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1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

1.1. Všeobecné obchodné podmienky na vykonanie kontrolnej  činnosti (ďalej len „VOP“) 

sa aplikujú na všetky zmluvy/objednávky (ďalej len „zmluva“), ktoré spoločnosť 

EW3M s. r. o. so sídlom Komenského 566/27, 085 01 Bardejov, IČO 47 539 127, 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 29357/P 

(ďalej len „objednávateľ“) uzatvára s druhou zmluvnou stranou (ďalej len 

„vykonávateľ“) za účelom vykonávania kontrolnej činnosti na stavbách, ktoré 

objednávateľ realizuje. 

 

1.2. Aplikácia Všeobecných obchodných podmienok vykonávateľa alebo akýchkoľvek 

iných obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany 

písomne nedohodnú inak. 

 

1.3. Zmeny týchto VOP sú pre zmluvné strany záväzné, ak sa na nich zmluvné strany 

dohodli písomne. Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred znením týchto 

VOP. 

 

1.4. Tieto VOP sú v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

 

1.5. V zmysle týchto VOP sa zmluva považuje za uzavretú dňom podpisu písomného 

vyhotovenia zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

 

2. PREDMET ZMLUVY O KONTROLNEJ ČINNOSTI 

 

2.1. Zmluvou sa vykonávateľ zaväzuje: 

 

a) vykonávať nestranným spôsobom pravidelnú kontrolu vykonávania stavieb 

realizovaných objednávateľom (najmä kontrola množstva a akosti použitých 

materiálov, kontrola dodržiavania stavebných postupov a technických riešení, 

kontrola dodržiavania všeobecne záväzných predpisov, najmä na úseku 

bezpečnosti práce, kontrola dodržiavania priebehu výstavby v zmysle dodanej 

projektovej dokumentácie)  (ďalej len „kontrola“), 

 

b) vydávať o týchto kontrolách objednávateľovi písomné správy o kontrole (najmä vo 

forme zápisu v stavebnom denníku, prípadne osobitným písomným zápisom, 

emailom alebo osobným informovaním manažéra stavby), 

 

c) viesť si dochádzku, z ktorej bude vyplývať miesto a čas jednotlivých kontrol, 
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d) v prípade, ak sa pri vykonávaní kontroly vyskytnú chyby (najmä nedostatok 

materiálu, akosť materiálu sa nehodí na určený účel, nie je dodržaný stavebný 

postup alebo navrhované technické riešenie, nie sú dodržiavané všeobecne záväzné 

predpisy a pod. ďalej spolu len „chyby“) je povinný bezodkladne hlásiť tieto 

chyby určenému manažérovi stavby spolu s navrhovanými opatreniami 

a pracovníkom zhotovujúcim dielo je oprávnený a aj povinný uložiť pokyny 

na odstránenie chýb a zabránenie vzniku škôd na zdraví a majetku. 

 

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi odplatu podľa článkov 4 a 5 týchto 

VOP a zmluvy.  

 

2.3. Správa o kontrole. Vykonávateľ sa zaväzuje o vykonaných kontrolách vydávať 

objednávateľovi správy o kontrole (ďalej len „správa o kontrole“), ktorá bude 

obsahovať najmä výsledky vykonanej kontroly, základné údaje o činnostiach, 

metódach a postupoch vykonávateľa pri vykonávaní kontroly, súpis odovzdanej 

dokumentácie týkajúcej sa vykonanej kontroly, ak taká bude, zoznam zistených 

nedostatkov, návrhy opatrení a riešení akejkoľvek povahy a lehoty na odstránenie 

zistených nedostatkov, resp. na implementáciu nových riešení u objednávateľa, správa 

o kontrole bude datovaná a podpísaná oboma zmluvnými stranami. Správa o kontrole 

musí byť vydaná a odovzdaná vykonávateľom objednávateľovi v slovenskom jazyku. 

Správa o kontrole môže byť vydaná spôsobom zápisu do stavebného denníka 

týkajúceho sa kontrolovaného diela, pričom zápis musí byť datovaný a podpísaný. 

  

2.4. Za objednávateľa je poverený správu o kontrole prevziať ustanovený manažér stavby. 

 

2.5. Miesto plnenia. Kontrolu vykonávateľ vykoná v mieste zhotovovania diela, ktoré je 

uvedené v zmluve alebo na inom mieste písomne oznámenom vykonávateľovi. 

