
                                                                             
 

 

 
VŠEOBECNÉ NÁKUPNÉ PODMIENKY 

 

 

 

I. Úvodné ustanovenia 

 

1. Tieto Všeobecné nákupné podmienky upravujú 

právne vzťahy medzi Odberateľom 

a Dodávateľom v súvislosti s dodaním tovaru, 

služieb alebo s vykonaním určitého diela 

Dodávateľom Odberateľovi, špecifikované 

v Zmluve uzavretej medzi Odberateľom 

a Dodávateľom, ktorej neoddeliteľnou súčasťou 

v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom 

znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) sú tieto 

Všeobecné nákupné podmienky (ďalej len 

„VNP“). 

2. Odberateľom je obchodná spoločnosť 

EUROCAST Košice, s.r.o., so sídlom Vstupný 

areál U.S. Steel, 044 54 Košice, IČO: 

36577707, DIČ: 2021806622, IČ DPH: 

SK2021806622, zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka 

č.: 14717/V (ďalej len „Odberateľ“), ktorá si 

u Dodávateľa objednala dodanie tovaru, služieb 

alebo s vykonanie určitého diela. 

3. Dodávateľom je právnická osoba alebo fyzická 

osoba, ktorá sa zaviazala vo vlastnom mene a na 

vlastnú zodpovednosť Odberateľovi dodať 

tovar, služby alebo vykonať určité dielo (ďalej 

len „Dodávateľ“). 

4. Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva, zmluva 

o poskytovaní služieb, zmluva o dielo alebo iná 

zmluva uzatvorená medzi Odberateľom a 

a Dodávateľom, ktorej predmetom je dodanie 

tovaru, služby alebo vykonanie určitého diela 

Odberateľovi (ďalej len „Zmluva“). V zmysle 

týchto VNP sa Zmluva považuje za uzavretú:  

(i) dňom podpisu písomného vyhotovenia 

Zmluvy - kúpnej zmluvy, zmluvy 

o poskytovaní služieb, zmluvy o dielo 

alebo inej zmluvy oboma zmluvnými 

stranami alebo  

(ii) dňom doručenia písomného potvrdenia 

objednávky Odberateľa, ktorým Dodávateľ 

akceptuje podmienky navrhnuté 

odberateľom v objednávke a v týchto 

VNP. 

5. Dodávateľ je viazaný Zmluvou a týmito VNP. 

V jednotlivých prípadoch – právnych vzťahoch 

medzi Odberateľom a Dodávateľom je možné sa 

od týchto VNP odchýliť a niektoré náležitosti 

právnych vzťahov riešiť individuálne. 

Individuálna úprava môže vyplývať zo Zmluvy, 

z inej dohody zmluvných strán, ako i z 

jednostranného vyhlásenia Odberateľa, avšak 

vždy musí mať písomnú formu. Individuálna 

úprava, ktorá rieši právne vzťahy odchylne od 

týchto VNP má prednosť pred úpravou 

obsiahnutou vo VNP. 

6. Všeobecné obchodné podmienky Dodávateľa 

platia iba v tom prípade, ak boli výslovne 

písomne schválené Odberateľom. Odkaz alebo 

odvolávka v objednávke Odberateľa na 

dokumenty, ktoré sú súčasťou ponuky 

Dodávateľa, neznamená akceptáciu 

všeobecných obchodných podmienok 

Dodávateľa zo strany Odberateľa. 

 

 

II.   Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom Zmluvy je záväzok Dodávateľa 

dodať Odberateľovi tovar alebo služby 

a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru 

alebo pre Odberateľa vykonať určité dielo 

vrátane vykonanie prác, dodania materiálu 

a pod., ak to nie je výslovne vylúčené v Zmluve, 

špecifikované podľa príslušnej objednávky 

Odberateľa, v rozsahu a spôsobom 

špecifikovaným v predloženej projektovej alebo 

technickej dokumentácii a/alebo inom 

dokumente, ktorý tvorí súčasť objednávky, vždy 

s odbornou starostlivosťou (ďalej tiež len 

„Predmet plnenia“).  

2. Odberateľ je povinný Dodávateľovi za dodaný 

tovar, služby alebo riadne vykonané 

a odovzdané dielo zaplatiť dohodnutú cenu. 

