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Všeobecné obchodné podmienky   

Nákup tovaru 

 
1. Všeobecné ustanovenia 

1.1 Tieto „Všeobecné obchodné podmienky - 
Nákup tovaru“ (ďalej len „Všeobecné 
obchodné podmienky“) platia ako súčasť 
zmluvy/objednávky na nákup tovaru (ďalej 
len „Zmluva“), dodávaných Dodávateľom 
pre spoločnosť Stredoslovenská 
energetika-Distribúcia, a.s. 

1.2 Tieto „Všeobecné obchodné podmienky“ 
sú vydané v zmysle § 273 Obchodného 
zákonníka a sú súčasťou uzatváraných 
zmlúv/objednávok na nákup tovaru  
spoločnosťou Stredoslovenská energetika 
– Distribúcia, a.s.  ako Objednávateľom. 
Tieto „Všeobecné obchodné podmienky“ 
sú tiež súčasťou Rámcových zmlúv na 
nákup tovaru, ako aj súčasťou objednávok 
vystavených Objednávateľom, ako 
požiadavka na nákup tovaru, 
prostredníctvom účtovného systému SAP 
Objednávateľa. Tieto „Všeobecné 
obchodné podmienky“ určujú časť obsahu 
zmluvy/objednávky, sú jej prílohou a tvoria 
jej neoddeliteľnú súčasť a dodávateľ 
podpisom zmluvy/potvrdením objednávky 
potvrdzuje, že bol s obsahom 
„Všeobecných obchodných podmienok“ 
oboznámený a súhlasí s nimi. 

1.3 Pre účely „Všeobecných obchodných 
podmienok“ majú použité označenia 
nasledovný význam: 

a.  Označenie SSE-D, a.s. - 
znamená spoločnosť Stredoslovenská 
energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 
2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, IČ 
DPH: SK2022187453, DIČ: 2022187453, 
zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka 
č. 10514/L.  

b. Objednávateľ – spoločnosť  SSE-
D, a.s.,  ktorá ako zmluvná strana používa 
tieto Všeobecné obchodné podmienky ako 
súčasť obchodných zmlúv, pričom podľa 
povahy plnenia zmluvy sa 
Objednávateľom rozumie aj kupujúci 
v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy. 

c. Dodávateľ - zmluvná strana 
poskytujúca na základe obchodných 
zmlúv plnenie pre spoločnosť SSE-D, a.s., 
ktoré spočíva v dodávke tovaru, pričom 
podľa povahy plnenia sa dodávateľom 
rozumie aj predávajúci v prípade 
uzatvorenia kúpnej zmluvy. Pojmom 
Dodávateľ sa označuje aj zhotoviteľ, 
subdodávateľ, poskytovateľ, predávajúci, 
živnostník, SZČO. 

d. Zmluva - obchodná zmluva 
uzatváraná medzi Objednávateľom 
a Dodávateľom na nákup tovaru (kúpna 
zmluva, mandátna zmluva a pod.), 
Zmluvou sa rozumie aj potvrdená 
objednávka na nákup tovaru.  

e. Objednávka - objednávkou sa 
rozumie jednostranný písomný právny 
úkon Objednávateľa smerujúci voči 
Dodávateľovi, s cieľom dostať  od neho 
objednané plnenie spočívajúce v dodaní 
tovaru. Objednávka potvrdená 
oprávnenou osobou Dodávateľa 
predstavuje dvojstranný písomný právny 
úkon, záväzný pre Objednávateľa aj 
Dodávateľa, predmetom ktorej sú práva 
a povinnosti zmluvných strán, ako to 
vymedzuje Objednávka a tieto Všeobecné 
obchodné podmienky, prípadne aj 
Rámcová zmluva, ak sa Objednávka 
vystavuje na základe Rámcovej zmluvy. 

f. Miesto dodania – miestom 
dodania je miesto sídla Objednávateľa 
alebo iné miesto určené Objednávateľom 
v Zmluve. 

g. Tovar – hnuteľná vec (materiál, 
výrobok, vec alebo tovar) bližšie 
špecifikovaný v Zmluve, ktorý Dodávateľ 
dodáva Objednávateľovi na základe 
Zmluvy. 

2. Predmet Zmluvy  
2.1 Predmetom Zmluvy je nákup tovaru, 

záväzne dohodnutý medzi 
Objednávateľom a Dodávateľom v Zmluve, 
vrátane všetkých jej príloh. Zmluva je 
uzavretá dňom jej podpisu oboma 
zmluvnými stranami alebo dňom 
potvrdenia objednávky Dodávateľom. 