 

2.6. Čas plnenia. Na základe dohody zmluvných strán sa vykonávateľ zaväzuje počas 

platnosti zmluvy: 

  

a) vykonávať kontroly v lehotách uvedených v zmluve a 

b) vydávať o vykonaných kontrolách správy o kontrolách a tieto odovzdať 

objednávateľovi. 

 

3. PODMIENKY VYKONÁVANIA KONTROLY  

 

3.1. Vykonávateľ vyhlasuje a zaručuje objednávateľovi, že disponuje takými odbornými 

znalosťami a kapacitami, ktoré sú k riadnemu, včasnému a nestrannému vykonaniu 

kontroly a vydaniu správy o kontrole potrebné, a že tieto činnosti bude vykonávať s 

odbornou starostlivosťou, inak zodpovedá za škodu tým spôsobenú. 

 



  Strana 4 z 12 

3.2. Vykonávateľ je povinný postupovať pri výkone činnosti podľa zmluvy nestranným 

spôsobom, s vynaložením odbornej spôsobilosti a v súlade s technickými normami, aj 

keď nie sú právne záväzné. 

 

3.3. Výsledky vykonanej kontroly podľa zmluvy, a to najmä správa o kontrole, sú 

vlastníctvom objednávateľa a vykonávateľ nesmie použiť údaje obsiahnuté v tejto 

správe, a to ani jednotlivé, pre akúkoľvek tretiu osobu bez výslovného písomného 

súhlasu objednávateľa. 

 

3.4. Udalosti brániace vykonaniu kontroly. Vykonávateľ je povinný ihneď písomne 

oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje 

vykonanie kontroly s dôsledkom možného omeškania vykonávateľa so splnením 

záväzku vykonať kontrolu v lehote podľa zmluvy. 

 

3.5. Zmluvné strany sa dohodli na povinnosti vzájomne sa informovať o podstatných 

skutočnostiach súvisiacich s vykonávaním kontroly.  

 

3.6. Objednávateľ je povinný vykonávateľovi poskytnúť pri plnení zmluvy všetku rozumne 

požadovanú a potrebnú súčinnosť, najmä je povinný v pracovnom čase zabezpečiť 

zamestnancom vykonávateľa v nevyhnutnom rozsahu prístup do priestorov, k 

zariadeniam a dokumentácii potrebnej k splneniu záväzku vykonať kontrolu podľa 

podmienok zmluvy. Zároveň je objednávateľ povinný zabezpečiť aktívnu účasť jeho 

zamestnancov na činnostiach súvisiacich s vykonávaním kontroly. Objednávateľ je 

oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania kontroly kontrolovať jej vykonávanie. 

 

4. ODPLATA ZA VYKONANIE KONTROLY A SPRÁVA O KONROLE 

 

4.1. Objednávateľ sa zaväzuje platiť vykonávateľovi odplatu za činnosť podľa zmluvy. 

(ďalej len „Odplata“). Ak nie je dohodnuté inak, vznikne vykonávateľovi nárok na 

zaplatenie Odplaty raz mesačne po tom čo riadne a včas vykonal kontrolnú činnosť 

a o vykonaných kontrolách podal správy o kontrolách podľa zmluvy. Vykonávateľovi 

nevznikne nárok na Odplatu podľa tohto článku, ak nevykonal kontrolnú činnosť alebo 

nevydal správy o kontrole riadne a včas podľa podmienok zmluvy. 

 

4.2. Výška Odplaty za činnosti vykonávateľa vykonané podľa zmluvy je dohodnutá 

v zmluve. Odplata sa aplikuje počas celej doby trvania zmluvy a môže byť zmenená 

len dohodou zmluvných strán. 

 

4.3. Odplata podľa odseku 4.2 tohto článku je bez dane z pridanej hodnoty, ktorá bude 

účtovaná vykonávateľom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných a 

účinných v čase zdaniteľného plnenia. 

 

4.4. V Odplate podľa tohto článku sú zahrnuté všetky náklady a výdavky vykonávateľa, 

ktoré súvisia s vykonaním kontroly a vydaním správy o kontrole. 
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5. PLATOBNÉ PODMIENKY 

  

5.1. Odplata je splatná na základe doručenej faktúry, ktorá bude obsahovať všetky 

náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a ktorej prílohou bude 

potvrdenie o odovzdaní a prevzatí správ o kontrolnej činnosti za uplynulý mesiac. 

