VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Technická obnova a ochrana železníc, a. s. (TOOŽ)
pre montáž a demontáž (zmluvu o dielo)
zo dňa 02.01.2015
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti Zhotoviteľa a
Objednávateľa pri vykonávaní Diela pre Objednávateľa a pri uzavieraní Zmlúv o dielo medzi Zhotoviteľom a
Objednávateľom, ktorých predmetom bude vykonanie Diela pre Objednávateľa za dohodnutú cenu a prenechanie
zmontovaného Materiálu/Stavebného objektu Objednávateľovi so užívania po dohodnutú dobu a za dohodnutú
odplatu (nájomné). Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmlúv o dielo.
Osobitné písomné zmluvné dojednania môžu stanoviť odlišný spôsob riešenia niektorých záväzkových
vzťahov s tým, že sa tieto nedotýkajú platnosti ostatných dojednaní obsiahnutých v týchto VOP. V prípade, že
Zhotoviteľ a Objednávateľ uzavrú Zmluvu o dielo, v ktorej si dojednajú podmienky odchylne od VOP, budú mať
ustanovenia Zmluvy o dielo prednosť pred VOP. Úplné znenie VOP je k dispozícii v sídle a na webových
stránkach (www.tooz.sk) Zhotoviteľa.
DEFINÍCIE
Zhotoviteľ:
Technická obnova a ochrana železníc, a. s. (TOOŽ), IČO: 43 861 105, so sídlom:
Letisko 490, 013 41 Dolný Hričov, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v odd. Sa, vo vl. č.
10617/L
Objednávateľ:
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy o dielo koná v
rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, je zaviazaná za vykonanie Diela zaplatiť dohodnutú cenu, za
užívanie zmontovaného Materiálu/Stavebného objektu (nájom) zaplatiť dohodnutú odplatu (nájomné) a
zodpovedá za užívanie zmontovaného Materiálu/Stavebného objektu v súlade s Prevádzkovým poriadkom.
Zmluva o dielo:
Zmluva o dielo písomne uzavretá medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom, z ktorej
vznikne Zhotoviteľovi povinnosť vykonať Dielo pre Objednávateľa a prenechať zmontovaný Materiál/Stavebný
objekt na dočasné užívanie (nájom) Objednávateľovi a Objednávateľovi povinnosť za vykonané Dielo zaplatiť
Zhotoviteľovi dohodnutú cenu a za dobu trvania nájmu zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnuté nájomné. Zmluva o dielo
upravuje samostatne dojednania o Diele, cene za vykonanie Diela, výške nájomného za dohodnutú dobu trvania
nájmu zmontovaného Materiálu/Stavebného objektu a lehotách na vykonanie Diela.
Dielo:
Dovoz, montáž, demontáž a odvoz Materiálu/Stavebného objektu patriaceho
Zhotoviteľovi na stavbu a zo stavby dohodnutej v Zmluve o dielo a dodanie projektovej dokumentácie k montáži
a demontáži Materiálu/Stavebnému objektu a nezávislého statického posudku k montáži a demontáži Materiálu/
Stavebnému objektu.
Materiál/Stavebný objekt: Materiál slúžiaci na zhotovenie podpernej konštrukcie, mostného provizória,
dočasnej mostnej konštrukcie príp. jemu príbuzný materiál a iný obslužný materiál vo vlastníctve Prenajímateľa.
Stavebný objekt je výsledkom montáže Materiálu podľa projektovej dokumentácie.
Prevádzkový poriadok:
Pravidlá užívania zmontovaného Materiálu/Stavebného objektu určené
Zhotoviteľom za účelom bezpečného užívania zmontovaného Materiálu/Stavebného objektu, porušenie ktorého
má za následok povinnosť Objednávateľa platiť zmluvné pokuty alebo právo Zhotoviteľa od Zmluvy o dielo
odstúpiť vyplývajúce z osobitného prevádzkového poriadku alebo z projektovej dokumentácie.
I. UZAVRETIE ZMLUVY O DIELO, VYKONANIE DIELA A NÁJOM
1.1. Každý Objednávateľ má možnosť oboznámiť sa s obchodnou činnosťou Zhotoviteľa na internetovej
stránke www.tooz.sk.
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1.2. Objednávateľ v prípade záujmu o vykonanie Diela a dočasné užívanie zmontovaného
Materiálu/Stavebného objektu, zašle Zhotoviteľovi písomnú objednávku na adresu sídla spoločnosti t.j.