3. Prijatie objednávky Odberateľa je Dodávateľ 

povinný bezodkladne písomne potvrdiť. Na 

základe výslovnej dohody Odberateľa a 

Dodávateľa môže Dodávateľ prijatie 

objednávky potvrdiť prostredníctvom 

elektronickej pošty (e-mailom). V prípade, ak 

Dodávateľ objednávku Odberateľa písomne 

nepotvrdí a toto potvrdenie objednávky 

nedoručí Odberateľovi v primeranej lehote, 

avšak najneskôr do dvoch týždňov odo dňa 

doručenia objednávky, vyhradzuje si Odberateľ 

právo zrušiť/odvolať objednávku. Takéto 

zrušenie/odvolanie objednávky Odberateľom sa 

považuje za vykonané včas, ak je zaslané 

Dodávateľovi skôr ako je potvrdenie 

objednávky doručené Odberateľovi. 

4. Ak sa potvrdenie objednávky Dodávateľa 

odlišuje od objednávky Odberateľa zasielanej 

Dodávateľovi, Dodávateľ je povinný v 

potvrdení objednávky jasne uviesť akúkoľvek 

takúto zmenu alebo odchýlku. Odberateľ je 

viazaný iba takou odchýlkou alebo zmenou, 

ktorú výslovne písomne schválil. Prevzatie 

tovaru, služby alebo vykonaného diela 
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Odberateľom sa nepovažuje za odsúhlasenie 

akejkoľvek takejto zmeny alebo odchýlky. 

 

  

III.  Cena a platobné podmienky 

 

1. Dodávateľ má nárok na zaplatenie dohodnutej 

ceny až po riadnom splnení jeho záväzku zo 

Zmluvy Odberateľovi riadne dodať tovar, 

služby alebo vykonať dielo, ak medzi 

zmluvnými stranami nebodlo dohodnuté inak.  

2. Odberateľ je povinný zaplatiť dohodnutú cenu 

na základe faktúry vystavenej Dodávateľom 

a doručenej Odberateľovi, prílohou, ktorej budú 

doklady preukazujúce riadne plnenie podľa 

Zmluvy, podpísané oboma zmluvnými stranami 

(najmä potvrdený dodací list, preberací 

protokol, príslušné prepravné doklady, výkaz 

prác a pod.). 

3. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní. Lehota 

splatnosti faktúry Dodávateľa začína plynúť po 

dodaní Predmetu plnenia, a to okamihom 

doručenia riadne vystavenej faktúry. 

4. Za deň splnenia peňažného záväzku  sa 

považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu 

dlžníka v prospech účtu veriteľa. 

5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti 

podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v platnom znení (ďalej len „zákon 

o DPH“). V prípade, ak faktúra nebude 

obsahovať vyššie uvedené náležitosti, Odberateľ 

je oprávnený faktúru vrátiť bez zaplatenia. 

Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť 

lehota splatnosti a táto plynie znovu odo dňa 

doručenia novej (opravenej) faktúry. 

6. Postúpenie, založenie alebo iné naloženie s 

pohľadávkami Dodávateľa na zaplatenie ceny 

zo Zmluvy alebo v jej súvislosti je možné iba s 

písomným súhlasom Odberateľa. 

7. Dodávateľ, ktorý je platiteľom dane z pridanej 

hodnoty (ďalej len „DPH“) vyhlasuje, že ku dňu 

uzavretia Zmluvy neexistujú žiadne dôvody 

v zmysle § 69 ods. 14 zákona o DPH, pre ktoré 

by DPH fakturovanú k cene podľa Zmluvy 

nezaplatil, najmä u Dodávateľa neexistujú 

dôvody na zrušenie registrácie pre DPH podľa § 

81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona o DPH 

a/alebo nie je zverejnený v príslušnom zozname 

platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na 

zrušenie registrácie, vedenom Finančným 

riaditeľstvom Slovenskej republiky v zmysle 

ustanovenia § 69 ods. 14 písm. b) a § 69 ods. 15 

zákona o DPH (ďalej aj ako „zoznam platiteľov 

DPH vedený Finančným riaditeľstvom SR“). 

8. Dodávateľ zároveň vyhlasuje, že k DPH podá 

riadne daňové priznanie a v prípade vzniku 

povinnosti zaplatiť DPH túto daň uhradí miestne 

príslušnému daňovému úradu v určenej lehote 

splatnosti. Dodávateľ vyhlasuje, že nemá 

akýkoľvek úmysel nezaplatiť DPH vzťahujúcu 

sa k Predmetu plnenia podľa Zmluvy, alebo 

úmysel skrátiť DPH, či prípadne vylákať 

daňovú výhodu, a nemá úmysel dostať sa do 

postavenia, kedy túto daň nebude môcť zaplatiť. 