Vykonávateľ je oprávnený vystaviť faktúru v mesiaci nasledujúcom po mesiaci 

v ktorom bola kontrola vykonaná, nie však skôr ako vykonávateľ doručí správu 

o kontrolách.  

 

5.2. V prípade prípadných námietok objednávateľa voči správnosti vystavenej faktúry je 

objednávateľ oprávnený: 

 

a) faktúru, ktorá má chybu vyplývajúcu z nesprávne uvedeného množstva alebo ceny, 

do 14 pracovných dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi reklamovať 

u vykonávateľa spolu s vytknutím jej nesprávnosti, pričom vykonávateľ je povinný 

chybnú faktúru opraviť vyhotovením nového účtovného dokladu – faktúry, ktorý 

dopĺňa pôvodnú faktúru s tým, že tento doklad musí okrem povinných údajov 

obsahovať aj poradové číslo pôvodnej faktúry; alebo 

 

b) faktúru, ktorá nespĺňa formálne náležitosti podľa ustanovení § 71 ods. 2 zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátiť 

vykonávateľovi spolu s vytknutím jej nesprávnosti.  

 

V prípade oprávnených námietok uvedených vyššie v tomto odseku sa má za to, že 

faktúra nebola doručená objednávateľovi. 

 

5.3. V prípade reklamácie do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany záväzným 

spôsobom (ukončenie reklamačného konania) objednávateľ nie je v omeškaní 

s úhradou odplaty alebo akúkoľvek jej časť. 

 

5.4. Postúpenie pohľadávky na zaplatenie Odplaty vrátane jej príslušenstva alebo 

pohľadávky na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa zmluvy vykonávateľom je možné 

iba s písomným súhlasom objednávateľa.  

 

6. SANKCIE 

 

6.1. V prípade, že sa vykonávateľ dostane do omeškania so splnením záväzku vykonať 

kontrolu a/alebo vydať správu o kontrole a/alebo doručiť správu o kontrole 

objednávateľovi, je objednávateľ oprávnený požadovať od vykonávateľa zmluvnú 

pokutu vo výške ________ € za každý deň omeškania. To isté platí v prípade, ak sa 

vykonávateľ dostane do omeškania s odstraňovaním vád plnenia podľa zmluvy. 

Nedotýkajúc sa uvedeného, objednávateľ je v takomto prípade oprávnený od zmluvy 

odstúpiť. 
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6.2. Objednávateľ je oprávnený požadovať od vykonávateľa zmluvnú pokutu vo výške 100 

€ za každé nepodstatné porušenie zmluvnej povinnosti vyplývajúcej z pravidiel BOZP, 

PO a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane OH podľa zmluvy a vo výške 

1 000 € za každé podstatné porušenie povinnosti vyplývajúcej z pravidiel BOZP, PO 

a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane OH podľa zmluvy. Špecifikácia 

jednotlivých menej závažných a hrubých porušení povinnosti vyplývajúcich z 

pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane OH je súčasťou 

písomných informácií a pokynov podľa článku 8 ods. 8.6 týchto VOP. 

 

6.3. Za nesplnenie povinnosti ustanovenej v článku 11. ods. 11.1.2 písm. c) VOP je 

objednávateľ je oprávnený požadovať od vykonávateľa zmluvnú pokutu vo výške 

1000,- €. 

 

6.4. Zmluvné pokuty podľa zmluvy sú splatné na základe písomnej výzvy oprávnenej 

zmluvnej strany doručenej povinnej zmluvnej strane. 

 

6.5. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej 

porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; a náhrada škody 

môže byť uplatňovaná oprávnenou zmluvnou stranou voči povinnej zmluvnej strane 

v plnej výške. 

 

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PLNENIA 

 

7.1. Zmluvné strany týmto dojednávajú, že § 599 Obchodného zákonníka sa pre zmluvný 

vzťah založený Zmluvou nebude uplatňovať.  

 

7.2. Vykonávateľ kontroly je povinný nahradiť všetku škodu spôsobenú porušením 

povinnosti vykonať kontrolu riadne a včas. Ak v dôsledku nevykonanej kontroly alebo 

kontroly ktorá nebola vykonaná riadne a včas dôjde k vzniku škody tak, že osoby 

podieľajúce sa na stavbe v dôsledku zanedbanej kontroly nevykonajú dielo riadne má 

objednávateľ voči vykonávateľovi kontroly nárok na náhradu škody. 

