Všeobecné obchodné podmienky
nákupu tovaru, zhotovenia diela a dodania iných plnení
Tatry mountain resorts, a.s.
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II.

Preambula
Tieto Všeobecné obchodné podmienky nákupu tovaru, zhotovenia diela a dodania iných plnení (ďalej len
„VOPN“) sa aplikujú na všetky zmluvy, ktoré spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská
Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel: Sa, vložka č. 62/L, uzatvára za účelom nákupu tovaru, služieb, prác, vykonania diela, nadobudnutia
licencie (sublicencie) k dielu alebo inému právu duševného vlastníctva a/alebo dodanie iných plnení a výkonov
od obchodných partnerov.

Definície pojmov
Pre účely týchto VOPN budú mať slová a slovné spojenia uvedené v tomto článku VOPN nasledovný význam
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„Kupujúci/Objednávateľ“ je spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, 031
01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa,
vložka č. 62/L..
„Predávajúci/Zhotoviteľ“ je fyzická osoba alebo právnická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť na
území Slovenskej republiky a/alebo mimo územia Slovenskej republiky, ktorá Kupujúcemu/Objednávateľovi
dodáva tovar, služby, práce, vykonáva dielo, poskytuje licenciu (sublicenciu) k dielu alebo inému právu
duševného vlastníctva a/alebo poskytuje iné plnenia a výkony.
„Plnenie“ je akákoľvek hnuteľná vec (tovar, materiál), dielo ( 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, služba, licencia
(sublicencia), práca a/alebo akékoľvek iné plnenie a/alebo výkon predávané/dodávané/zhotovované
Predávajúcim/Zhotoviteľom Kupujúcemu/Objednávateľovi na základe zmluvného vzťahu.
„Zmluva“ je každá zmluva uzatvorená medzi Kupujúcim/Objednávateľom a Predávajúcim/Zhotoviteľom
uzatvorená za účelom nákupu tovaru, služieb, prác, zhotovenie diela, nadobudnutia licencie (sublicencie) k
dielu alebo inému právu duševného
vlastníctva a/alebo dodanie
iných plnení a výkonov
Kupujúcim/Objednávateľom.
„Objednávka“ je písomný úkon, ktorým Kupujúci/Objednávateľ u Predávajúceho/Zhotoviteľa objednáva
dodávku tovaru, služieb, prác, zhotovenie diela, a/alebo dodanie iného plnenie alebo výkon, a to buď písomne
alebo elektronicky (e-mailom) formou zaslania vyplneného formulára objednávky Kupujúceho/Objednávateľa.
Objednávka musí obsahovať podstatné náležitosti, ktorými je definícia Plnenia a služieb spojených
s realizáciou Plnenia (druh, množstvo, akosť, miesto a čas Plnenia), prípadne osobitné podmienky Plnenia.
„Zmluvná strana“ je osobitne Kupujúci/Objednávateľ a Predávajúci/Zhotoviteľ. Kupujúci/Objednávateľ
a Predávajúci/Zhotoviteľ spoločne označovaní ako „Zmluvné strany“.
„Oprávnená osoba“ je osoba oprávnená konať v mene a za Kupujúceho/Objednávateľa a v mene a za
Predávajúceho/Zhotoviteľ vo veciach Zmluvy, Objednávky, ako aj vo veciach Plnenia, najmä na výkon,
preberanie, kontrolu výkonu, skúšky Plnenia a podobne.
„Nelegálne zamestnávanie“ je zamestnávanie Predávajúcim/Zhotoviteľom, ak využíva závislú prácu
fyzickej osoby, ktorá napĺňa znaky nelegálneho zamestnávania podľa § 2 ods. 2 a 3 Zákona o nelegálnej práci.
„Obchodný zákonník“ je zákon číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
„ Zákon o DPH“ je zákon zákona č. 222/2004 Z.z. od dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
„Zákon o nelegálnej práci“ je zákon číslo 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
„Dôverné informácie“ sú všetky skutočnosti, informácie a údaje, ktoré sú uvedené v Zmluve alebo
Objednávke a/alebo ktoré budú uvedené v ich dodatkoch a prílohách a/alebo ktoré sa Predávajúci/Zhotoviteľ
dozvedel v súvislosti so Zmluvou alebo Objednávkou, ich plnením a predkontraktačnými rokovaniami s nimi
súvisiacimi.

III.

Všeobecné ustanovenia

3.1

Tieto VOPN sú v súlade s ustanovením § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy
a/alebo Objednávky. Jednotlivé ustanovenia týchto VOPN sa nebudú uplatňovať len v prípade, ak je v Zmluve
a/alebo Objednávke dohodnuté inak, alebo ak je ich použitie v Zmluve a/alebo Objednávke výslovne vylúčené.
Aplikácia všeobecných obchodných podmienok Predávajúceho/Zhotoviteľa je týmto výslovne vylúčená,
pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
V prípade, ak ustanovenia Zmluvy a/alebo Objednávky obsahujú odlišnú úpravu ako tieto VOPN, prednosť
majú ustanovenia Zmluvy a/alebo Objednávky. V rozsahu, v akom sa ustanovenia Zmluvy a/alebo Objednávky
líšia od ustanovení týchto VOPN, sú rozhodujúce ustanovenia Zmluvy a/alebo Objednávky.
Tieto VOPN nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke
Kupujúceho/Objednávateľa http://www.tmr.sk/o-nas/informacie-pre-dodavatelov/.
Zmluvný vzťah medzi Kupujúcim/Objednávateľom a Predávajúcim/Zhotoviteľom sa spravuje VOPN v znení
platnom a účinnom ku dňu vzniku Zmluvného vzťahu medzi Kupujúcim/Objednávateľom a Predávajúcim/
Zhotoviteľom.
Návrh na uzavretie Zmluvy a/alebo návrh na predloženie
ponuky Predávajúcim/Zhotoviteľom
Kupujúcemu/Objednávateľovi nie je výzvou na začatie Plnenia zo strany Predávajúceho/Zhotoviteľa.
Predávajúci/Zhotoviteľ predkladá ponuku Kupujúcemu/Objednávateľovi na Plnenie bezodplatne.
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IV.

Vznik zmluvných vzťahov

4.1

Zmluvný vzťah medzi Kupujúcim/Objednávateľom a Predávajúcim/Zhotoviteľom vzniká:
4.1.1 dňom podpísania písomného vyhotovenia Zmluvy oboma Zmluvnými stranami, alebo
4.1.2 dňom doručenia potvrdenia Objednávky, a to písomne alebo elektronicky (e-mailom)
Predávajúcim/Zhotoviteľom, ktorým Predávajúci/Zhotoviteľ akceptuje podmienky navrhnuté
Kupujúcim/Objednávateľom v Objednávke a v týchto VOPN. Ak nie je dohodnuté inak, zmluvný vzťah
vzniká,
ak
potvrdenie
Objednávky
Predávajúcim/Zhotoviteľom
je
doručené
Kupujúcemu/Objednávateľovi do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia Objednávky
Predávajúcemu/Zhotoviteľovi, najneskôr však do tridsať (30) dní odo dňa preukázateľného odoslania
Objednávky Kupujúcim/Objednávateľom. Márnym uplynutím lehoty tridsiatich (30) dní odo dňa
preukázateľného odoslania Objednávky Kupujúcim/Objednávateľom Objednávka zaniká a žiadna zo
Zmluvných strán ňou nie je viazaná, s výnimkou, ak v lehote určenej na potvrdenie Objednávky
Predávajúci/Zhotoviteľ dodá Plnenie v súlade s príslušnou Objednávkou, čo sa považuje za bezvýhradné
potvrdenie Objednávky Predávajúcim/Zhotoviteľom.
Každá Zmluva musí obsahovať základné identifikačné údaje Zmluvných strán v zmysle zápisu v obchodnom
registri alebo živnostenskom registri, prípadne zápisu v inej zákonom predpísanej evidencii. Každá Zmluvná
strana je zároveň povinná všetky zmeny, ktoré u nej nastanú a ktoré sa zapisujú do vyššie uvedených registrov
a/alebo evidencií, bezodkladne oznámiť druhej Zmluvnej strane, inak zodpovedá za škodu z toho vyplývajúcu
alebo náklady, ktorá v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá Zmluvná strana.
Zmluvu v mene Kupujúceho/Objednávateľa podpisujú členovia štatutárneho orgánu alebo osoba
splnomocnená štatutárnym orgánom. Objednávku v mene Kupujúceho/Objednávateľa podpisujú členovia
štatutárneho orgánu alebo osoba splnomocnená štatutárnym orgánom, alebo osoba, ktorá bola pri
prevádzkovaní podniku Kupujúceho/Objednávateľa poverená určitou činnosťou v zmysle § 15 Obchodného
zákonníka.
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V.