 
2.2 Dodávateľ sa zaväzuje dodať 

Objednávateľovi predmet Zmluvy podľa 
špecifikácie, v množstve, kvalite a v 
termíne dohodnutom v Zmluve a jej 
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prílohách alebo požadovanej 
Objednávateľom v Objednávke a previesť 
na neho vlastnícke právo k predmetu 
Zmluvy a Objednávateľ sa zaväzuje riadne 
a včas dodaný predmet Zmluvy prevziať 
a zaplatiť Dodávateľovi dohodnutú cenu.   

 

3. Cena a platobné podmienky 
3.1 Objednávateľ sa zaväzuje za predmet 

Zmluvy zaplatiť cenu dohodnutú v Zmluve 
alebo určenú spôsobom určeným 
v Zmluve. Cena je uvedená v mene EURO 
bez DPH a k cene bude fakturovaná DPH 
podľa účinných právnych predpisov SR, 
pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak. 

 
3.2 Pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak, sú 

v cene predmetu Zmluvy zahrnuté všetky 
náklady Dodávateľa na balenie, dodávku 
predmetu Zmluvy do miesta dodania, 
dane, clá a iné poplatky súvisiace 
s dovozom, ako aj náklady spojené 
s odovzdaním predmetu Zmluvy 
Objednávateľovi v mieste dodania.  

 
3.3 Dodávateľovi vzniká nárok na zaplatenie 

ceny za predmet Zmluvy až po odovzdaní 
predmetu Zmluvy Objednávateľovi 
v rozsahu a špecifikácií dohodnutej 
v Zmluve, vrátane jeho písomne 
potvrdeného prevzatia oprávnenou osobou 
Objednávateľa.   

 
3.4 Objednávateľ zaplatí Dodávateľovi 

dohodnutú cenu za predmet Zmluvy na 
základe faktúry vystavenej Dodávateľom. 
Faktúra bude obsahovať všetky zákonom 
stanovené náležitosti, číslo objednávky 
v SAP-e na strane Objednávateľa, 
v opačnom prípade je Objednávateľ 
oprávnený vrátiť faktúru na prepracovanie 
alebo doplnenie, bez následku omeškania 
s úhradou. Lehota splatnosti začne plynúť 
dňom doručenia opravenej a úplnej 
faktúry. Faktúru zašle Dodávateľ 
Objednávateľovi na adresu sídla, uvedenú 
v objednávke: Stredoslovenská energetika 
- Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 
010 47 Žilina.  

 
3.5 Splatnosť faktúry je uvedená v Zmluve 

a začína plynúť odo dňa jej doručenia na 
adresu sídla Stredoslovenská energetika - 
Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 
47 Žilina, ak nie je v Zmluve uvedené inak. 
Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru po 

prevzatí predmetu Zmluvy 
Objednávateľom. 

 
3.6 Dodávateľ, ktorý je platiteľom dane 

v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) 
vyhlasuje, že ku dňu uzavretia Zmluvy 
u neho nenastali dôvody na zrušenie 
registrácie pre daň z pridanej hodnoty 
podľa § 81 ods. 4 písm. b) bod 2. zákona  
o DPH a/alebo nie je zverejnený 
v príslušnom zozname platiteľov dane 
z pridanej hodnoty, u ktorých nastali 
dôvody na zrušenie registrácie pre daň 
z pridanej hodnoty vedenom Finančným 
riaditeľstvom SR v zmysle § 69 ods. 15 
zákona o DPH.  

 
3.7 V prípade, ak kedykoľvek počas platnosti 

Zmluvy nastanú u dodávateľa dôvody na 
zrušenie registrácie pre daň z pridanej 
hodnoty podľa § 81 ods. 4 písm. b) bod 2 
zákona o DPH a/alebo bude dodávateľ 
zverejnený v príslušnom zozname 
platiteľov dane z pridanej hodnoty, 
u ktorých nastali dôvody na zrušenie 
registrácie vedenom Finančným 
riaditeľstvom SR sa Dodávateľ zaväzuje 
bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných 
dní od vzniku tejto skutočnosti písomne 
oznámiť vznik tejto skutočnosti 
Objednávateľovi.  V prípade, ak  
Dodávateľ v stanovenej lehote neoznámi 
Objednávateľovi vznik tejto skutočnosti, je 
Objednávateľ oprávnený požadovať od 
Dodávateľa zmluvnú pokutu až do výšky 
10 % z poslednej fakturovanej čiastky 
tovaru. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je 
ani čiastočne dotknutý nárok 
Objednávateľa na náhradu vzniknutej 
škody.  

