní používať pri 
zhotovovaní diela, ochranné prostriedky a pomôcky, ktorými sú hlavne 
ochranné prilby a topánky, výstražné vesty a ďalšie ochranné pomôcky
stanovené príslušnými záväznými právnymi predpismi vzťahujúce sa 
na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zhotoviteľ je povinný 
zabezpečiť pre svojich zamestnancov ochranné prostriedky a 
pomôcky, ako aj vyžadovať a kontrolovať ich používanie. Zhotoviteľ je 
povinný pri zhotovovaní diela používať stavebné výrobky a iné 
materiály, zariadenia, nástroje, pomôcky, a iné veci, ktoré sú v súlade s
príslušnými záväznými právnymi predpismi, technickými a inými 
normami, a majú predpísané revízie, prehliadky, kontroly a ďalšie 
potrebné doklady pre používanie podľa príslušných záväzných 
právnych predpisov a technických a iných noriem. Na vyžiadanie 
objednávateľa je zhotoviteľ povinný predložiť tieto platné doklady podľa
predošlej vety. 

c) Zamestnanci zhotoviteľa a iné osoby podieľajúce sa priamo alebo 
nepriamo na zhotovovaní diela sú povinní byť označení na viditeľnom 
mieste odevu, či ochrannej prilby identifikačným štítkom obsahujúcim ich
meno a priezvisko a názov spoločnosti/osoby pod ktorú patria. 
d) Zamestnanci zhotoviteľa  a iné osoby podieľajúce sa priamo alebo 
nepriamo na zhotovovaní diela sú povinní si plniť povinnosti v rozsahu 
pokynov objednávateľa a analýz nebezpečenstiev, ohrození a 
identifikácii rizík pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci a ochrany pred požiarmi. 
e) Zhotoviteľ je povinný sa pred nástupom na zhotovovanie diela 
oboznámiť so zabezpečením a vybavením staveniska a s požiadavkami 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci obsiahnutými v projektovej 
dokumentácii k dielu a/alebo stavbe a iných dokumentoch. 

f) Zhotoviteľ pred nástupom na zhotovovanie diela sa zaväzuje vykonať 
oboznámenie s možnými ohrozeniami zdravia zamestnancov zhotoviteľa
a iných osôb podieľajúcich sa priamo alebo nepriamo na zhotovovaní 
diela a s hodnotením rizík, a s preventívnymi a ochrannými opatreniami 
pre zamestnancov objednávateľa. 

g) Stavenisko a samostatné priestory pracovísk musia byť oplotené a 
zabezpečené v zmysle príslušných 22/29 

záväzných právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci, prípadne podľa ďalších pokynov objednávateľa. 

h) Zamestnanci zhotoviteľa  a iné osoby ktoré sa podieľajú priamo alebo 
nepriamo na zhotovovaní diela, sa môžu zdržiavať len na tých 
pracoviskách a v priestoroch, kde plnia svoje pracovné povinnosti, a kde
boli poučení o bezpečnosti práce a možnostiach vzniku úrazu. Pri vstupe
na pracovisko, do sociálnych zariadení a podobných priestorov, môžu 
používať len komunikácie, ktoré im boli na to určené. 

13.5 Zhotoviteľ je povinný podniknúť všetky opatrenia na zamedzenie 
protiprávneho alebo inak nevhodného správania zamestnancov 
zhotoviteľa a iných osôb podieľajúcich sa priamo alebo nepriamo na 
zhotovovaní diela, a na udržanie poriadku na stavenisku a v jeho okolí, a
na ochranu majetku a života a zdravia osôb. 

13.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zákaz používania alkoholických 
nápojov, omamných a iných psychotropných látok na stavenisku, 
donášanie týchto nápojov a látok na stavenisko, ako i vstup na 
stavenisko pod ich vplyvom zo strany jeho zamestnancov a iných osôb 
podieľajúcich sa priamo alebo nepriamo na zhotovovaní diela. Porušenie
daného zákazu bude zisťované pomocou dychovej prípadne inej skúšky 
potrebnej na zistenie prítomnosti týchto látok, ktorej sú osoby 
spomenuté v predošlej vete povinné sa podrobiť, čo je zhotoviteľ 
povinný zabezpečiť. V prípade pozitívneho výsledku skúšky alebo 
odmietnutia skúšky (odmietnutie sa bude považovať za pozitívny 
výsledok skúšky) budú tieto osoby vykázané zo staveniska s tým, že už 
nebudú ďalej pracovať na zhotovovaní diela. Dychovú skúšku sú 
oprávnené vyžadovať a vykonávať zodpovedné osoby objednávateľa, a 
počas ich neprítomnosti nimi určený zástupca, ostatné potrebné skúšky 
sa budú vykonávať za súčinnosti zdravotníckych základe pokynu 
objednávateľa, odvolať zo zhotovovania diela jeho zamestnanca, alebo 
zabezpečiť odvolanie inej osoby podieľajúcej sa priamo alebo nepriamo 
na zhotovovaní diela, ktorá je pod vplyvom alkoholických nápojov a lebo 
omamných a psychotropných látok, a to do 3 (slovom: troch) dní odo 
dňa udelenia tohto pokynu a je povinný bez zbytočného odkladu 
nahradiť alebo zabezpečiť nahradenie takejto osoby inou. 