 

7.3. Zaplatením náhrady škody prechádzajú na vykonávateľa kontroly nároky, ktoré má 

objednávateľ voči osobe zodpovednej za vadné plnenie predmetu kontroly tak, akoby 

mu boli tieto nároky postúpené. 

 

7.4. Zmluvné strany dojednávajú pre výsledky plnenia podľa týchto VOP záručnú dobu 

v trvaní dvoch (2) rokov, ktorá začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia každej 

správy o kontrole alebo dňom riadneho odstránenia vád plnenia, na odstránení ktorých 

sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí správy o kontrole. 

 

7.5. Zodpovednosť vykonávateľa za vady plnenia nie je dotknutá tým, že objednávateľ 

neoznámil vykonávateľovi vady bez zbytočného odkladu potom, čo ich zistiť mal pri 
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vynaložení odbornej starostlivosti. Objednávateľ teda môže reklamovať vady plnenia 

bez obmedzenia času počas celej záručnej doby. Prípadné reklamácie je objednávateľ 

povinný uplatniť u vykonávateľa písomne najneskôr do 60 pracovných dní odo dňa, 

keď vadu zistil, najneskôr však počas trvania záručnej doby. Uplatnenie vád plnenia 

a nárokov zo zodpovednosti za vady plnenia musí objednávateľ uskutočniť písomne, 

inak sa naň neprihliada. Reklamácia musí obsahovať špecifikáciu vady, technické, 

resp. legislatívne zdôvodnenie vrátane všetkých relevantných dokladov 

preukazujúcich oprávnenosť reklamácie. 

 

7.6. V prípade výskytu vád plnenia počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať 

ich odstránenie na vlastný účet v primeranej lehote, najneskôr však do 30 dní od 

doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. 

V prípade ohrozenia života  alebo zdravia v dôsledku vady kontroly je vykonávateľ 

kontroly povinný odstrániť vadu na vlastný účet v lehote, najneskôr však do 48 hodín 

od oznámenia reklamácie objednávateľom. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa vada 

bude považovať za neodstrániteľnú. Nárok na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť 

aj len čiastočne čo do vadnej časti plnenia. Okrem toho má objednávateľ právo opraviť 

alebo zabezpečiť opravu vady diela na náklady vykonávateľa. 

 

7.7. Ak vykonávateľ nevykoná kontrolu včas, alebo neodstráni vady kontroly riadne 

a včas, je objednávateľ vykonať kontrolu alebo odstránenie vady prostredníctvom 

tretej osoby, pričom v prípade ak cenová ponuka tretej osoby bude vyššia ako odplata 

vykonávateľa (adekvátna forme a náročnosti kontroly/odstráneniu vady) je 

vykonávateľ povinný nahradiť objednávateľovi škodu spočívajúcu v rozdiele týchto 

cenových ponúk. 

 

7.8. Vykonávateľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá 

objednávateľovi vznikne nesplnením povinností vykonávateľa vyplývajúcich zo 

zmluvy. Za škodu sa na účely zmluvy považujú aj sankcie uložené príslušnými 

štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinnosti najmä na úseku 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spôsobené nesplnením povinností 

vykonávateľa podľa zmluvy. 

 

8. BEZPEČNOSŤ A NAKLADANIE S ODPADMI 

 

8.1. Pri plnení zmluvy sa vykonávateľ zaväzuje dodržiavať právne predpisy a plniť úlohy 

na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany pred 

požiarmi na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na 

účinné zdolávanie požiarov (ďalej len „PO“) v sídle, priestoroch, objektoch a na 

pracoviskách objednávateľa, v ktorých sa bude plniť zmluva (ďalej len „pracovisko“). 

 

8.2. Objednávateľ je povinný umožniť vykonávateľovi vstup a pohyb na pracovisku tak, 

aby vykonávateľ mohol riadne a včas plniť zmluvu. V prípade, ak vykonávateľ 

písomne neoznámil objednávateľovi prekážku, ktorá mu bráni vo vstupe a pohybe na 
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pracovisku, má sa za to, že pracovisko je vykonávateľovi prístupné riadne a bez 

akýchkoľvek obmedzení. 

 

8.3. Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP a PO, zabezpečenie a vybavenie 

pracoviska na bezpečný výkon práce za účelom plnenia zmluvy a dodržiavanie 

všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj technických noriem (aj keď nie sú 

všeobecne záväzné) pri plnení zmluvy na pracovisku zodpovedá v plnom rozsahu 

a výlučne vykonávateľ. 