9. Odberateľ je oprávnený zadržať sumu 

zodpovedajúcu výške DPH z ceny 

vyfakturovanej Dodávateľom podľa Zmluvy 

a to z každej faktúry vystavenej Dodávateľom v 

prípade, ak u Dodávateľa v priebehu trvania 

Zmluvy nastanú dôvody na zrušenie registrácie 

pre daň z pridanej hodnoty podľa § 81 ods. 4 

písm. b) druhého bodu zákona o DPH a/alebo 

Dodávateľ bude zverejnený v príslušnom 

zozname platiteľov DPH vedenom Finančným 

riaditeľstvom SR a/alebo ak Dodávateľ vstúpi 

do likvidácie, začne sa voči Dodávateľovi 

konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné 

konanie. Odberateľ je v takomto prípade 

oprávnený zadržať sumu zodpovedajúcu výške 

DPH z vystavených faktúr až do dňa, kým sa 

nepreukáže opak. 

10. V prípade, ak by akékoľvek vyhlásenie podľa 

týchto VNP bolo od počiatku alebo sa stalo 

nepravdivým, je Odberateľ oprávnený od 

Dodávateľa požadovať zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 20% z dohodnutej ceny plnenia 

podľa Zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty nie 

je dotknutý nárok na náhradu vzniknutej škody.  

11. Ak daňový úrad rozhodnutím uloží 

Odberateľovi ako ručiteľovi v zmysle § 69b 

zákona o DPH uhradiť Dodávateľom 

nezaplatenú DPH, Odberateľ oznámi túto 

skutočnosť Dodávateľovi. Dodávateľ je povinný 

bezodkladne, najneskôr však do 3 dní odo dňa 

doručenia oznámenia Odberateľa podľa 

predchádzajúcej vety, poskytnúť Odberateľovi 

všetky informácie a dokumenty, na základe 

ktorých možno uplatniť námietky voči 

povinnosti Odberateľa ako ručiteľa uhradiť 

daňovému úradu Dodávateľom nezaplatenú daň. 

12. Ak daňový úrad uloží Odberateľovi ako 

ručiteľovi v zmysle § 69b zákona o DPH 

povinnosť uhradiť Dodávateľom nezaplatenú 

daň, Odberateľ je oprávnený použiť 

nevyplatenú sumu z ceny plnenia podľa Zmluvy 

na úhradu takejto nezaplatenej dane. Odberateľ 

ako ručiteľ v zmysle § 69b zákona o DPH je 

oprávnený použiť na úhradu Dodávateľom 

nezaplatenej dane na základe rozhodnutia 

daňového úradu aj akúkoľvek nevyplatenú cenu 

plnenia podľa Zmluvy, vrátane iných 

nevyplatených pohľadávok z iných zmluvných 

vzťahov medzi Odberateľom a Dodávateľom.  

 

 

IV. Miesto plnenia, termín plnenia a podmienky 

plnenia  

 

1. Dodávateľ je povinný dodať tovar, služby alebo 

vykonať dielo Odberateľovi v mieste plnenia 

dohodnutom v Zmluve. Ak miesto plnenia 

nebolo v Zmluve dohodnuté, je Dodávateľ 

povinný dodať tovar, služby alebo vykonať 

dielo v mieste sídla Odberateľa.  

2. Dodávateľ je povinný dodať tovar v 

dohodnutom termíne plnenia. Ak termín plnenia 

nebol v Zmluve dohodnutý, je Dodávateľ 

povinný dodať tovar, služby alebo vykonať 

dielo bez zbytočného odkladu. Pri 
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predvídateľnom omeškaní s plnením je 

Dodávateľ povinný bezodkladne upovedomiť 

Odberateľa a vyžiadať si jeho vyjadrenie 

ohľadne toho, či na plnení naďalej trvá. V 

takom prípade sa termín plnenia predĺži iba v 

prípade, ak Odberateľ takéto predĺženie 

výslovne potvrdí v písomnej forme. 

3. Odberateľ nie je povinný prevziať tovar pred 

dohodnutým termínom plnenia. 