Predmet Zmluvy

5.1

Predmetom Zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar a previesť na neho vlastnícke právo
k tovaru a záväzok Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu a/alebo záväzok Zhotoviteľa vo vlastnom
mene a na vlastné náklady a nebezpečenstvo zhotoviť dielo, dodať službu alebo iné plnenia alebo výkony
a záväzok Objednávateľa zaplatiť za riadne a včas zhotovené dielo alebo dodané služby alebo iné plnenia alebo
výkony dohodnutú cenu
Predávajúci/Zhotoviteľ je povinný dodať alebo zhotoviť Plnenie podľa špecifikácie dohodnutej v Zmluve
a/alebo Objednávke. Zmena druhu, množstva, rozsahu alebo kvality dodávaného alebo zhotoveného Plnenia sa
považuje za zmenu v zmluvných podmienkach. Pod zmenou zmluvných podmienok sa rozumie aj zmena
konečného termínu Plnenia, miesta Plnenia, ceny Plnenia ako aj spôsobu Plnenia. Zmena v zmluvných
podmienkach je možná výlučne na základe dohody Zmluvných strán uskutočnenej pred začatím dodávky alebo
zhotovenia Plnenia, a to formou písomného dodatku k Zmluve a/alebo Objednávke. Pokiaľ zmena okolností na
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5.3

strane niektorej zo Zmluvných strán počas dodávky alebo zhotovenia Plnenia odôvodňuje zmenu v zmluvných
podmienkach, je zmena zmluvných podmienok možná výlučne na základe dohody Zmluvných strán vo forme
dodatku k Zmluve a/alebo Objednávke.
Predávajúci/Zhotoviteľ nie je oprávnený dodať alebo zhotoviť čiastkové Plnenie. Dodanie iného množstva
alebo iného druhu tovaru alebo zhotovenie diela alebo dodanie služieb alebo iných plnení alebo výkonov
v menšom ako dohodnutom rozsahu sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a/alebo Objednávky a zakladá
nárok Kupujúceho/Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy a/alebo Objednávky.

VI.

Všeobecné podmienky Plnenia

6.1

Predávajúci/Zhotoviteľ zabezpečí dodávku Plnenia na vlastné náklady (náklady na balenie Plnenia, prepravu
do miesta dodania/poskytnutia a ostatné náklady spojené s dodávkou).
Predávajúci/Zhotoviteľ je povinný dodať/zhotoviť Plnenie v čase a mieste určenom v Zmluve a/alebo
Objednávke. Ak v Zmluve a/alebo Objednávke nie je určený presný deň alebo lehota dodávky/zhotovenia
Plnenia, uplatní sa všeobecná dodacia lehota, ktorá nesmie presiahnuť sedem (7) pracovných dní odo dňa
vzniku Zmluvy a/alebo potvrdenia Objednávky.
Miestom dodávky/zhotovenia Plnenia je adresa určená v Zmluve a/alebo Objednávke, to platí aj pre náhradné
dodávky za vadné Plnenie a akékoľvek opakujúce sa Plnenia. Pokiaľ miesto dodávky/zhotovenia Plnenia nie
je určené v Zmluve a/alebo Objednávke, je Predávajúci/Zhotoviteľ povinný dodať/zhotoviť Plnenie v mieste
sídla Kupujúceho/Objednávateľa. Pred dodávkou/zhotovením Plnenia je Kupujúci/Objednávateľ oprávnený
požiadať Predávajúceho/Zhotoviteľa o zmenu dohodnutého miesta dodávky/zhotovenia Plnenia v Slovenskej
republike, najneskôr však jeden (1) deň pred faktickým dodaním/ hotovením Plnenia. Predávajúci/Zhotoviteľ
je zmenou miesta dodania/zhotovenia Plnenia viazaný.
Kupujúci/Objednávateľ nie je povinný prevziať Plnenie dodané/zhotovené pred dohodnutým termínom
Plnenia. Omeškanie Predávajúceho/Zhotoviteľa s dodaním/zhotovením Plnenia sa považuje za podstatné
porušenie Zmluvy a Kupujúci/Objednávateľ má právo od Zmluvy odstúpiť, čím nie je dotknuté jeho právo na
uplatnenie zmluvných a zákonných sankcií.
Pokiaľ sa dodáva Plnenie podľa vzorky alebo predlohy platí, že vzorka alebo predloha sa stavajú vlastníctvom
Kupujúceho/Objednávateľa a nezapočítavajú sa do celkového množstva dodaného Plnenia. Vzorky dodané
následne podľa podmienok určených v Zmluve (napr. referenčné vzorky, prototypy) sa taktiež bezodplatne
stávajú vlastníctvom Kupujúceho/Objednávateľa.
Predávajúci/Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Kupujúcemu/Objednávateľovi príslušnú dokumentáciu
vzťahujúcu sa k Plneniu, t.j. návody na použitie, užívateľské manuály, prevádzkové inštrukcie a iné dokumenty
potrebné na použitie dodaného/zhotoveného Plnenia, ktoré je Predávajúci/Zhotoviteľ povinný odovzdať
Kupujúcemu/Objednávateľovi najneskôr súčasne s dodaním/zhotovením Plnenia v slovenskom jazyku.
V prípade, ak právne predpisy alebo Zmluva ustanovuje povinnosť preukázať zhodu technických vlastností
Plnenia s príslušnými technickými predpismi, je Predávajúci/Zhotoviteľ
povinný predložiť
Kupujúcemu/Objednávateľovi osvedčenie o preukázaní zhody technických vlastností Plnenia s príslušnými
technickými predpismi alebo iný doklad preukazujúci súlad vlastností Plnenia s požiadavkami všeobecne
záväzných alebo technických predpisov (technická dokumentácia, karta bezpečnostných údajov a podobne). V
prípade dodania technického zariadenia je súčasťou Plnenia riadne zaškolenie určených zamestnancov
Kupujúceho/Objednávateľa, ktoré je zahrnuté v cene dohodnutej v Zmluve a/alebo Objednávke.
Dodávka/zhotovenie Plnenia je splnená až po overení množstva, kvality dodávaného/zhotoveného Plnenia a
úplnosti dokladov, ktoré sa na Plnenie vzťahujú.
Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, pre Plnenie zo zahraničia sa aplikuje “DDP“ (Incoterms) s dodaním na
dohodnuté miesto určenia, a k fakturovanej cene Plnenia bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych
predpisov.
Všetky Plnenia dodané/zhotovené Predávajúcim/Zhotoviteľom nad rámec dohodnutý v Zmluve a/alebo
Objednávke musia byť vopred písomne odsúhlasené Kupujúcim/Objednávateľom. Akékoľvek Plnenie
zrealizované Predávajúcim/Zhotoviteľom nad dohodnutý rozsah bez odsúhlasenia zo strany
Kupujúceho/Objednávateľa, nie je Kupujúci/Objednávateľ povinný prevziať a uhradiť zaň jeho cenu. V
takomto prípade je Kupujúci/Objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť Predávajúcemu/Zhotoviteľovi.
Predávajúci/Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri dodaní alebo zhotovení Plnenia nebude využívať závislú prácu
fyzickej osoby, ktorá napĺňa znaky Nelegálneho zamestnávania.
Predávajúci/Zhotoviteľ je povinný za účelom kontroly dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania
poskytnúť na požiadanie Kupujúceho/Objednávateľa
v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné údaje
fyzických osôb, prostredníctvom ktorých dodáva alebo zhotovuje Plnenie, a to bezodkladne po doručení
žiadosti Kupujúceho/Objednávateľa.
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Ak Predávajúci/ Zhotoviteľ poruší povinnosti poskytnúť Kupujúcemu/Objednávateľovi v nevyhnutnom rozsahu
doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých dodáva a/alebo zhotovuje Plnenia podľa bodu
6.11 VOPN má Kupujúci/Objednávateľ právo požadovať od Predávajúceho/Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške 5000,- EUR za každé a jednotlivé porušenie
Ak Predávajúci/ Zhotoviteľ poruší povinnosti neposkytovať Objednávateľovi dodávku a/alebo zhotovenie
Plnenia
prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá napĺňa znaky Nelegálneho zamestnávania má
Kupujúci/Objednávateľ právo požadovať od Predávajúceho/Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
5000,- EUR za každé a jednotlivé porušenie .
Uplatnením zmluvnej pokuty podľa bodu 6.13 VOPN nie je dotknutý nárok Kupujúceho/Objednávateľa na
náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti Predávajúcim/Zhotoviteľom neposkytovať Objednávateľovi
dodávku a/alebo zhotovenie Plnenia prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá napĺňa znaky Nelegálneho
zamestnávania. Kupujúci/Objednávateľ je oprávnený domáhať sa náhrady vzniknutej škody presahujúcej
zmluvnú pokutu v plnej výške.