 

8.4. Ak pri plnení zmluvy ide o činnosť so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 

vykonávateľ je povinný postupovať tak, aby bola zabezpečená PO, najmä vydáva 

písomný pokyn na zabezpečenie PO a písomné povolenie na činnosť, ak sa vyžaduje, 

zriaďuje protipožiarnu asistenčnú hliadku a zabezpečuje plnenie jej úloh a odbornú 

prípravu a zabezpečuje potrebné množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov 

a iných vecných prostriedkov PO. 

 

8.5. Vykonávateľ vyhlasuje, že bude vykonávať činnosť podľa zmluvy výlučne takými 

fyzickými osobami, ktorých zdravotný stav, schopnosti, vek, kvalifikačné predpoklady 

a odborná spôsobilosť zodpovedajú tejto činnosti podľa zmluvy, a to podľa právnych 

predpisov všeobecne, ako aj osobitne podľa právnych predpisov a ostatných predpisov 

na zaistenie BOZP a PO, a to bez ohľadu na jeho právny vzťah k uvedeným fyzickým 

osobám (ďalej len „zamestnanci“). Zamestnancom sa na účely tohto článku rozumejú 

všetky fyzické osoby, ktoré sa budú podieľať na plnení zmluvy, okrem zamestnancov 

objednávateľa, a to spolupracujúce osoby vykonávateľa, jeho zamestnanci, jeho 

subdodávatelia a ich spolupracujúce osoby a ich zamestnanci. 

 

8.6. Vykonávateľ je povinný preukázateľne informovať zamestnancov o nebezpečenstvách 

a ohrozeniach, ktoré sa pri plnení zmluvy môžu vyskytnúť, a o výsledkoch posúdenia 

rizika, o preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré vykonal 

vykonávateľ alebo objednávateľ na zaistenie BOZP a PO a ktoré sa vzťahujú 

všeobecne na zamestnancov a na nimi vykonávané práce na pracovisku pri plnení 

zmluvy, o opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia 

prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, 

záchranných prác a evakuácie, a preukázateľne ich poučiť o pokynoch na zaistenie 

BOZP a PO platných pre pracovisko (ďalej len „preškolenie“). Za účelom preškolenia 

objednávateľ poskytol vykonávateľovi písomné informácie a pokyny za zaistenie 

BOZP a PO platné pre pracovisko, čo vykonávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy. 

 

8.7. Prípadné nedostatky pracoviska a informácií a pokynov poskytnutých objednávateľom 

je vykonávateľ povinný uplatniť písomne pred začatím plnenia zmluvy, inak platí, že 

pracovisko je náležite zabezpečené a vybavené na bezpečný výkon práce za účelom 

plnenia zmluvy, vykonávateľ dostal potrebné a dostatočné informácie a pokyny na 

zaistenie BOZP a PO platné pre pracovisko a že plnenie žiadnych ďalších povinností 

na úseku BOZP a PO sa zo strany objednávateľa nevyžaduje. Vykonávateľ je povinný 
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písomne uplatňovať u objednávateľa nedostatky týkajúce sa BOZP a PO, ktoré sa 

vyskytnú neskôr pri plnení zmluvy, za odstránenie ktorých zodpovedá objednávateľ. 

 

8.8. Objednávateľ nie je povinný zabezpečovať zamestnancom doprovod na pracovisku, ak 

toto nebude požadované zo strany vykonávateľa. 

 

8.9. Zamestnanci nesmú na pracovisku požívať alkoholické nápoje, omamné látky, 

psychotropné látky alebo prípravky a plniť túto zmluvu pod ich vplyvom. Ďalej musia 

dodržiavať zákaz fajčenia a musia používať a nosiť osobné ochranné pracovné 

pomôcky a prostriedky. 

 

8.10. Vykonávateľ je povinný ihneď oznámiť vznik každého pracovného úrazu 

objednávateľovi. 

 

8.11. Vykonávateľ je povinný predchádzať vzniku odpadov a s prípadnými odpadmi 

vznikajúcimi pri plnení zmluvy je povinný nakladať alebo inak zaobchádzať v súlade 

s právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (ďalej len „OH“) tak, aby 

bol naplnený jeho účel. 

 

8.12. Vnesenie akýchkoľvek vecí (tovar, suroviny, materiály a ich obaly) na pracovisko, 

ktoré sa môžu stať nebezpečnými odpadmi, je vykonávateľ povinný oznámiť 

objednávateľovi a predložiť ich súpis. 