 
3.8 V prípade, že nastanú okolnosti, za 

ktorých bude Objednávateľ ručiteľom za 
DPH, ktorú je povinný platiť Dodávateľ v 
zmysle § 69b zákona o DPH, je 
Objednávateľ oprávnený zadržať ako 
zábezpeku na svoje nároky voči 
Dodávateľovi vzniknuté z dôvodu ručenia 
za daň sumu dane z pridanej hodnoty, 
ktorú je ako ručiteľ za daň povinný uhradiť, 
z akejkoľvek splatnej faktúry Dodávateľa, 
a to aj z faktúr vystavených na základe 
iných zmlúv uzavretých medzi 
Dodávateľom a Objednávateľom (ďalej len 
„zadržaná čiastka“) a to až do doby úhrady 



 

 

 

3 

nezaplatenej dane Dodávateľom. Vo 
vzťahu k nezaplatenej čiastke z faktúry sa 
Objednávateľ nedostáva do omeškania 
a Dodávateľovi nevzniká žiadny nárok 
uplatniť si akékoľvek sankcie, úroky ani 
náhradu škody. 

 
3.9 Ak daňový úrad uloží Objednávateľovi ako 

ručiteľovi povinnosť uhradiť Dodávateľom 
nezaplatenú daň, Objednávateľ je 
oprávnený použiť zadržanú čiastku na 
úhradu nezaplatenej dane. Dodávateľ 
nemá nárok na vyplatenie zadržanej 
čiastky, ktorú Objednávateľ použil na 
úhradu nezaplatenej dane.  

 
3.10 V prípade  ak daňový úrad vráti 

Objednávateľovi ako ručiteľovi sumu 
zaplatenej dane alebo jej časť, z dôvodu, 
že sumu dane uhradil aj Dodávateľ, 
Objednávateľ sumu v časti prevyšujúcej 
pohľadávku Objednávateľa vráti 
Dodávateľovi. 

 
3.11 Ak Objednávateľ z akéhokoľvek 

dôvodu nebude môcť použiť na úhradu 
Dodávateľom nezaplatenej dani zadržanú 
čiastku alebo nebude z akéhokoľvek 
dôvodu môcť čiastku vo výške 
nezaplatenej dane zadržať vzniká 
Objednávateľovi pohľadávka voči 
Dodávateľovi vo výške úhrady 
nezaplatenej dane. Objednávateľ je 
oprávnený jednostranne započítať túto 
pohľadávku voči akejkoľvek, aj nesplatnej 
pohľadávke Dodávateľa voči 
Objednávateľovi.   

 
3.12 Objednávateľ je oprávnený namiesto 

postupu podľa bodov 3.8 až 3.11 tohto 
článku Všeobecných obchodných 
podmienok uplatniť v prípade, ak nastanú 
okolnosti, za ktorých bude Objednávateľ 
ručiteľom za DPH, ktorú je povinný platiť 
Dodávateľ v zmysle § 69b zákona o DPH 
uplatniť postup podľa tohto bodu 
Všeobecných obchodných podmienok. Pre 
vylúčenie pochybností, možnosť voľby 
postupu patrí Objednávateľovi. 
Objednávateľ je oprávnený uhradiť platbu 
DPH k cene predmetu Zmluvy dopočítanú 
v súlade so zákonom o DPH účinnom 
v čase dodania predmetu Zmluvy, vo 
výške uvedenej na faktúre, v lehote 
splatnosti, priamo na osobný účet 
daňovníka, pridelený Finančným 
riaditeľstvom SR. Za týmto účelom 