Prevzatie Plnenia a nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody
Kupujúci/Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k Plneniu okamihom jeho prevzatia
Kupujúcim/Objednávateľom. V prípade, ak je Plnením dielo, nadobudnutie vlastníckeho práva k Plneniu sa
riadi ustanovením § 542 Obchodného zákonníka.
Nebezpečenstvo škody na Plnení prechádza na Kupujúceho/Objednávateľa okamihom jeho prevzatia.
O prevzatí Plnenia Kupujúcim/Objednávateľom vyhotovia Zmluvné strany písomný preberací protokol alebo
prevzatie Plnenia (tovaru) Kupujúcim/Objednávateľom potvrdí Kupujúci/Objednávateľ podpisom dodacieho
listu.
Podpísanie preberacieho protokolu obidvoma Zmluvnými stranami alebo podpísanie dodacieho listu
Kupujúcim/Objednávateľom sa považuje za okamih prevzatia Plnenia.
Predávajúci/Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady podrobiť Plnenie pred jeho odovzdaním
Kupujúcemu/Objednávateľovi skúškam alebo technickej kontrole (ďalej len „akceptačné testy“) za účelom
zistenia, či Plnenie spĺňa požiadavky na kvalitu a jeho vyhovenie a či spĺňa Zmluvou a/alebo Objednávkou
stanovené podmienky.
Predávajúci/Zhotoviteľ je povinný predložiť výsledok akceptačných testov najneskôr pri prevzatí Plnenia
Kupujúcim/Objednávateľom.
Kupujúci/Objednávateľ má právo byť prítomný pri vykonávaní akceptačných testov, pokiaľ sa Zmluvné strany
nedohodnú inak. Predávajúci/Zhotoviteľ je povinný oznámiť Kupujúcemu/Objednávateľovi miesto a dátum
vykonania akceptačných testov najneskôr 14 dní pred plánovaným termínom vykonania akceptačných testov.
Ak sa akceptačné testy nevykonajú v dohodnutom termíne z dôvodov na strane Predávajúceho/Zhotoviteľa,
alebo ak bude výsledok akceptačných testov negatívny, je Predávajúci/Zhotoviteľ povinný nahradiť
Kupujúcemu/Objednávateľovi všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vzniknú.
Ak sa Kupujúci/Objednávateľ alebo ním poverená osoba nedostaví na vykonanie akceptačných testov,
Predávajúci/Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať skúšky bez účasti Kupujúceho/Objednávateľa, ibaže
Kupujúci/Objednávateľ vopred oznámi Predávajúcemu/Zhotoviteľovi, že Predávajúci/Zhotoviteľ
je
oprávnený vykonať akceptačné testy aj bez účasti Kupujúceho/Objednávateľa alebo ním poverenej osoby.
Vykonanie akceptačných testov za účasti Kupujúceho/Objednávateľa alebo ním poverenej osoby nezbavuje
Predávajúceho/Zhotoviteľa zodpovednosti za vady zistené po poskytnutí Plnenia, resp. po podpise
preberacieho protokolu alebo dodacieho listu.
Porušenie povinností podľa tohto článku VOPN zo strany Predávajúceho/Zhotoviteľa sa považuje za podstatné
porušenie jeho zmluvných povinností.

VIII.

Práva duševného vlastníctva

8.1

Predávajúci/Zhotoviteľ dodávajúci/zhotovujúci Plnenie, ktoré je dielom v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z.
Autorský zákon v platnom a účinnom znení (ďalej len „Autorský zákon”),
je povinný udeliť
Kupujúcemu/Objednávateľovi licenciu na použitie diela spôsobom, v rozsahu, na čas a za podmienok
dojednaných v Zmluve a v súlade s Autorským zákonom. Ak nedôjde k uzatvoreniu písomnej licenčnej
zmluvy podľa § 65 a nasl. Autorského zákona, platí, že dodaním/zhotovením Plnenia, ktoré je dielom v zmysle
Autorského zákona, udeľuje Predávajúci/Zhotoviteľ Kupujúcemu/Objednávateľovi nevýhradnú licenciu,
pričom odmena za udelenie licencie je zahrnuté v cene Plnenia.

8.2

Predávajúci/Zhotoviteľ zodpovedá za to, že je nositeľom všetkých majetkových práv k akýmkoľvek
výsledkom duševnej tvorivej činnosti (dielam) vytvoreným Predávajúcim/Zhotoviteľom alebo osobami, ktoré
pri realizácii Plnenia použije, a že je oprávnený udeliť licenciu alebo sublicenciu na akékoľvek používanie
Plnenia bez akéhokoľvek obmedzenia.

IX.