 

8.13. Ak pri plnení zmluvy vznikne odpad, vykonávateľ sa považuje za pôvodcu odpadu 

a držiteľa odpadu, je povinný plniť povinnosti držiteľa odpadu pre odpady vznikajúce 

pri plnení zmluvy, pričom za plnenie týchto povinností zodpovedá v plnom rozsahu 

a výlučne vykonávateľ. Vykonávateľ podľa usmernenia objednávateľa a jeho 

interných riadiacich dokumentov pre úsek OH najmä zaradí odpad podľa Katalógu 

odpadov a toto zaradenie a predpokladané množstvo odpadu oznámi objednávateľovi, 

zhromaždí odpad oddelene podľa druhov odpadov a zabezpečí ho pred 

znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, železný šrot a iný 

kovový odpad neznečistený škodlivinami odovzdá objednávateľovi a ostatný odpad 

zhodnotí, ponúkne na zhodnotenie oprávnenej osobe, zneškodní alebo zabezpečí jeho 

zneškodnenie oprávnenou osobou. Pre zhromažďovanie odpadov vznikajúcich pri 

plnení zmluvy je vykonávateľ povinný zabezpečiť kontajnery na vlastné náklady. 

 

8.14. Vykonávateľ je povinný na požiadanie objednávateľa preukázať splnenie svojich 

povinností na úseku BOZP, PO a OH v lehote troch (3) pracovných dní od dňa 

doručenia žiadosti objednávateľa. 

 

8.15. Vykonávateľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením 

akejkoľvek povinnosti na úseku BOZP, PO a OH. Za škodu, sa na účely zmluvy 

považujú aj sankcie uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy 

za porušenie povinnosti na úseku BOZP, PO a OH. 
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8.16. Porušenie pravidiel BOZP, PO a OH zo strany vykonávateľa oprávňuje objednávateľa 

bez ďalšieho kedykoľvek od zmluvy odstúpiť. 

 

9. MLČANLIVOSŤ 

 

9.1. Zmluvné strany budú mať pri plnení zmluvy prístup k informáciám týkajúcim sa 

druhej zmluvnej strany (ďalej len „dotknutá zmluvná strana“) a jej podnikania, 

najmä k akýmkoľvek informáciám obchodnej, výrobnej, prevádzkovej, marketingovej, 

finančnej, majetkovej, organizačnej, personálnej, hospodárskej a/alebo technickej 

povahy. Tieto informácie alebo akékoľvek iné informácie verejne neprístupné a 

súvisiace s činnosťou dotknutej zmluvnej strany, ktoré druhá zmluvná strana získa 

ústne, písomne alebo v akejkoľvek inej forme pri plnení zmluvy alebo v jej súvislosti, 

sú predmetom obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, alebo ich dotknutá 

zmluvná strana týmto označuje ako dôverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného 

zákonníka (ďalej len „dôverné informácie“). Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas 

trvania zmluvy, ako aj po jej skončení budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných 

informáciách. 

 

9.2. O každom sprístupnení dôverných informácií tretej strane v prípadoch stanovených 

všeobecne záväznými právnymi predpismi budú informovať dotknutú zmluvnú stranu 

s výnimkou povinného zverejnenia zmluvy objednávateľom v súlade so zákonom 

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

 

9.3. V prípade porušení ktorejkoľvek povinnosti podľa odseku 9.1, resp. 9.2 tohto článku 

zmluvnou stranou je dotknutá zmluvná strana oprávnená požadovať od druhej 

zmluvnej strany zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,- €, a to za každé jedno 

porušenie danej povinnosti s tým, že zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý 

nárok na náhradu škody spôsobenej prípadným porušením týchto povinností. 

 

9.4. Povinné zverejnenie zmluvy objednávateľom v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o slobode informácií) v znení neskorších predpisov nie je porušením povinnosti 

mlčanlivosti. 

 

10. DORUČOVANIE 

 

10.1. Výzva, oznámenie alebo akýkoľvek iný právny úkon (ďalej len „oznámenie“) 

objednávateľa (ďalej len „odosielateľ“) sa považuje za doručené vykonávateľovi 

(ďalej len „adresát“), ak bolo uskutočnené na adresu adresáta uvedenú v záhlaví 

zmluvy, resp. na adresu, ktorú adresát naposledy písomne oznámil odosielateľovi. 