Technická obnova a ochrana železníc, a.s., Letisko 490, 013 41 Dolný Hričov., v ktorej uvedie, aký
Stavebný objekt má Zhotoviteľ realizovať, na akej stavbe, v akých lehotách a dobu, na ktorú požaduje
Stavebný objekt prenechať do užívania. Zhotoviteľ do 3 dní od obdržania objednávky informuje
Objednávateľa o tom, či je schopný Stavebný objekt realizovať a prenechať ho na dočasné užívanie
Objednávateľovi. V prípade, ak Zhotoviteľ Objednávateľovi potvrdí realizáciu Stavebného objektu
v požadovaných lehotách a jeho prenechanie do užívania počas požadovanej doby, Zhotoviteľ
a Objednávateľ pristúpia k rokovaniam o uzavretí Zmluvy o dielo. Povinnosť vykonať Dielo
Zhotoviteľovi vzniká až na základe písomne uzavretej Zmluvy o dielo, ktorá upravuje lehoty
pre vykonanie Diela a dobu trvania nájmu Stavebného objektu.
1.3. Zhotoviteľ a Objednávateľ si v Zmluve o dielo dohodnú lehoty/termíny pre vykonanie Diela, t.j. dovoz,
montáž, demontáž, odvoz Materiálu/Stavebného objektu, vypracovanie projektovej dokumentácie
a nezávislého statického posudku. Objednávateľ zodpovedá za stavebnú pripravenosť stavby, na ktorej
má byť Dielo podľa Zmluvy o dielo vykonané. Rozsah stavebnej pripravenosti stavby bude
špecifikovaný v ZoD. Zhotoviteľ začne s vykonávaním Diela dňom protokolárneho odovzdania
staveniska, ktoré bude v stave požadovanej stavebnej pripravenosti stavby. V prípade, ak na strane
Objednávateľa bude prekážka, ktorá bude brániť Zhotoviteľovi vo vykonávaní Diela, po dobu trvania
tejto prekážky sa Zhotoviteľ nemôže dostať do omeškania s vykonaním Diela, t.j. s dovozom,
montážou, demontážou a odvozom Materiálu/Stavebného objektu v dohodnutých lehotách/termínoch.
Zhotoviteľ tiež nie je v omeškaní s vykonaním Diela po dobu, počas ktorej nemohol Dielo vykonávať
pre nepriaznivé klimatické podmienky. O dobu prekážok na strane Objednávateľa alebo dobu trvania
nepriaznivých klimatických podmienok sa predlžujú lehoty na vykonanie Diela a/alebo posúvajú termíny
pre vykonanie Diela.
1.4. Vykonanie Diela, t.j. montáž a následne demontáž Materiálu/Stavebného objektu Objednávateľ
potvrdzuje svojím podpisom na písomnom protokole o prevzatí Diela, v ktorom Objednávateľ potvrdí
montáž Materiálu/Stavebného objektu alebo demontáž Materiálu/Stavebného objektu podľa projektovej
dokumentácie. Objednávateľ je povinný Dielo prevziať na základe výzvy Zhotoviteľa podľa čl. V. týchto
VOP. Protokol o prevzatí Diela, v ktorom Objednávateľ potvrdí demontáž Materiálu/Stavebného objektu
bude obsahovať zoznam poškodeného Materiálu/Stavebného objektu zo strany Objednávateľa, výšku
spôsobenej škody a opatrenia na jej náhradu. Podpísaním protokolu o prevzatí Diela, v ktorom
Objednávateľ potvrdí montáž Materiálu/Stavebného objektu, Objednávateľ prehlasuje a potvrdzuje, že
Materiál/Stavebný objekt je spôsobilý na užívanie, nemá žiadne vady, ani poškodenia. Protokol
o prevzatí Diela je podkladom pre fakturáciu dohodnutej ceny Diela Zhotoviteľom.
1.5. Protokol podľa predchádzajúceho bodu tohto článku VOP za Zhotoviteľa a Objednávateľa podpisujú
osoby oprávnené konať v mene a na účet jednotlivej zmluvnej strany, ktorým toto oprávnenie vyplýva
z aktuálneho zápisu v príslušnom obchodnom alebo živnostenskom registri alebo z osobitného
písomného splnomocnenia od Zhotoviteľa alebo Objednávateľa. V prípade, ak Objednávateľ bude
odopierať podpísanie protokolu o prevzatí Diela podľa predchádzajúceho bodu tohto článku VOP, má
sa za to, že dňom odopretia podpísania protokolu o prevzatí Diela, je Dielo prevzaté, t.j. Objednávateľ
k tomuto dňu potvrdil montáž alebo demontáž Materiálu/Stavebného objektu. Zhotoviteľ je na základe
tejto skutočnosti oprávnený vystaviť faktúru na dohodnutú cenu Diela, ktorej prílohou bude
nepodpísaný protokol o prevzatí Diela.