Cena, mena a platobné podmienky

9.1

Kupujúci/Objednávateľ je povinný za dodané/zhotovené Plnenie zaplatiť cenu dohodnutú v Zmluve a/alebo
Objednávke alebo určenú spôsobom určeným v Zmluve a/alebo Objednávke. Kupujúci/Objednávateľ je
povinný zaplatiť cenu Plnenia len na základe faktúry vystavenej Predávajúcim/Zhotoviteľom a doručenej
Kupujúcemu/Objednávateľovi spôsobom ustanoveným v týchto VOPN alebo v Zmluve a/alebo Objednávke,
prílohou ktorej budú doklady preukazujúce dodanie/poskytnutie Plnenia podpísané oboma Zmluvnými
stranami. V cene Plnenia sú zahrnuté všetky náklady Predávajúceho/zhotoviteľa na dodanie/zhotovenie diela
ako aj náklady spojené s odovzdaním Plnenia Kupujúcim/Objednávateľom v dohodnutom mieste, pokiaľ
v Zmluve a/alebo Objednávke nie je dohodnuté inak.
Cena Plnenia je uvedená v eurách bez DPH, pokiaľ v Zmluve a/alebo Objednávke nie je uvedené inak. Ak
Plnenie podlieha DPH, k cene bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov.
Predávajúci/Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie ceny Plnenia až po prevzatí Plnenia
Kupujúcim/Objednávateľom. Predávajúci/Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru do 15 dní po prevzatí
Plnenia Kupujúcim/Objednávateľom.
Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Ďalej faktúra
musí obsahovať číslo Objednávky alebo číslo Zmluvy, ktoré jej pridelil Kupujúci/Objednávateľ. Faktúra musí
obsahovať názov peňažného ústavu Predávajúceho/Zhotoviteľa a identifikátor banky (BIC/SWIFT) a číslo
bankového účtu vo formáte IBAN. Bankové spojenie Predávajúceho/Zhotoviteľa vo forme názov peňažného
ústavu, identifikátor banky (BIC/SWIFT) a číslo bankového účtu vo formáte IBAN uvedené vo faktúre musí
byť zhodné s bankovým spojením uvedeným v Zmluve a/alebo Objednávke. V opačnom prípade je
Kupujúci/Objednávateľ oprávnený uhradiť fakturovanú cenu Plnenia na bankové spojenie uvedené vo faktúre.
V prípade uvedenia nesprávneho bankového spojenia vo forme: názov peňažného ústavu, identifikátor banky
(BIC/SWIFT) a/alebo číslo bankového účtu vo formáte IBAN, alebo rozdielneho bankového spojenia vo
forme: názov peňažného ústavu, identifikátor banky (BIC/SWIFT) a/alebo číslo bankového účtu vo formáte
IBAN v Zmluve a/alebo Objednávke a vo faktúre vystavenej zo strany Predávajúceho/Zhotoviteľa,
Kupujúci/Objednávateľ nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá môže v dôsledku takto nesprávne adresovanej
úhrady vzniknúť; v prípade, ak z takéhoto dôvodu vznikla škoda na strane Kupujúceho/Objednávateľa,
Kupujúci/Objednávateľ má právo uplatniť si náhradu škody u Predávajúceho/Zhotoviteľa, ktorý škodu
spôsobil, a to plnej výške.
Predávajúci/Zhotoviteľ je povinný zaslať Kupujúcemu/Objednávateľovi faktúru v elektronickej forme podľa
bodu 9.17 týchto VOPN, pokiaľ nie je v Objednávke a/alebo Zmluve uvedené inak. Predávajúci/Zhotoviteľ je
oprávnený zaslať faktúru v inej ako elektronickej forme na adresu sídla Kupujúceho/Objednávateľa zapísanú
v obchodnom registri len v prípade, ak na elektronické zasielanie faktúry Predávajúci/Zhotoviteľ nemá
potrebné technické vybavenie a Kupujúci/Objednávateľ dal Predávajúcemu/Zhotoviteľovi na zasielanie faktúr
v inej ako elektronickej forme vopred písomný súhlas.
Ak faktúra obsahuje nesprávne údaje alebo ak faktúra neobsahuje všetky náležitosti uvedené v Zmluve a/alebo
Objednávke alebo príslušných právnych predpisov (zákon o DPH), Kupujúci/Objednávateľ je oprávnený
vrátiť faktúru Predávajúcemu/Zhotoviteľovi bez zaplatenia. Vrátením faktúry sa preruší plynutie lehoty
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením správne vyhotovenej faktúry.
Faktúra bude vystavená v mene euro a úhrada záväzkov bude vykonaná v mene euro.
Každá faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu/Objednávateľovi, s výnimkou prípadov,
ak Zmluva a/alebo Objednávka ustanovuje inak. Ak Zmluva a/alebo Objednávka neustanovuje inú splatnosť,
je Predávajúci/Zhotoviteľ povinný uviesť vo faktúre splatnosť 30 dní od doručenia faktúry
Kupujúcemu/Objednávateľovi.
Ku každej čiastkovej alebo konečnej faktúre musí byť priložený dodací list alebo preberací protokol podpísaný
oboma Zmluvnými stranami, potvrdzujúci prevzatie Plnenia Kupujúcim/Objednávateľom a kópia príslušnej
Objednávky, ak bola vystavená.
Predávajúci/Zhotoviteľ nemá nárok na poskytnutie zálohovej platby, pokiaľ to nebolo vopred Zmluvnými
stranami písomne dohodnuté.
Ak Plnenie pozostáva z čiastkového dodania/poskytovania a súčasne je dohodnutá čiastková úhrada Plnenia,
Predávajúci/Zhotoviteľ samostatne fakturuje (čiastkové faktúry) čiastkové Plnenie, t.j. Predávajúci/Zhotoviteľ
vystaví samostatnú čiastkovú faktúru po dodávke každého čiastkového Plnenia. V prípade, že medzi