Oznámenie sa považuje za doručené dňom, v ktorom adresát oznámenie prevzal alebo 



  Strana 11 z 12 

odmietol prevziať, alebo na piaty deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak sa uložená 

zásielka zaslaná na adresu podľa predchádzajúcej vety vrátila späť odosielateľovi. 

 

10.2. E-mail. Písomná forma oznámenia je zachovaná aj v prípade zaslania oznámenia 

adresátovi prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy. 

Oznámenie sa považuje za doručené v momente odoslania ak bolo odoslané do 16:00 

toho dňa, alebo na nasledujúci deň odo dňa odoslania elektronickej správy. 

 

10.3. Pre objednávateľa budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na údaje 

uvedené v zmluve alebo na akúkoľvek inú adresu, faxové, telefónne alebo mobilné 

telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, ktoré budú druhej zmluvnej strane vopred 

písomne oznámené.  

 

10.4. Pre vykonávateľa budú všetky oznámenie doručované alebo oznamované na údaje 

vedené v zmluve alebo na akúkoľvek inú adresu, faxové, telefónne alebo mobilné 

telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, ktoré budú druhej zmluvnej strane vopred 

písomne oznámené. 

 

10.5. Vykonávateľ je povinný oznámiť akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ho týkajú a sú 

potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa uzavretia 

zmluvy, zmenu, či zánik jeho právnej subjektivity, adresu jeho sídla, bydliska alebo 

miesta podnikania, bankového spojenia. Ak si vykonávateľ nesplní túto povinnosť, 

nebude oprávnený namietať, že neobdŕžal akékoľvek oznámenie a zároveň zodpovedá 

za akúkoľvek takto spôsobenú škodu. 

 

11. UKONČENIE ZMLUVY 

 

11.1. Zmluvu je možné ukončiť týmto spôsobmi: 

11.1.1. Dohoda zmluvných strán.  

a) Dohodou zmluvných strán, ktorá musí byť v písomnej forme a podpísaná oboma 

zmluvnými stranami. 

 

11.1.2. Odstúpenie objednávateľa od zmluvy. 

a) V prípade ak vykonávateľ kontroly nevykonáva kontrolu podľa zmluvy alebo ak 

vykonaná kontrola má vady, ktoré nie sú včas odstránené. 

b) Odstúpenie je účinné okamžite doručením vykonávateľovi kontroly. 

c) Aj v prípade odstúpenia od zmluvy je vykonávateľ kontroly povinný upozorniť 

objednávateľa na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody 

bezprostredne hroziacej objednávateľovi nedokončením činnosti súvisiacej 

s vykonaním kontroly. 

 

11.1.3. Výpoveď.  

a) Výpoveď daná objednávateľom je účinná okamžite, doručením výpovede 

vykonávateľovi.  
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b) Výpoveď daná vykonávateľom je účinná počnúc nasledujúcim mesiacom po 

mesiaci v ktorom bola doručená. Účinnosťou výpovede začína plynúť výpovedná 

doba. 

c) V prípade výpovede danej vykonávateľom je výpovedná doba 6 mesiacov. 

 

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

12.1. Zmluva sa spravuje zákonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku kolíznym 

normám. Súdy Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie 

akýchkoľvek sporov týkajúcich sa zmluvy. 

 

12.2. Právne vzťahy neupravené zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 

513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v jeho rámci ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi. 

 

12.3. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať proti pohľadávke vykonávateľa 

voči nemu na zaplatenie ceny za vykonanie kontroly a vydanie správy o kontrole 

podľa článku 4 ods. 4.1 týchto VOP všetky svoje prípadné pohľadávky voči 

vykonávateľovi na zaplatenie zmluvných pokút podľa týchto VOP. 

 

12.4. Zmluva sa môže meniť alebo ukončiť iba dohodou zmluvných strán v písomnej forme. 

 

12.5. Ak by sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť zmluvy, bude neplatnou len táto časť. 

 

12.6. Zmluva tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej 

záležitosti. Podpisom zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné a ústne dohody 

súvisiace s predmetom zmluvy a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže dovolávať 

zvláštnych v zmluve neuvedených ústnych dojednaní a dohôd. 

 

12.7. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre každú zmluvnú 

stranu. 

 

12.8. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

 

12.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná 

voľnosť nie je ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, že si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je 

jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak 

súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 

12.10. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť 11.01.2022. 