1.6. Odo dňa prevzatia montáže Materiálu/Stavebného objektu do dňa prevzatia demontáže
Materiálu/Stavebného objektu je Objednávateľ oprávnený Materiál/Stavebný objekt užívať, a to po
dohodnutú dobu za dohodnuté nájomné. Objednávateľ užíva Materiál/Stavebný objekt na vlastné
nebezpečenstvo, pričom Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu vzniknutú v dôsledku činnosti
Objednávateľa a osôb, ktorým Objednávateľ umožní užívanie Materiálu/Stavebného objektu. Po dobu
užívania Materiálu/Stavebného objektu, ktorá trvá do dňa prevzatia demontáže Materiálu/Stavebného
objektu je Objednávateľ v postavení nájomcu a Zhotoviteľ v postavení prenajímateľa. V tomto prípade
sa Objednávateľ zaväzuje za čas trvania nájmu platiť nájomné dohodnuté v Zmluve o dielo.
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Objednávateľ je povinný písomne vyzvať Zhotoviteľa na demontáž Materiálu/Stavebného objektu 30
dní pred uplynutím dohodnutej doby trvania nájmu plynúcej odo dňa prevzatia montáže
Materiálu/Stavebného objektu Objednávateľom.
1.7. Objednávateľ je povinný užívať Materiál/Stavebný objekt len v súlade s Prevádzkovým poriadkom
Zhotoviteľa a v súlade s účelom dojednaným v Zmluve o dielo.
II. CENA DIELA A NÁJOMNÉ
2.1. Cenu Diela, výšku nájomného a platobné podmienky Zhotoviteľ a Objednávateľ osobitne dohodnú
v Zmluve o dielo.
2.2. Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi dohodnutú cenu Diela a nájomného na základe faktúr vystavených
Zhotoviteľom, ktoré budú splatné v lehote 30 dní odo dňa vystavenia jednotlivej faktúry, ak sa zmluvné
strany v Zmluve o dielo nedohodnú inak.
2.3. Objednávateľ bude cenu Diela a nájomné uhrádzať na základe faktúr bankovým prevodom na účet
Zhotoviteľa uvedený v Zmluve o dielo.
2.4. Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať nasledujúce náležitosti:
a) označenie a číslo faktúry;
b) názov zákazky – stavby, ktorej sa faktúra týka;
c) identifikačné údaje (vrátane IČO, DIČ a IČ DPH) Zhotoviteľa a Objednávateľa;
d) číslo zmluvy a označenie SO;
e) označenie banky a čísla účtu, na ktorý má byť vykonaná úhrada;
f) deň vystavenia, dátum vzniku daňovej povinnosti, lehotu splatnosti;
g) výšku fakturovanej čiastky bez DPH s DPH a výšku DPH;
h) pečiatku a podpis Zhotoviteľa.
2.5. V prípade, ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou vystavených faktúr, je Objednávateľ
povinný platiť Zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% denne za každý aj začatý deň
omeškania z dlžnej sumy.
III. ÚČEL UŽÍVANIA
3.1. Objednávateľ je oprávnený užívať Materiál/Stavebný objekt len na účel stanovený v Zmluve o dielo po
dobu trvania nájmu v zmysle čl. I. bodu 1.6. týchto VOP.
3.2. Objednávateľ zodpovedá za škodu spôsobenú na Materiály/Stavebnom objekte tretími osobami, ktorým
umožnil užívanie Materiálu/Stavebného objektu, akoby Materiál/Stavebný objekt užíval sám.
3.3. Zhotoviteľ si vyhradzuje výhradné právo kedykoľvek skontrolovať dodržiavanie účelu užívania
Materiálu/Stavebného objektu dojednaného v Zmluve o dielo. Objednávateľ je povinný strpieť výkon
práva Zhotoviteľa skontrolovať dodržiavanie účelu užívania Materiálu/Stavebného objektu dojednaného
v Zmluve o dielo.