Dodávateľ uvedie Objednávateľovi údaje o 
svojom osobnom účte daňovníka, ktorý je 
povinný označiť správne podľa vyhlášky 
MF SR č. 378/2011 Z.z. o spôsobe 
označovania platby dane (ďalej 
„vyhláška“). Správne označená platba 
dane bude v štruktúre:  500240 (predčíslie 
účtu) + osobný účet daňovníka /8180, VS 
1100+zdaňovacie obdobie, v ktorom 
daňová povinnosť vznikla. Za správne 
označenie platby zodpovedá Dodávateľ. 
V prípade ak Dodávateľ poskytne 
Objednávateľovi nesprávne údaje pre 
platbu DPH znáša riziko vzniku nedoplatku 
po lehote splatnosti. Pre vylúčenie 
pochybností, úhradou platby DPH k cene 
predmetu Zmluvy priamo na osobný účet 
daňovníka sa má za to, že bola uhradená 
priamo Dodávateľovi a Objednávateľ sa vo 
vzťahu k Dodávateľovi nedostáva do 
omeškania a Dodávateľovi nevzniká voči 
Objednávateľovi žiadny nárok uplatniť si 
akékoľvek sankcie, úroky ani náhradu 
škody.  

 
 

4. Osobitné daňové ustanovenia  
pre Zmluvy 

 s medzinárodným prvkom 
4.1 Tento článok Všeobecných obchodných 

podmienok sa uplatní v prípade, ak bude 
zmluvný vzťah uzatvorený so zahraničným 
dodávateľom. Zahraničným dodávateľom 
pre účely týchto Všeobecných obchodných 
podmienok sa rozumie dodávateľ, ktorý 
má sídlo, resp. miesto podnikania mimo 
územia SR. 

 
4.2 Zmluvné strany postupujú pri vysporiadaní 

svojich daňových povinností zo Zmluvy 
nasledovne:  
a)ak ide o zahraničného dodávateľa so 
sídlom na území Európskej únie (EÚ) -  
DPH bude uplatnená podľa zákona o DPH 
a súvisiacich predpisov EÚ, 
b)ak ide o zahraničného dodávateľa so 
sídlom mimo územia EÚ, tzv. dodávateľ z 
tretích krajín - dodávka tovaru podlieha 
vždy colnému konaniu, 

- dodávka služieb sa riadi 
zákonmi SR a príslušnou zmluvou o 
zamedzení dvojitého zdanenia, ak je 
takáto zmluva uzatvorená. 
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4.3 Bližšie daňové podmienky pre konkrétneho 
zahraničného dodávateľa budú upravené 
v Zmluve. 

 
 

5. Miesto a termín dodania predmetu 
Zmluvy 

5.1 Dodávateľ je povinný dodať predmet 
Zmluvy v mieste dohodnutom v Zmluve. 
Ak miesto dodania nie je v Zmluve 
osobitne uvedené, je Dodávateľ povinný 
dodať predmet Zmluvy v mieste sídla 
Objednávateľa. 

 
5.2 Dodávateľ je povinný dodať predmet 

Zmluvy v termíne dohodnutom v Zmluve. 
 
5.3 Objednávateľ nie je povinný prevziať 

predmet Zmluvy pred dohodnutým 
termínom dodania. 

 
5.4 Nedodržanie termínu dodania predmetu 

Zmluvy sa považuje za podstatné 
porušenie Zmluvy. V prípade omeškania 
Dodávateľa s dodaním predmetu Zmluvy 
alebo jeho časti má Objednávateľ právo 
odstúpiť od Zmluvy alebo Objednávky (aj 
parciálnej). Objednávateľ je zároveň 
oprávnený voči Dodávateľovi uplatniť 
zmluvné sankcie v zmysle článku 10 týchto 
Všeobecných obchodných podmienok. 

 

6. Prevzatie  
predmetu Zmluvy 

6.1 O prevzatí predmetu Zmluvy vyhotovia 
zmluvné strany písomný preberací 
protokol (dodací list). Preberací protokol 
podpísaný oprávnenou osobou 
Objednávateľa bude dokladom o splnení 
predmetu Zmluvy.    

 
6.2 Dodávateľ je povinný, najneskôr pri 

prevzatí predmetu Zmluvy 
Objednávateľom, odovzdať 
Objednávateľovi všetky doklady, ktorých 
predloženie je obvyklé s prihliadnutím na 
charakter predmetu Zmluvy a aj prípadné 
ďalšie doklady stanovené v Zmluve. 

 
6.3 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť 

prevzatie predmetu Zmluvy, ak: 
a) predmet Zmluvy nie je dodaný 
v dohodnutom množstve, kvalite 
a špecifikácií, aj keď to nebráni jeho 
použitiu, 

b) Dodávateľ je v omeškaní s dodávkou 
predmetu Zmluvy, týmto nie je dotknutá 
možnosť Objednávateľa odstúpiť od 
Zmluvy alebo parciálnej Objednávky, 
c) Dodávateľ s predmetom Zmluvy 
nedodal potrebné doklady.    