9.2
9.3

9.4

9.5

9.6

9.7
9.8

9.9

9.10
9.11

9.12

9.13
9.14

9.15
9.16

9.17

9.18

9.19

Zmluvnými stranami je Zmluvou dohodnuté zádržné, Predávajúci/Zhotoviteľ v každej čiastkovej faktúre
uvedie aj príslušnú výšku zádržného. V prípade, ak Predávajúci/Zhotoviteľ dodá/zhotoví počas jedného
kalendárneho mesiaca viac samostatných Plnení na základe jednej Zmluvy a/alebo Objednávky,
Predávajúci/Zhotoviteľ vystaví raz mesačne jednu súhrnnú faktúru za všetky Plnenia dodané/zhotovené
v danom kalendárnom mesiaci, a to po ukončení príslušného kalendárneho mesiaca. Prílohou takejto súhrnnej
faktúry musia byť dodacie listy alebo preberacie protokoly.
Cena Plnenia sa hradí bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet Predávajúceho/Zhotoviteľa. Za
deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z bankového účtu
Kupujúceho/Objednávateľa.
Pri platbách v tuzemsku: Bankové poplatky Kupujúceho/Objednávateľa znáša Kupujúci/Objednávateľ,
bankové poplatky Predávajúceho/Zhotoviteľa znáša Predávajúci/Zhotoviteľ.
Pri platbách mimo územia Slovenskej republiky a vnútri Európskej únie a Európskeho hospodárskeho
priestoru v mene EUR (taktiež označované ako SEPA platby), sú všetky bankové poplatky dohodnuté ako
SHA (t. zn. že sú rovnako znášané oboma Zmluvnými stranami). Pri platbách mimo územia Slovenskej
republiky iných ako SEPA platby a pre platby mimo územia Slovenskej republiky v inej mene ako EUR,
všetky bankové poplatky budú dohodnuté ako BEN (t. zn. že všetky bankové poplatky budú znášané
Predávajúcim/Zhotoviteľom).
Ak je Kupujúci/Objednávateľ v omeškaní s úhradou ceny Plnenia, vzniká Predávajúcemu/Zhotoviteľovi nárok
na úroky z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý deň omeškania s plnením peňažnej povinnosti.
V prípade, že ku dňu splatnosti faktúry má Kupujúci/Objednávateľ voči Predávajúcemu/Zhotoviteľovi splatnú
pohľadávku z akéhokoľvek dôvodu, je Kupujúci/Objednávateľ oprávnený jednostranne si započítať
pohľadávku voči Predávajúcemu/Zhotoviteľovi voči pohľadávke Predávajúceho/Zhotoviteľa voči
Kupujúcemu/Objednávateľovi v zmysle faktúry, a to vo výške, ktorej sa kryjú. V takomto rozsahu vzájomné
pohľadávky
Zmluvných
strán
zanikajú.
Kupujúci/Objednávateľ
písomne
oznámi
Predávajúcemu/Zhotoviteľovi jednostranné započítanie pohľadávok s uvedením ich výšky a právneho
dôvodu.
Predávajúci/ Zhotoviteľ je povinný zasielať Kupujúcemu/Objednávateľovi faktúry v elektronickej forme.
Elektronicky vyhotovované faktúry budú Kupujúcemu/Objednávateľovi zasielané v štandardnom formáte
PDF na adresu faktury@tmr.sk a sú Zmluvnými stranami považované za plnohodnotné faktúry, ktoré sú
náhradou faktúry v papierovej forme. Kupujúci/Objednávateľ udeľuje Predávajúcemu/Zhotoviteľovi súhlas
na zasielanie faktúr v elektronickej forme v zmysle ustanovenia §71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z.
od dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“) Ak Zmluva a/alebo
Objednávka obsahuje iný dátum splatnosti ako je uvedený v bode 9.8 týchto VOPN, Predávajúci/Zhotoviteľ
zašle Kupujúcemu/Objednávateľovi elektronickú faktúru tak, aby ju Kupujúci/Objednávateľ obdržal
najneskôr 10 pracovných dní pred dátumom jej splatnosti. Predávajúci/Zhotoviteľ je povinný zasielať
Kupujúcemu/Objednávateľovi elektronické daňové doklady (faktúry, dobropisy) formou elektronickej pošty
na e-mailovú adresu faktury@tmr.sk , resp. emailovú adresu uvedenú v Zmluve a/alebo Objednávke.
Kupujúci/Objednávateľ vyhlasuje, že má výlučný prístup k e-mailovej adrese uvedenej v tomto bode VOPN,
resp. uvedenú v Zmluve a/alebo Objednávke. Predávajúci/Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie údajov na
elektronickom daňovom doklade, ktoré boli spôsobené poruchou na telekomunikačnej trase pri použití
internetu. V prípade nedoručenia elektronického daňového dokladu sa Kupujúci/Objednávateľ zaväzuje
bezodkladne o tejto skutočnosti informovať Predávajúceho/Zhotoviteľa.
V prípade pochybností sa
elektronický daňový doklad považuje za doručený po uplynutí dvoch (2) dní odo dňa preukázateľného
odoslania elektronického daňového dokladu Kupujúcemu/Objednávateľovi. Kupujúci/Objednávateľ sa
zaväzuje Predávajúceho/Zhotoviteľa bezodkladne informovať o zmene e-mailovej adresy určenej na
doručovanie elektronických daňových dokladov alebo o technických poruchách, ktoré spôsobili alebo môžu
spôsobiť jej nefunkčnosť
Zmluvné strany sa zaväzujú akceptovať akékoľvek legislatívne zmeny v právnom poriadku Slovenskej
republiky, vrátane zmien v daňových zákonoch, ktoré sa dotknú Zmluvy a/alebo zmluvného vzťahu a budú
rešpektovať ich aplikáciu počas doby ich platnosti. Zhotoviteľ sa zaväzuje akúkoľvek zmenu vo svojom
vzťahu k daňovým povinnostiam voči Slovenskej republike ihneď konzultovať s Kupujúcim/Objednávateľom
a na vyžiadanie predloží Kupujúcemu/Objednávateľovi všetky podkladypotrebné pre riadne vysporiadanie
svojich daňových povinností.
Predávajúci/Zhotoviteľ ako dodávateľ, ktorý je platiteľom dane v zmysle Zákona o DPH vyhlasuje, že ku dňu
uzavretia Zmluvy a/alebo Objednávky u neho nenastali dôvody na zrušenie registrácie pre daň z pridanej
hodnoty podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu Zákona o DPH a/alebo nie je zverejnený v príslušnom zozname
platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie vedenom Finančným
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riaditeľstvom Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 69 ods. 14 písm. b) a § 69 ods. 15 Zákona o DPH
(ďalej aj ako „zoznam DPH platiteľov vedený Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky“) .
Predávajúci/Zhotoviteľ ako dodávateľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia Zmluvy jeho štatutárny orgán, člen
štatutárneho orgánu alebo spoločník nie je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo
spoločníkom Kupujúceho/Objednávateľa.
V prípade, ak kedykoľvek po vzniku Zmluvy a/alebo Objednávky a pred zánikom Zmluvy alebo Objednávky
vznikne (nastane) ktorákoľvek z nižšie uvedených skutočností, a to:
9.21.1 nastanú u Predávajúceho/Zhotoviteľa ako dodávateľa dôvody na zrušenie registrácie pre daň z pridanej
hodnoty podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu Zákona o DPH a/alebo Predávajúci/Zhotoviteľ ako
dodávateľ bude zverejnený v príslušnom zozname DPH platiteľov vedenom Finančným riaditeľstvom
Slovenskej republiky, alebo
9.21.2 štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo spoločník Predávajúceho/Zhotoviteľa ako dodávateľa
sa
stane
štatutárnym
orgánom,
členom štatutárneho
orgánu
alebo
spoločníkom
Kupujúceho/Objednávateľa, okrem prípadu, ak je Predávajúci/Zhotoviteľ ako dodávateľ spoločnosť, v
ktorej má Kupujúci/Objednávateľ priamu majetkovú účasť, alebo ak je Predávajúci/Zhotoviteľ ako
dodávateľ spoločnosť, ktorá má priamu majetkovú účasť v spoločnosti Kupujúceho/Objednávateľa,
alebo
9.21.3 vstúpi Predávajúci/Zhotoviteľ ako dodávateľ do likvidácie, začne sa voči Predávajúcemu/Zhotoviteľovi
ako dodávateľovi konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie,
má Kupujúci/Objednávateľ právo zadržať z ceny Plnenia alebo z častí ceny Plnenia fakturovaných
Predávajúcim/Zhotoviteľom podľa Zmluvy a/alebo Objednávky, čiastku vo výške zodpovedajúcej výške dane
z pridanej hodnoty uvedenej na príslušnej faktúre (ďalej aj ako „nevyplatená čiastka z ceny Plnenia“). Vo
vzťahu k nevyplatenej čiastke z ceny Plnenia sa Kupujúci/Objednávateľ nedostáva do omeškania ani sa
nedopúšťa iného porušenia Zmluvy, ak nevyplatenú čiastku z ceny Plnenia vysporiada alebo použije podľa
ustanovení tohto článku VOPN.
Kupujúci/Objednávateľ uhradí Predávajúcemu/Zhotoviteľovi ako dodávateľovi nevyplatenú čiastku z ceny
Plnenia bezodkladne po tom, čo Predávajúci/Zhotoviteľ preukáže Kupujúcemu/Objednávateľovi , že daň z
pridanej hodnoty uvedenú vo faktúre pre Kupujúceho/Objednávateľa podľa Zmluvy alebo Objednávky v plnej
výške odviedol príslušnému správcovi dane.
Ak správca dane rozhodnutím uloží Kupujúcemu/Objednávateľovi ako ručiteľovi uhradiť
Predávajúcim/Zhotoviteľom ako dodávateľom nezaplatenú daň z pridanej hodnoty (ďalej aj ako „nezaplatená
daň“), Kupujúci/Objednávateľ túto skutočnosť bezodkladne oznámi Predávajúcemu/Zhotoviteľovi. Predávajúci
/Zhotoviteľ
je povinný bezodkladne, najneskôr však do 3 dní odo dňa doručenia oznámenia
Kupujúceho/Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, poskytnúť Kupujúcemu/Objednávateľovi všetky
informácie a dokumenty, na základe ktorých možno uplatniť námietky voči povinnosti
Kupujúceho/Objednávateľa ako ručiteľa uhradiť správcovi dane Predávajúcim/Zhotoviteľom ako dodávateľom
nezaplatenú daň.
Ak správca dane uloží Kupujúcemu/Objednávateľovi ako ručiteľovi povinnosť uhradiť
Predávajúcim/Zhotoviteľom ako dodávateľom nezaplatenú daň, Kupujúci/Objednávateľ je oprávnený použiť
nevyplatenú čiastku z ceny plnenia na úhradu takejto nezaplatenej dane. Kupujúci/Objednávateľ ako ručiteľ je
oprávnený použiť na úhradu Predávajúcim/Zhotoviteľom ako dodávateľom nezaplatenej dane na základe
rozhodnutia správcu dane akúkoľvek nevyplatenú čiastku z ceny Plnenia vrátane nevyplatených čiastok z ceny
Plnenia z iných faktúr vystavených Predávajúcim/Zhotoviteľom Kupujúcemu/Objednávateľovi, a to aj na
základe iných zmlúv uzavretých medzi Kupujúcim/Objednávateľom a Predávajúcim/Zhotoviteľom.
Kupujúci/Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, uplatniť akékoľvek opravné prostriedky proti
rozhodnutiu správcu dane, ktorým Kupujúcemu /Objednávateľovi ako ručiteľovi uloží zaplatiť Predávajúcim/
Zhotoviteľom ako dodávateľom nezaplatenú daň. V prípade rozhodnutia Kupujúceho/Objednávateľa o podaní
opravného prostriedku je Predávajúci/Zhotoviteľ povinný poskytnúť Kupujúcemu/Objednávateľovi plnú
súčinnosť. O použití príslušnej nevyplatenej čiastky z ceny Plnenia na úhradu Predávajúcim/Zhotoviteľom
nezaplatenej
dane
bude
Kupujúci/Objednávateľ
informovať
Predávajúceho/Zhotoviteľa.
Predávajúci/Zhotoviteľ
nemá nárok na vyplatenie nevyplatenej čiastky z ceny Plnenia, ktorú
Kupujúci/Objednávateľ použil podľa tohto článku VOPN.
Ak Kupujúci/Objednávateľ ako ručiteľ uhradí správcovi dane Predávajúcim/Zhotoviteľom ako dodávateľom
nezaplatenú daň a z akéhokoľvek dôvodu nebude pre Kupujúceho/Objednávateľa možné alebo vhodné použiť
na úhradu nevyplatenú čiastku z ceny Plnenia, vzniká Kupujúcemu/Objednávateľovi pohľadávka voči
Predávajúcemu/Zhotoviteľovi vo výške takto zaplatenej dane (ďalej aj ako „Pohľadávka“). O zaplatení dane
z titulu ručenia za Predávajúceho/Zhotoviteľa bez použitia nevyplatenej čiastky z ceny Plnenia bude
Kupujúci/Objednávateľ informovať Predávajúceho/Zhotoviteľa. Vzniknutá Pohľadávka sa stáva splatnou dňom