3.4. Akýkoľvek zásah do Materiálu/Stavebného objektu bez súhlasu Zhotoviteľa je neprípustný. Objednávateľ
je povinný ochrániť Materiál/Stavebný objekt pred jeho poškodením, znehodnotením, poškodením
a znečistením povrchovej úpravy.
3.5. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku užívania Materiálu/Stavebného
objektu.
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IV. SPOLUPRÁCA PRI REALIZÁCII DIELA A ZODPOVEDNOSŤ OBJEDNÁVATEĽA POČAS
TRVANIA NÁJMU
4.1. Zhotoviteľ je povinný najmä:
a) Zabezpečiť, aby pracovníci vykonávajúci Dielo mali všetky právnymi predpismi predpísané školenia
a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri vykonávaní Diela.
b) Umožniť prístup do priestoru montáže a umožniť vykonávanie prác ďalším zhotoviteľom, ak toto
sprístupnenie a vykonávanie nebude obmedzovať neprimeraným spôsobom Zhotoviteľa alebo nebude
zvyšovať neprimeraným spôsobom náklady Zhotoviteľa pri plnení jeho záväzkov podľa Zmluvy o dielo
a nebude tým ohrozená bezpečnosť na stavbe.
c) Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva,
stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa
realizovaného Diela.
4.2. Objednávateľ je povinný v deň podpisu Zmluvy o dielo preukázať Zhotoviteľovi poistenie zodpovednosti
za škodu spôsobenú tretej osobe predložením platnej poistnej zmluvy na poistnú čiastku uvedenú
v Zmluve o dielo na dobu neurčitú.
4.3. Objednávateľ odo dňa prevzatia montáže Materiálu/Stavebného objektu v plnom rozsahu zodpovedá
Zhotoviteľovi za škodu na Materiály/Stavebnom objekte, ktorú spôsobil sám alebo osobami, ktorým
umožnil prístup k Materiálu/Stavebnému objektu, resp. ak nezabezpečil Materiál/Stavebný objekt pred
poškodením, stratou, zničením alebo krádežou.
4.4. Vzniknuté poškodenie, ktoré bráni v užívaní Materiálu/Stavebného objektu, jeho stratu, krádež alebo
zničenie je Objednávateľ povinný ohlásiť Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu. Povinnosť
Objednávateľa nahradiť škodu sa spravuje ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka
v aktuálnom znení o náhrade škody.
4.5. Ak Objednávateľ neohlási podľa predchádzajúceho bodu tohto článku VOP nemožnosť užívania
Materiálu/Stavebného objektu (stratu, krádež alebo zničenie) bez zbytočného odkladu Zhotoviteľovi,
jeho povinnosť platiť dohodnuté nájomné v Zmluve o dielo trvá.
4.6. Objednávateľ je povinný znášať obmedzenie v užívaní Materiálu/Stavebného objektu v rozsahu
potrebnom na vykonanie opráv poškodeného Materiálu/Stavebného objektu.
V. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA A ZÁRUČNÁ DOBA
5.1. Povinnosť vykonať Dielo si Zhotoviteľ splní odovzdaním montáže alebo demontáže
Materiálu/Stavebného objektu, ktoré Objednávateľ preberá v zmysle čl. I. bodu 1.4. a 1.5. týchto VOP.
Ak všeobecne záväzné predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok, osvedčujúcich
dohodnuté vlastnosti Diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu
Diela.
5.2. Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi najmenej 3 pracovné dni
vopred písomnou výzvou v stavebnom denníku.
5.3. Objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu od výzvy Zhotoviteľa začať preberacie konanie.
5.4. V prípade, ak Zhotoviteľ pri demontáži zistí, že Materiál/Stavebný objekt alebo jeho časť je úplne
zničená, uvedie túto skutočnosť v protokole o prevzatí Diela, v ktorom Objednávateľ potvrdí demontáž
Materiálu/Stavebného objektu. Objednávateľ sa zaväzuje škodu, ktorá úplným zničením
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Materiálu/Stavebného objektu Zhotoviteľovi vznikla nahradiť, a to vo výške ceny výroby nového
Materiálu/Stavebného objektu v dobe potvrdenia demontáže.
5.5. V prípade, ak pri demontáži Zhotoviteľ zistí, že Materiál/Stavebný objekt je poškodený alebo znečistený
nad rámec bežného opotrebenia, uvedie túto skutočnosť v protokole o prevzatí Diela, v ktorom
Objednávateľ potvrdí demontáž Materiálu/Stavebného objektu. Objednávateľ sa zaväzuje Zhotoviteľovi
nahradiť náklady spojené s opravou a/alebo čistením Materiálu/Stavebného objektu.