4. V prípade omeškania Dodávateľa s plnením 

podľa Zmluvy je Odberateľ po uplynutí 

dodatočnej primeranej lehoty poskytnutej 

Dodávateľovi na nápravu oprávnený od zmluvy 

odstúpiť.  

5. Dodávateľ je povinný Odberateľovi najneskôr s 

odovzdaním Predmetu plnenia odovzdať 

doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na 

riadne užívanie Predmetu plnenia, ako aj ďalšie 

doklady uvedené v Zmluve. 

6. Projektová a technická dokumentácia, najmä 

predlohy, výkresy, 3D dáta, ďalej odliatky, 

formy, vzory, modelové zariadenia  vrátane ich 

súčastí a príslušenstva (jadrovníky, voľné časti, 

šablóny, spony, modelové dosky,  podložky, 

výfuky, náliatky) odovzdané Odberateľom 

v rámci objednávky a/alebo Zmluvy 

Dodávateľovi (ďalej len „dokumentácia a veci 

odovzdané v súvislosti so Zmluvou“), zostávajú 

vo vlastníctve Odberateľa a nesmú byť bez 

vopred daného písomného súhlasu Odberateľa 

odovzdané alebo sprístupnené Dodávateľom 

tretím osobám za účelom ich použitia tretími 

osobami. Dodávateľ je povinný počas doby 

trvania Zmluvy dokumentáciu a veci odovzdané 

v súvislosti so Zmluvou s odbornou 

starostlivosťou bezodplatne opatrovať a/alebo 

zabezpečiť ich bezodplatné uloženie treťou 

osobou, a po ukončení trvania Zmluvy 

dokumentáciu a veci odovzdané v súvislosti so 

Zmluvou bezodkladne vrátiť Odberateľovi. 

7. Objednávateľ je oprávnený počas trvania 

Zmluvy kontrolovať plnenie Zmluvy 

Dodávateľom. 

8. Čiastočné plnenia, rovnako ako plnenia vo 

väčšom alebo v menšom rozsahu sú prípustné 

iba na základe výslovného písomného súhlasu 

Odberateľa.  

9. Ku každému dodaniu Predmetu plnenia 

Dodávateľom Odberateľovi je Dodávateľ 

povinný priložiť dodací list s presným uvedením 

obsahu dodania, číslom objednávky ako aj 

všetkými potrebnými údajmi v zmysle 

príslušných právnych predpisov. 

10. Dodávateľ je povinný bezvýhradne dodržiavať 

požiadavky Odberateľa týkajúce sa spôsobu 

prepravy, špedície a prepravných podmienok. V 

prípade, ak Odberateľ nepožiada o žiaden 

špecifický spôsob prepravy, je Dodávateľ 

povinný uskutočniť prepravu tak, aby vznikli 

Odberateľovi čo najnižšie náklady. Ak si 

Dodávateľ túto povinnosť nesplní, nesie 

zodpovednosť za všetky náklady, ktoré takto 

vzniknú. Akékoľvek dodatočné náklady, ktoré 

vzniknú v súvislosti s urýchlením prepravy za 

účelom dodržania dohodnutej doby plnenia 

znáša Dodávateľ. V prípade nedodržania 

všetkých dohodnutých náležitostí plnenia alebo 

prepravy, ako napr. chýbajúce alebo neúplné 

prepravné doklady, objednávkové údaje, 

platobné nástroje, si Odberateľ vyhradzuje 

právo odoprieť prevzatie plnenia na náklady a 

nebezpečenstvo Dodávateľa. 

11. Dodávateľ je povinný za všetok dodávaný tovar 

a/alebo služby dodržať všetky príslušné 

požiadavky národného a medzinárodného 

vývozného práva, colného práva a práva 

zahraničného obchodu a zaobstarať si potrebné 

vývozné a/alebo dovozné povolenia, okrem 

prípadov, keď vzniká povinnosť požiadať o 

vývozné povolenia priamo Odberateľovi alebo 

tretej osobe. 

12. V prípade, ak je vzhľadom na charakter 

Predmetu plnenia možné a vhodné podrobiť  

Predmet plnenia  pred jeho dodaním skúškam 

alebo technickej kontrole (ďalej len "skúšky"), 

je Dodávateľ povinný vykonať skúšky za 

účelom zistenia, či Predmet plnenia spĺňa 

požiadavky na kvalitu, a či Predmet plnenia 

spĺňa Zmluvou stanovené podmienky. 