9.26

nasledujúcim po dni odpísania zaplatenej dane z účtu Kupujúceho/Objednávateľa. Kupujúci/Objednávateľ je
oprávnený jednostranne si započítať Pohľadávku proti akejkoľvek pohľadávke alebo pohľadávkam
Predávajúceho/Zhotoviteľa voči Kupujúcemu/Objednávateľovi, a to bez ohľadu na skutočnosť, či sú splatné
alebo nesplatné. Kupujúci/Objednávateľ je tiež oprávnený vymáhať voči Predávajúcemu/Zhotoviteľovi
zaplatenie Pohľadávky všetkými právnymi prostriedkami.
Ustanovenia bodov 9.19 až 9.25 tohto článku VOPN majú prednosť pred akýmikoľvek odchylnými
ustanoveniami Zmluvy a/alebo Objednávky a zostávajú zachované aj v prípade zániku Zmluvy alebo
Objednávky, týmto Zmluvné strany vylučujú vo vzťahu k bodom 9.19 až 9.25 tohto článku VOPN
aplikovateľnosť ustanovenia § 273 ods. 2 Obchodného zákonníka. Zmluvné strany výslovne vylučujú
oprávnenie Predávajúceho/Zhotoviteľa ako dlžníka podľa ustanovenia § 309 Obchodného zákonníka na
uplatnenie námietok voči Kupujúcemu/Objednávateľovi ako ručiteľovi, ak Kupujúci/Objednávateľ ako ručiteľ
uhradí z titulu ručenia daň nezaplatenú Predávajúcim/Zhotoviteľom ako dlžníkom bez vedomia
Predávajúceho/Zhotoviteľa.

X.

Záručná doba a zodpovednosť za vady

10.1

10.11

Predávajúci/Zhotoviteľ je povinný dodať/zhotoviť Plnenie v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje
Zmluva a/alebo Objednávka. V opačnom prípade má Plnenie vady a Predávajúci/Zhotoviteľ zodpovedá za
vady Plnenia v zmysle ustanovení § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.
Predávajúci/Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Plnenie nevykazuje žiadne právne vady a že zo strany tretích osôb
nebudú uplatňované nároky z titulu porušenia alebo ohrozenia autorských práv, práv na ochrannú známku
alebo iných obdobných práv. Za právne vady Plnenia Predávajúci/Zhotoviteľ zodpovedá v zmysle § 433
a nasl. Obchodného zákonníka.
Predávajúci/Zhotoviteľ zodpovedá za vady Plnenia, ktoré má Plnenie v okamihu prevzatia Plnenia alebo ktoré
vyjdú najavo počas záručnej doby, ktorá je 24 mesiacov, pokiaľ nie je v Zmluve a/alebo Objednávke určené
inak.
Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Plnenia Kupujúcim/Objednávateľom, pokiaľ zo Zmluvy a/alebo
Objednávky alebo aplikovateľných právnych predpisov nevyplýva inak.
Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Kupujúci/Objednávateľ nemôže používať Plnenie vady, za ktoré
zodpovedá Predávajúci/Zhotoviteľ .
V prípade dodania/poskytnutia Plnenia s vadami, je Kupujúci/Objednávateľ oprávnený: (i) požadovať
odstránenie vád dodaním/poskytnutím náhradného Plnenia za vadné Plnenie, dodanie chýbajúceho alebo
neposkytnutého Plnenia a požadovať odstránenie právnych vád, (ii) požadovať odstránenie vád opravou
plnenia, ak sú vady opraviteľné, alebo (iii) požadovať primeranú zľavu z ceny Plnenia, alebo (iv) odstúpiť od
Zmluvy. Kupujúci/Objednávateľ je povinný nároky zo zjavných vád Plnenia písomne uplatniť
u Predávajúceho/Zhotoviteľa najneskôr do 20 pracovných dní odo dňa
prevzatia Plnenia
Kupujúcim/Objednávateľom, ostatné vady do 20 pracovných dní odo dňa ich zistenia.
Predávajúci/Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád bez zbytočného odkladu odo dňa ich
uplatnenia Kupujúcim/Objednávateľom a vady odstrániť na vlastné náklady najneskôr do 5 pracovných dní
odo dňa ich uplatnenia Kupujúcim/Objednávateľom, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
Ak je Predávajúci/Zhotoviteľ v omeškaní s odstraňovaním uplatnených vád, je Kupujúci/Objednávateľ
oprávnený vady odstrániť sám alebo ich dať odstrániť treťou osobou, a to na náklady
Predávajúceho/Zhotoviteľa.
Ak sa po uplatnení nárokov z vád Plnenia nahradí Plnenie alebo jeho časť novým Plnením alebo jeho časťou,
začína dňom prevzatia nového Plnenia alebo jeho časti Kupujúcim/Objednávateľom plynúť nová záručná doba
ohľadom nového Plnenia alebo jeho časti.
Na žiadosť Kupujúceho/Objednávateľa je Predávajúci/Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu chyby
svojho Plnenia odstrániť, aj keď neuznáva, že za chyby zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady až
do rozhodnutia o reklamácii dočasne Predávajúci/Zhotoviteľ.
Nároky z vád Plnenia sa nedotýkajú nároku na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu.