5.6. Zhotoviteľ podpisom Zmluvy o dielo poskytuje záruku za kvalitu Materiálu/Stavebného objektu.
Poskytnutím záruky za kvalitu Zhotoviteľ prijíma záväzok, že Materiál/Stavebný objekt (s výnimkou
prirodzeného opotrebovania) bude počas celej záručnej doby spôsobilý k užívaniu, ku ktorému je svojou
povahou určený, a že po celú túto lehotu bude v plnom rozsahu funkčný a bude mať vlastnosti
vyžadované Zmluvou o dielo.
5.7. Zhotoviteľ ručí za kvalitu Materiálu/Stavebného objektu a za to, že bude mať vlastnosti uvedené
v projektovej dokumentácii po dobu záruky plynúcej odo dňa prevzatia montáže Materiálu/Stavebného
objektu Objednávateľom do dňa začatia demontáže Materiálu/Stavebného objektu.
5.8. Objednávateľ je povinný oznámiť vadu Zhotoviteľovi v rámci záručnej doby najneskôr do 5 dní od jej
zistenia, a to osobne, alebo poštovou zásielkou alebo mailom, kde uvedie, ako sa vady prejavujú, príp.
navrhovaný termín odstránenia.
5.9. Ak Objednávateľ nezvolí iný nárok z vád, zaväzuje sa Zhotoviteľ začať s odstraňovaním prípadných vád
predmetu plnenia bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách
ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do
24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo
najkratšom technicky možnom čase, avšak nikdy nie neskôr ako do 15 pracovných dní od doručenia
oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol so zástupcom Objednávateľa inak.
5.10.
Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu
z dohodnutej ceny Diela alebo dodanie náhradného predmetu plnenia. Ak Objednávateľ zvolí nárok na
dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 pracovných dní od
uplatnenia nároku, ak sa nedohodol so zástupcom Objednávateľa inak.
5.11.
Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 5.8 tohto článku VOP má Objednávateľ i v prípade,
ak je vada Materiálu/Stavebného objektu neodstrániteľná.
5.12.
Plynutie záručnej doby sa prerušuje odo dňa doručenia oznámenia o vade Zhotoviteľovi do dňa
odstránenia vady.
VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A ZMLUVNÉ POKUTY
6.1. Odstúpením od Zmluvy o dielo zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem práv na
náhradu spôsobenej škody a práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie.
6.2. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od Zmluvy o dielo z dôvodov a spôsobom uvedeným
v Obchodnom zákonníku.
6.3. Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane Zhotoviteľa sa považuje najmä:
a) ak Zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
b) ak Zhotoviteľ nezačne stavebné práce v lehote dohodnutej v Zmluve o dielo.
6.4. Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane Objednávateľa sa považuje najmä:
a) omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry riadne vystavenej v súlade so Zmluvou o dielo
a týmito VOP dlhšie ako 20 dní,
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b) ak Objednávateľ napriek písomnej výstrahe užíva Materiál/Stavebný objekt v rozpore
s Prevádzkovým poriadkom takým spôsobom, že Zhotoviteľovi alebo tretím osobám vzniká
škoda alebo im hrozí vznik akejkoľvek škody.
6.5. Objednávateľ je v prípade odstúpenia od Zmluvy o dielo zo strany ktorejkoľvek zmluvnej strany povinný
zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za už vykonané práce na Diele a odovzdané doklady, ktoré boli vykonané do
dňa odstúpenia od Zmluvy o dielo a alikvotnú časť ceny nájmu za čas trvania nájmu do dňa odstúpenia
od Zmluvy o dielo. V prípade odstúpenia od Zmluvy o dielo nie je Zhotoviteľ povinný vrátiť
Objednávateľovi už uhradenú fakturovanú cenu Diela a nájomného zo strany Objednávateľa.
6.6. Pri podstatnom porušení zmluvy môžu zmluvné strany odstúpiť od Zmluvy o dielo do 30 dní odo dňa,
kedy sa o porušení zmluvy dozvedeli. Inak môžu odstúpiť od zmluvy z toho istého dôvodu iba ako pri
nepodstatnom porušení zmluvy.
6.7. V prípade odstúpenia od Zmluvy o dielo sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác na Diele
a odovzdaných dokladov a na určenie ceny nájmu za čas trvania nájmu do dňa odstúpenia od Zmluvy
o dielo použijú primerane ustanovenia Zmluvy o dielo o dohodnutej cene Diela a výške nájomného
s prihliadnutím na prípadné nároky z vád Diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo
Zmluvy o dielo.