Dodávateľ je povinný výsledok skúšok 

predložiť Odberateľovi najneskôr pri prevzatí 

tovaru Odberateľom. Odberateľ má právo byť 

prítomný pri vykonávaní skúšok, a Dodávateľ je 

povinný oznámiť Odberateľovi miesto a dátum 

konania skúšok, a to najneskôr 7 dní pred 

plánovaným dátumom konania skúšok.  

Náklady spojené s vykonaním skúšok znáša 

Dodávateľ. Vykonanie skúšok za účasti 

Odberateľa nezbavuje Dodávateľa 

zodpovednosti za vady zistené po dodaní 

Predmetu plnenia. 

13. Ak za účelom plnenia podľa Zmluvy je 

potrebný vstup osobných, nákladných a iných 

účelových motorových vozidiel Dodávateľa do 

areálu U.S.Steel, Dodávateľ je povinný 

rešpektovať všetky platné požiadavky pre 

vstup/vjazd, pohyb a opustenie v areáli 

U.S.Steel,  najmä oboznámiť svojich 

zamestnancov so zákazom prepravy tretích osôb 

(vrátane maloletých a mladistvých) v týchto 

motorových vozidlách. Zamestnancom 

Dodávateľa, vodičom motorových vozidiel 

vrátane osádky vozidla sa zakazuje požívať 

alkoholické nápoje, omamné a psychotropné 

látky a vnášať ich na územie a do priestorov 

areálu U.S Steel. Vozidlá Dodávateľa alebo jeho 

subdodávateľov nebudú do areálu U.S.Steel 

vpustené bez povinnej výbavy osádky: ochranná 

prilba, ochranné okuliare, pracovné rukavice, 

pracovný odev (montérky), pracovná obuv. Pred 

vstupom do objektov areálu U.S.Steel musí mať 

osádka povinnú výbavu oblečenú, obutú a 

použitú. Vozidlá s výklopnou korbou musia mať 

v kabíne nainštalovaný funkčný zvukový 

a svetelný indikátor vyklopenia korby. 

V prípade porušenia týchto zákazov a 

povinností nebude vozidlám umožnený vjazd do 

areálu U.S.Steel alebo budú z areálu U.S.Steel 

vykázané. Takéto konanie Odberateľa sa 

nepovažuje za jeho omeškanie. Dodržiavanie 
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týchto požiadaviek je Dodávateľ zároveň 

povinný zmluvne zabezpečiť aj u svojich 

subdodávateľov. 

 

 

V. Prechod vlastníckeho práva a 

nebezpečenstva škody  

 

Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na 

veci prechádza na Odberateľa okamihom 

prevzatia Predmetu plnenia podľa Zmluvy. 

 

 

VI.  Zodpovednosť za vady a záručná doba 

 

1. Dodávateľ je povinný dodať Predmet plnenia 

Odberateľovi v množstve, akosti a vyhotovení, 

ktoré určuje Zmluva. V opačnom prípade má 

Predmet plnenia vady a Dodávateľ zodpovedá 

za vady tovaru v zmysle ustanovení § 422 a 

nasledujúcich Obchodného zákonníka.  

2. Dodávateľ zodpovedá za to, že Predmet 

plnenia nevykazuje ani žiadne právne vady, 

teda že Predmet plnenia nie je zaťažený 

žiadnym právom tretej osoby, najmä z titulu 

práv duševného vlastníctva, autorských práv, 

práv na ochrannú známku alebo priemyselných 

práv. Dodávateľ zodpovedá za právne vady v 

zmysle ustanovení § 433 a nasledujúcich 

Obchodného zákonníka. 

3. Zárukou za akosť Predmetu plnenia preberá 

Dodávateľ záväzok, že Predmet plnenia  bude 

minimálne po dobu 36 mesiacov od jeho 

dodania Odberateľovi spôsobilý na použitie na 

dohodnutý alebo obvyklý účel a že si zachová 

dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti. Ak je táto 

doba vyznačená dĺžkou záručnej doby najmä 

vo forme záručného listu alebo doby 

trvanlivosti alebo použiteľnosti dlhšia ako 36 

mesiacov od dodania, platí táto doba.  

4. Pokiaľ v Zmluve nie je písomne dohodnuté 

inak, záručná doba je 24 mesiacov a začína 

plynúť odo dňa prevzatia Predmetu plnenia 

Odberateľom.  