XI.

Zodpovednosť za škodu

11.1

Ak Predávajúci/Zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť zo zmluvného vzťahu alebo vyplývajúcu z právnych
predpisov, je povinný Kupujúcemu/Objednávateľovi nahradiť škodu, vrátane ušlého zisku, týmto spôsobenú,
ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

10.2

10.3

10.4
10.5
10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

11.2

Predávajúci/Zhotoviteľ je povinný nahradiť Kupujúcemu/Objednávateľovi škodu do 14 pracovných dní odo
dňa doručenia vyúčtovania náhrady škody Predávajúcemu/Zhotoviteľovi .

XII.

Sankcie

12.1

12.3

Ak je Predávajúci/Zhotoviteľ v omeškaní s dodaním/poskytnutím Plnenia podľa Zmluvy a/alebo
Objednávky, Kupujúci/Objednávateľ je oprávnený požadovať od Predávajúceho/Zhotoviteľa zaplatenie
zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny Plnenia, s ktorého dodaním/poskytnutím je v omeškaní, a to za
každý aj začatý deň omeškania, ak Zmluva a/alebo Objednávka neurčuje inak. Zmluvná pokuta je splatná na
základe faktúry vystavenej Kupujúcim/Objednávateľom. Splatnosť faktúry 14 dní odo dňa jej vystavenia.
Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Kupujúceho/Objednávateľa na náhradu škody presahujúcej
zmluvnú pokutu.
Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.

XIII.

Zánik Zmluvy/výpoveď, odstúpenie

13.1

Zmluvný vzťah medzi Kupujúcim/Objednávateľom a Predávajúcim/Zhotoviteľom zaniká:
13.1.1 uplynutím dohodnutej doby, ak je Zmluva uzatvorená na dobu určitú,
13.1.2 písomnou dohodou Zmluvných strán, a to ku dňu určenému v písomnej dohode, ak takýto deň nie je
určený ku dňu podpísania dohody oboma Zmluvnými stranami,
13.1.3 písomnou výpoveďou zo strany Kupujúceho/Objednávateľa, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez
uvedenia dôvodu, pričom v takomto prípade Zmluva zaniká uplynutím výpovednej doby, ktorá je 1
mesiac a začína plynúť odo dňa doručenia výpovede Predávajúcemu/Zhotoviteľovi, pokiaľ Zmluva
neurčuje inak,
13.1.4 písomným odstúpením zo strany Kupujúceho/Objednávateľa alebo zo strany Predávajúceho/Zhotoviteľa
z dôvodov uvedených v právnych predpisov alebo týchto VOPN, pokiaľ Zmluva neurčuje inak,
13.1.5 zánikom niektorej zo Zmluvných strán bez právneho nástupcu.
Kupujúci/Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy a/alebo Objednávky v prípade, ak:
13.2.1 Predávajúci/Zhotoviteľ porušil akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu zo Zmluvy a/alebo Objednávky
podstatným spôsobom,
13.2.2 Predávajúci/Zhotoviteľ porušil akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu zo Zmluvy a/alebo Objednávky
opakovane, pričom za opakované porušenie sa považuje porušenie akejkoľvek povinnosti
Predávajúcim/Zhotoviteľom najmenej 2x (vrátane) počas trvania zmluvného vzťahu,
13.2.3 Nastane dodatočná nemožnosť plnenia v zmysle § 575 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov,
13.2.4 rozhodnutím štátneho orgánu alebo zmenou všeobecne záväzných právnych predpisov sa podstatným
spôsobom zmenia alebo zaniknú okolnosti, ktoré viedli k uzavretiu Zmluvy medzi
Kupujúcim/Objednávateľom a Predávajúcim/Zhotoviteľom,
13.2.5 s ohľadom na konkrétnu Zmluvu Predávajúci/Zhotoviteľ vyvíja aktivity, ktoré sú v rozpore so zákonom
č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov,
13.2.6 Predávajúci/Zhotoviteľ v rámci rokovaní o Zmluve a/alebo Objednávke, resp. pri plnení svojich
povinností zo Zmluvy a/alebo Objednávky poskytol Kupujúcemu/Objednávateľovi nesprávne alebo
nepravdivé informácie o odbornej a prevádzkovej spôsobilosti a spoľahlivosti.
Predávajúci/Zhotoviteľ je oprávnený od Zmluvy a/alebo Objednávky odstúpiť v prípade, že
Kupujúci/Objednávateľ poruší svoje povinnosti podľa Zmluvy, v dôsledku čoho nie je Predávajúci/Zhotoviteľ
schopný plniť svoje zmluvné povinnosti, a Kupujúci/Objednávateľ porušenie povinností neodstráni na základe
výzvy Predávajúceho/Zhotoviteľa ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 5
pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Predávajúceho/Zhotoviteľa Kupujúcemu/Objednávateľovi.
V prípade odstúpenia od Zmluvy a/alebo Objednávky si Plnenia poskytnuté Zmluvnými stranami navzájom
každá zo Zmluvných strán ponecháva, ak sa Zmluvné stany nedohodnú alebo ak Zmluva a/alebo Objednávka
neurčuje inak..
Podstatným porušením Zmluvy sa, okrem iného, rozumie aj také porušenie povinností vyplývajúcich zo
Zmluvy a/alebo Objednávky, na ktoré Kupujúci/Objednávateľ upozorní Predávajúceho/Zhotoviteľa aj s
uvedením dodatočnej primeranej lehoty na odstránenie zistených nedostatkov a pokiaľ Dodávateľ zistené
nedostatky neodstráni ani v dodatočnej primeranej lehote určenej Kupujúcim/Objednávateľom a pokračuje v
porušovaní zmluvných povinností ustanovených Zmluvou a/alebo Objednávkou.
Zmluvné strany za zaväzujú, že v prípade zániku zmluvného vzťahu si vysporiadajú vzájomné práva
a povinnosti z neho vyplývajúce v lehote do 30 dní odo dňa jeho zániku.