6.8. V prípade, ak Objednávateľ poruší povinnosť písomne vyzvať Zhotoviteľa na demontáž
Materiálu/Stavebného objektu 30 dní pred uplynutím dohodnutej doby trvania nájmu podľa čl. I. bodu
1.6. týchto VOP, Objednávateľ sa zaväzuje Zhotoviteľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 360,- EUR
za každý deň omeškania s uskutočnením výzvy až do dňa uskutočnenia výzvy.
6.9. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Objednávateľ Materiál/Stavebný objekt užíva v rozpore
s účelom dohodnutým v Zmluve o dielo alebo v rozpore s Prevádzkovým poriadkom, zaväzuje sa
Zhotoviteľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.
6.10.
Pre prípad, že Objednávateľ poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy
o dielo a/alebo týchto VOP s výnimkou povinností, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia bodu 6.8. a 6.9.
týchto VOP, a napriek písomnej výzve Zhotoviteľa od porušovania takejto povinností neupustí alebo
neodstráni následky takéhoto porušenia v lehote určenej Objednávateľom v takejto písomnej výzve,
ktorá lehota nemôže byť kratšia ako 15 dní, sa zmluvné strany dohodli na tom, že Objednávateľ je
povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10.000,-EUR za každé jednotlivé porušenie povinnosti.
6.11.
Objednávateľ zodpovedá za užívanie Materiálu/Stavebného objektu v súlade s účelom
dohodnutým v Zmluve o dielo alebo Prevádzkovým poriadkom tretími osobami, ktorým umožnil
Materiál/Stavebný objekt užívať, akoby ho užíval sám.
6.12.

Nárok na náhradu škody nie je ustanoveniami týchto VOP o zmluvných pokutách dotknutý.
VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Právne vzťahy neupravené VOP a Zmluvou o dielo sa riadia ustanoveniami všeobecne záväzných
právnych predpisov, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom, v znení neskorších
právnych predpisov za subsidiárneho použitia Občianskeho zákonníka.
7.2. Akékoľvek zmeny, či doplnky VOP možno vykonať iba formou písomných dodatkov, ktoré Zhotoviteľ
zverejní spoločne s pôvodnými VOP ako ich doplnené znenie s novým dátumom účinnosti (ďalej len
„Úplné znenie VOP“), a to spôsobom umožňujúcim neobmedzený prístup k Úplnému zneniu VOP
Objednávateľovi. V prípade uzavretia Zmluvy o dielo za účinnosti pôvodných VOP sa vzťahy vyplývajúce
z tejto Zmluvy o dielo budú riadiť ustanoveniami Úplného znenia VOP.
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7.3. Všetky informácie o zmluvnej strane, s ktorými sa oboznámi druhá zmluvná strana pri uzavieraní Zmlúv
o dielo a v rámci ich plnenia a plnenia VOP alebo v súvislosti s nimi, budú považované za dôverné (ďalej
len „Dôverné informácie“). Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať o Dôverných informáciách mlčanlivosť
s výnimkou predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, žiadnu z týchto Dôverných
informácií nijako nezneužiť, nevyužiť, nesprístupniť a ani neumožniť ich sprístupnenie tretím osobám.
Tento záväzok zmluvných strán trvá aj po ukončení plnení vzájomných povinností vyplývajúcich z VOP
a Zmluvy o dielo z akéhokoľvek dôvodu. Povinnosť zachovať mlčanlivosť nie je porušená poskytnutím
Dôverných informácií v nevyhnutnej miere potrebnej pre plnenie záväzkov zmluvnej strany vyplývajúcich
z VOP a Zmluvy o dielo zamestnancom, členom orgánov, poradcom a zástupcom zmluvných strán.
7.4. Objednávateľ odoslaním objednávky Zhotoviteľovi potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP sa budú
vzťahovať na všetky vzťahy medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom vyplývajúce zo Zmlúv o dielo
uzavretých v zmysle týchto VOP.
7.5. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 02.01.2015.
7.6. Objednávateľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa dôkladne zoznámil s obsahom týchto VOP, že
mu rozumie a v celom rozsahu s ním súhlasí.

V Dolnom Hričove, dňa 02.01.2015

...............................................................
Objednávateľ

.............................................................
Zhotoviteľ
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