 

 

VII.   Sankcie a náhrada škody 

 

1. Ak je Dodávateľ v omeškaní so splnením 

povinnosti dodať Predmet plnenia Odberateľovi 

včas, t.j. v dohodnutom termíne plnenia, je 

Odberateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z 

dohodnutej ceny Predmetu plnenia podľa 

Zmluvy, za každý deň omeškania, ak nie je v 

Zmluve uvedené inak. 

2. Odberateľ je oprávnený od Dodávateľa 

požadovať zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR 

za každý aj začatý deň omeškania 

s povinnosťou  odstrániť vady Predmetu 

plnenia, ak nie je v Zmluve uvedené inak.  

3. Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý 

nárok na náhradu škody spôsobenej porušením 

zmluvných povinností v celom rozsahu. 

4. Ak dôjde k úniku informácií, ktoré majú 

charakter dôverných informácií alebo 

obchodného tajomstva z dôvodov, za ktoré 

zodpovedá Dodávateľ  alebo Dodávateľ poruší 

povinnosť stanovenú v článku IX. týchto VNP, 

je Odberateľ oprávnený od Dodávateľa 

požadovať zaplatenia zmluvnej pokuty vo výške 

10.000,- EUR za každé jednotlivé porušenie, ak 

nie je v Zmluve uvedené inak. 

5. Sankcie alebo náhrada škody podľa Zmluvy je 

splatná na základe uplatnenia tohto nároku 

Odberateľom voči Dodávateľovi a/alebo na 

základe osobitnej faktúry vystavenej 

Odberateľom, v lehote splatnosti 7 dní od 

doručenia Dodávateľovi, ak nie je určené inak. 

 

 

VIII.   Ukončenie zmluvy 

 

1. Zmluva sa končí: 

(i) riadnym a včasným splnením záväzku zo 

Zmluvy    

(ii) uplynutím dojednanej doby trvania 

Zmluvy, 

(iii) písomnou dohodou zmluvných strán 

o ukončení Zmluvy, 

(iv) výpoveďou s výpovednou lehotou jeden 

(1) mesiac, ktorá začína plynúť prvým 

dňom kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola 

doručená výpoveď Dodávateľovi, 

(v) odstúpením od Zmluvy v prípadoch 

uvedených v Zmluve, v týchto VOP 

alebo v príslušných právnych predpisoch,   

2. Odberateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj 

v prípade, ak Dodávateľ vstúpil do likvidácie, 

začne sa voči Dodávateľovi konkurzné konanie 

alebo reštrukturalizačné konanie. 

3. Zmluva zaniká okamihom doručenia písomného 

odstúpenia druhej zmluvnej strane.  

 

 

IX. Ochrana informácií 

 

1. Dodávateľ berie na vedomie, že informácie, 

dokumentácia alebo iné skutočnosti obchodnej, 

výrobnej alebo technickej povahy, ktoré mu 

boli poskytnuté alebo ich akýmkoľvek 

spôsobom získal v súvislosti s uzatváraním 

a/alebo plnením tejto Zmluvy, najmä 

Odberateľom odovzdané výkresy, modely, 

podklady a technická dokumentácia, sú 

obchodným tajomstvom Odberateľa. 

V prípade, ak takto vymenené informácie 

nespĺňajú striktne náležitosti obchodného 

tajomstva podľa § 17 Obchodného zákonníka, 

považujú sa za dôverné v zmysle § 271 

Obchodného zákonníka. 

2. Dodávateľ je povinný tieto informácie chrániť 

a zachovávať o nich mlčanlivosť, a k ich 

ochrane a mlčanlivosti o nich zaviazať i tretie 

osoby, ktoré prípadne použije k plneniu 

záväzkov zo Zmluvy.  
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3. Povinnosť chrániť obchodné tajomstvo a 

zachovávať mlčanlivosť trvá aj po ukončení 

Zmluvy.  

4. Za porušenie povinnosti chrániť obchodné 

tajomstvo a zachovávať mlčanlivosť sa 

nepovažuje poskytnutie informácií príslušným 

štátnym orgánom, pokiaľ to vyplýva zo 

všeobecne záväzného právneho predpisu, 

použitie potrebných informácií alebo 

dokumentov v prípadných súdnych, 

rozhodcovských, správnych a iných konaniach 

ohľadom práv a povinností vyplývajúcich zo 

Zmluvy alebo pokiaľ tak ustanovujú príslušné 

právne predpisy, ako ani ich poskytnutie 

členom orgánov zmluvných strán, 

zamestnancom zmluvných strán, audítorom 

alebo právnym a iným poradcom zmluvných 

strán, ktorí sú viazaní ohľadne im 

sprístupnených informácii povinnosťou 

mlčanlivosti na základe zákona. 