12.2

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

XIV.

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

14.1

Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje taká prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej
strany a ktorá jej bráni v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto
prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a že by v čase vzniku svojej povinnosti zo Zmluvy
a/alebo Objednávky túto prekážku predvídala.
Ani jedna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností, vyplývajúcich zo
Zmluvy, ak preukáže, že:
14.2.1 neplnenie nastalo následkom mimoriadnych, nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí a
14.2.2 prekážky ani ich následky nebolo možné v čase uzatvárania Zmluvy predvídať
14.2.3 prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať
Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná Zmluvná strana už bola v omeškaní
s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že
poruší svoju povinnosť zo Zmluvy, je povinná oznámiť druhej Zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej
bráni alebo bude brániť v plnení povinnosti, a poučiť ju o jej dôsledkoch. Správa sa musí podať bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná Zmluvná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej
starostlivosti mohla dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje povinnú Zmluvnú stranu
nahradiť škodu druhej Zmluvnej strane.
Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú
tieto účinky spojené.
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť oslobodzujú povinnú Zmluvnú stranu od povinnosti platiť zmluvnú
pokutu a náhradu škody v dôsledku porušenia povinnosti, na ktorú sa tieto okolnosti viažu.
Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú viac ako 6 mesiacov, ktorákoľvek zo Zmluvných strán je
oprávnená od Zmluvy a/alebo Objednávky písomne odstúpiť.

14.2

14.3
14.4

14.5
14.6
14.7

XV.

Mlčanlivosť a ochrana dôverných informácií

15.1

Predávajúci/Zhotoviteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách, ibaže by zo Zmluvy
a/alebo Objednávky alebo z príslušných právnych predpisov vyplývalo
inak. Záväzok
Predávajúceho/Zhotoviteľa obsiahnutý v tomto článku VOPN nezaniká ani po ukončení účinnosti Zmluvy
alebo Objednávky.
Predávajúci/Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu
Kupujúceho/Objednávateľa nevyužijú pre seba a/alebo pre tretie osoby, neposkytne tretím osobám a ani
neumožní prístup tretích osôb k Dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia štatutárneho
orgánu Predávajúceho/Zhotoviteľa, audítori alebo právni poradcovia Predávajúceho/Zhotoviteľa, ktorí sú
ohľadne im sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných
právnych predpisov.
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách sa nevzťahuje na:
15.3.1 informácie, ktoré už sú v deň podpisu Zmluvy alebo Objednávky verejne známe alebo ktoré je možné
už v deň vzniku Zmluvy a/alebo Objednávky získať z bežne dostupných informačných prostriedkov;
15.3.2 informácie, ktoré sa stanú po vzniku Zmluvy alebo Objednávky verejne známymi alebo ktoré možno
po tomto dni získať z bežne dostupných informačných prostriedkov;
15.3.3 prípady, kedy na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe povinnosti
uloženej postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov musí Predávajúci/Zhotoviteľ
poskytnúť Dôverné informácie. V takom prípade je Predávajúci/Zhotoviteľ povinný informovať
Kupujúceho/Objednávateľa o vzniku jeho povinnosti poskytnúť Dôverné informácie s uvedením
rozsahu tejto povinnosti bez zbytočného odkladu,
15.3.4 prípady poskytnutia Dôverných informácií profesionálnym poradcom Predávajúceho/Zhotoviteľa,
spriazneným osobám Predávajúceho/Zhotoviteľa, pokiaľ taká osoba prevezme na seba povinnosť
mlčanlivosti podľa bodu 15.1 tejto Zmluvy;
15.3.5 použitie potrebných Dôverných informácií v prípadoch súdnych, správnych alebo iných konaniach
vedených za účelom uplatňovania práv podľa Zmluvy a/alebo Objednávky.

15.2

15.3

15.5

V prípade, že Predávajúci/Zhotoviteľ bude mať na základe Zmluvy alebo Objednávky alebo v súvislosti so
Zmluvou alebo Objednávkou prístup k údajom, ktoré budú mať povahu osobných údajov alebo obchodného
tajomstva, a ktoré sa budú vzťahovať najmä na zamestnancov Kupujúceho/Objednávateľa , jeho zákazníkov
alebo tretích osôb, môže Predávajúci/Zhotoviteľ takéto údaje spracúvať iba na základe osobitného písomného
poverenia, ktoré mu za týmto účelom udelí Kupujúci/Objednávateľ; Predávajúci/Zhotoviteľ je v takom prípade
povinný písomne odsúhlasiť všetky bezpečnostné požiadavky Kupujúceho/Objednávateľa
Ak Predávajúci/Zhotoviteľ poruší povinnosť mlčanlivosti o dôverných informáciách, je povinný zaplatiť
Kupujúcemu/Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- EUR za každé jedno porušenie povinnosti
mlčanlivosti. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Kupujúceho/Objednávateľa na náhradu škody
spôsobenej porušením povinnosti mlčanlivosti Predávajúcim/Zhotoviteľom. Kupujúci/Objednávateľ je
oprávnený domáhať sa náhrady vzniknutej škody presahujúcej zmluvnú pokutu v plnej výške. Zmluvná pokuta
je splatná na základe faktúry vystavenej Kupujúcim/Objednávateľom bez zbytočného odkladu po porušení
zmluvných povinností. Splatnosť faktúry na zmluvnú pokutu je 14 dní odo dňa jej vystavenia.

XVI.

Postúpenie pohľadávok/Započítanie

16.1

Pohľadávky Predávajúceho/Zhotoviteľa voči Kupujúcemu/Objednávateľovi nemôžu byť postúpené na tretiu
osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho/Objednávateľa. Príslušenstvo pohľadávky,
najmä úroky a akékoľvek iné práva spojené s pohľadávkou, je možné postúpiť iba so samotnou pohľadávkou.
Ostatné práva a povinnosti týkajúce sa postúpenia sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov
Slovenskej republiky.
Práva a povinnosti Predávajúceho/Zhotoviteľa vyplývajúce zo Zmluvy alebo Objednávky
voči
Kupujúcemu/Objednávateľovi nemôžu byť postúpené na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného
súhlasu Kupujúceho/Objednávateľa.
Predávajúci/Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek vzájomné pohľadávky, ktoré mu
vznikli z právneho vzťahu s Kupujúcim/Objednávateľom.

15.4

16.2

16.3

XVII.

Záverečné ustanovenia

17.1

V prípade, že akékoľvek ustanovenie Zmluvy alebo VOPN je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo
nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy
alebo VOPN, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov samotná povaha takého
ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení
Zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým,
ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli Zmluvných strán v čase uzatvorenia Zmluvy.
Zmluvu a/alebo Objednávku je možno meniť a dopĺňať len písomne, a to na základe vzájomnej dohody
Zmluvných strán vyhotovenej vo forme vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve alebo Objednávke
podpísaného obidvoma Zmluvnými stranami, pokiaľ sa Zmluvné strany vopred nedohodnú inak.
Zmluvy a/alebo Objednávky 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.
Právne vzťahy, ktoré nie sú v Zmluve alebo Objednávke bližšie upravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej
republiky.
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.

17.2

17.3

17.4

17.5

Všeobecné obchodné podmienky nákupu tovaru, zhotovenia diela a dodania iných plnení nadobúdajú platnosť
a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke http://www.tmr.sk/o-nas/informacie-pre-dodavatelov/ .