13.8 Zhotoviteľ je povinný neumožniť žiadnemu jeho zamestnancovi, alebo 
inej osobe podieľajúcej sa priamo alebo nepriamo na zhotovovaní diela, 
aby bola na stavenisku prechodne alebo trvalo ubytovaná. 

13.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci zhotoviteľa  a iné 
osoby podieľajúce sa priamo alebo nepriamo na zhotovovaní diela, ktoré
vykonávajú práce vo výškach alebo nad voľnou hĺbkou z časti v 
priestore s kolektívnym zaistením a z časti mimo neho, mali po celú 
dobu na trupe upevnený bezpečnostný prístroj s pripojovacím lanom a 
pádovou brzdou. Zhotoviteľ je povinný ďalej zabezpečiť, aby 
zamestnanci zhotoviteľa a iné osoby podieľajúce sa priamo alebo 
nepriamo na zhotovovaní diela, sa vhodným spôsobom zaistili pri 
vykonávaní prác na diele, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo pádu z 
výšky, alebo do hĺbky na pracovisku bez kolektívneho zaistenia.

14. Zánik Zmluvy

14.1 latnosť Zmluvy zaniká:
a) vzájomnou dohodou zmluvných strán,
b) odstúpením od Zmluvy,

14.2Kupujúci je oprávnený od Zmluvy odstúpiť len z
nasledovných dôvodov:

a) podstatného porušenia zmluvy Predávajúcim, alebo
b) ak na   majetok   Predávajúceho   bolo   právoplatne   začaté

konkurzné  konanie  alebo  bolo  povolená  reštrukturalizácia
alebo bol návrh   vyhlásenia   konkurzu   zamietnutý   pre



nedostatok jeho majetku alebo Predávajúci vstúpil do
reštrukturalizácie alebo likvidácie.

14.3Predávajúci je oprávnený od Zmluvy odstúpiť len z

nasledovných dôvodov:
a) Kupujúci je v  omeškaní so zaplatením faktúry viac ako 60

dní a nesplnil  svoju  povinnosť  ani  v  dodatočnej   lehote
po  písomnom    upozornení    Predávajúceho,    pričom
odstúpeniu  musí predchádzať písomné upozornenie
Predávajúceho  Kupujúcemu o  jeho zámere odstúpiť od
Zmluvy s poskytnutím  dodatočnej lehoty Kupujúcemu v
trvaní  najmenej  7  dní  na úhradu dlžnej ceny,

b) na majetok Kupujúceho bolo právoplatne začaté
konkurzné  konanie alebo bola povolená reštrukturalizácia
alebo bol návrh  vyhlásenia konkurzu zamietnutý pre
nedostatok jeho majetku
alebo Kupujúci vstúpil do reštrukturalizácie alebo likvidácie.

14.4Odstúpenie od Zmluvy  je  účinné  dňom  jeho  doručenia
druhej zmluvnej strane. Odstúpením zanikajú všetky práva
a povinnosti  zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy s
účinkami ex nunc, s výnimkou práva na zaplatenie úrokov
z omeškania, na zaplatenie  zmluvnej pokuty  a práva  na
náhradu škody.

15. Spoločné a záverečné ustanovenia
15.1Zmluvné strany sa  dohodli,  že  sa  budú  navzájom  počas

platnosti  Zmluvy a VZP informovať o  všetkých zmenách ,
ktoré sú predmetom  zápisu v obchodnom  alebo
živnostenskom   registri ako aj zmenách  v  zastupovaní
voči tretím osobám ako  aj  o skutočnostiach  ,  ktoré môžu
mať vplyv na plnenie záväzkov.

15.2Predávajúci môže postúpiť akékol'vek práva a povinnosti z
tejto  Zmluvy a VZP vrátane postúpenia pohl'adávky
vzniknutej podl'a tejto  Zmluvy alebo s ňou súvisiacej na
tretie osoby len s  predchádzajúcim  písomným súhlasom
Kupujúceho.

15.3Pokial' nie je v Zmluve alebo v týchto VZP stanovené inak,
riadia sa  vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy príslušnými
ustanoveniami  Obchodného   zákonníka   č.   513/1991
Zb.   v znení   neskorších

predpisov.   Akékol'vek   spory   vzniknuté   zo   Zmluvy   a VZP
vrátane
sporov o ich platnosť, výklad alebo zrušenie budú riešené pred
Rozhodcovských  súdom Slovenskej obchodnej a  priemyselnej
komory v Bratislave podl'a jeho základných vnútorných právnych
predpisov.  Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho
rozhodnutia budú  pre strany záväzné. Miestom konania bude
Bratislava a jazykom konania slovenčina.

13.5 Tieto VZP nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.8.2016.
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