5. Dodávateľ je povinný zachovávať všetky 

povinnosti podľa zákona č. 122/2013  Z.z. 

o ochrane osobných údajov v platnom znení 

a to najmä spracúvať osobné údaje, 

zabezpečovať bezpečnosť a ochranu osobných 

údajov, nesprístupniť osobné údaje, ktoré mu 

boli Odberateľom v súvislosti so Zmluvou 

poskytnuté, bez písomného súhlasu tretím 

osobám.  

 

 

X. Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva a tieto VNP sa riadia a vykladajú v 

súlade s právny poriadkom Slovenskej 

republiky. Všetky práva a povinnosti upravené 

Zmluvou a týmito VNP, ale aj právne vzťahy 

nimi neupravené, sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka, ako aj ostatnými 

právnymi predpismi platnými v Slovenskej 

republike. 

2. V prípade, ak niektoré z ustanovení Zmluvy 

a/alebo týchto VNP je od počiatku alebo sa 

stane neplatným, nevymožiteľným alebo 

nezákonným podľa platného právneho poriadku 

Slovenskej republiky, nebude tým žiadnym 

spôsobom dotknutá alebo porušená platnosť, 

vymáhateľnosť alebo zákonnosť ostatných 

ustanovení Zmluvy a/alebo VNP. Pokiaľ 

nastane takáto situácia, zmluvné strany nahradia 

toto neplatné, nevymožiteľné, či nezákonné 

ustanovenie iným ustanovením, ktoré sa mu 

svojím obsahom a účelom bude čo najviac 

približovať. 

3. Všetka písomná komunikácia zmluvných strán v 

súvislosti so Zmluvou a/alebo týchto VNP bude 

zasielaná príslušnej zmluvnej strane na adresu 

zapísanú ako sídlo/miesto podnikania 

v príslušnom registri (obchodnom registri, 

živnostenskom registri alebo inom registri 

stanovenom osobitným právnym predpisom) 

alebo na adresu uvedenú v Zmluve a bude 

považovaná za doručenú  

(i) doručením zásielky osobne alebo 

prostredníctvom kuriérnej služby,  

(ii) doručením poštovej zásielky,  

(iii) doručením e-mailovej správy.  

Dodávateľ je povinný  písomne bez zbytočného 

odkladu informovať Odberateľa o akýchkoľvek 

zmenách kontaktných údajov Dodávateľa. 

Akákoľvek zmena takýchto údajov Dodávateľa 

je pre Odberateľa záväzná okamihom doručenia 

písomnej informácie, ak nebude v oznámení 

uvedený neskorší dátum. V prípade, ak 

Dodávateľ ktorému je doručovaná zásielka 

adresovaná, odmietne túto prevziať alebo ju 

neprevezme v úložnej lehote na pošte, alebo sa 

zásielka vráti odosielateľovi so správou 

poštového doručovateľa, že je adresát neznámy 

alebo nebol zastihnuteľný alebo si zásielku v 

odbernej lehote neprevzal, považuje sa posledný 

deň uloženia na pošte alebo deň odopretia 

prevzatia zásielky za deň doručenia. 

4. Spory vyplývajúce z tejto Zmluvy a/alebo 

týchto VNP alebo v súvislosti s ňou budú 

riešené vzájomnou dohodou. V prípade, ak 

nedôjde k dohode, budú spory s konečnou 

platnosťou rozhodnuté súdom príslušným v 

Slovenskej republike 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. 

5. Odberateľ si vyhradzuje právo na zmenu a 

dopĺňanie týchto VNP. Pre zmenu VNP sa 

nevyžaduje uzatvorenie písomného dodatku k 

Zmluve, Odberateľ je oprávnený VNP meniť 

jednostranne.  Účinnosť takejto zmeny nastáva 

dňom doručenia oznámenia o zmene VNP 

Dodávateľovi, ak nebude v oznámení uvedený 

neskorší dátum účinnosti. 

6. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2014 

 

 

Dodávateľ svojím podpisom potvrdzuje, že sa 

oboznámil s týmito VNP a akceptuje podmienky v 

nich stanovené. 

 

 

 

 

 --------------------------------------------------------- 