 

7. Vlastnícke právo a nebezpečenstvo 
škody 

7.1 Vlastnícke právo k predmetu Zmluvy 
prechádza na Objednávateľa dňom jeho 
prevzatia, t.j. podpisom preberacieho 
protokolu (dodacieho listu) oprávnenou 
osobou Objednávateľa. 

 
7.2 Až do momentu odovzdania predmetu 

Zmluvy Objednávateľovi podľa bodu 6.1 
týchto Všeobecných obchodných 
podmienok nesie nebezpečenstvo škody 
na predmete Zmluvy Dodávateľ. 

 

8. Zodpovednosť za vady,  
nároky z vád 

8.1 Dodávateľ je povinný dodať 
Objednávateľovi predmet Zmluvy podľa 
špecifikácie, v množstve a kvalite 
dohodnutej v Zmluve. V opačnom prípade 
má predmet Zmluvy vady. Za vady 
predmetu Zmluvy sa považuje aj dodanie 
iného tovaru, než určuje Zmluva a vady 
v dokladoch potrebných na užívanie 
tovaru. Dodávateľ zodpovedá za vady 
v zmysle § 422 a nasl. Obchodného 
zákonníka. 

 
8.2  Predmet zmluvy má vady aj v prípade, ak 

je predmet Zmluvy zaťažený právom tretej 
osoby. Dodávateľ zodpovedá za právne 
vady predmetu Zmluvy v zmysle § 433 
a nasl. Obchodného zákonníka. 

 
8.3 Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má 

predmet Zmluvy v okamihu jeho 
odovzdania a prevzatia Objednávateľom, 
a to aj v prípade ak sa vada stala zjavnou 
až po tomto okamihu. Nároky vyplývajúce 
zo záruky za akosť tým nie sú dotknuté.  

 
8.4 Dodaním predmetu Zmluvy s vadami je 

Zmluva porušená podstatným spôsobom 
a Objednávateľ je oprávnený: 
a)požadovať odstránenie vád dodaním 
náhradného tovaru za vadný tovar, 
dodanie chýbajúceho tovaru alebo 
požadovať odstránenie právnych vád, 
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b) požadovať odstránenie vád opravou 
tovaru, ak sú vady opraviteľné, 
c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej 
ceny alebo 
d) odstúpiť od zmluvy. 
 

8.5 Postup pri uplatňovaní nárokov z vád 
predmetu Zmluvy sa riadi primerane 
ustanoveniami § 436 až § 441 
Obchodného zákonníka a uplatňuje sa 
v mieste dodania. 

 
8.6 Dodávateľ je povinný vady odstrániť 

bezodkladne po tom ako na ne 
Objednávateľ písomne upozorní a 
bezodplatne na vlastné náklady.  

 
8.7 V prípade ak Objednávateľovi v súvislosti 

s uplatnením reklamácie vznikne potreba 
vrátenia predmetu Zmluvy alebo jeho časti 
(ďalej len „reklamovaný predmet Zmluvy“) 
Dodávateľovi, Dodávateľ je povinný 
reklamovaný predmet Zmluvy prevziať. 
Dodávateľ zároveň znáša všetky náklady 
súvisiace s prevzatím a prepravou 
predmetu Zmluvy. Ak Dodávateľ 
reklamovaný predmet Zmluvy neprevezme 
do 30 dní odo dňa požiadavky 
Objednávateľa na prevzatie predmetu 
Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený 
požadovať od Dodávateľa zmluvnú pokutu 
vo výške 0,1% z ceny reklamovaného 
predmetu Zmluvy uvedenej v Zmluve za 
prvých 10 dní omeškania s prevzatím 
reklamovaného predmetu Zmluvy a po 
uplynutí prvých 10 dní omeškania zmluvnú 
pokutu vo výške 0,5% z ceny 
reklamovaného predmetu Zmluvy 
uvedenej v Zmluve. V prípade ak zmluvná 
pokuta vyčíslená Objednávateľom podľa 
tohto bodu Všeobecných obchodných 
podmienok bude nižšia ako 10 EUR za 
deň omeškania, je Objednávateľ 
oprávnený od Dodávateľa požadovať 
zmluvnú pokutu vo výške 10 EUR za 
každý deň omeškania s prevzatím 
reklamovaného predmetu Zmluvy. 

 
8.8 Uplatnením nárokov z vád nie sú dotknuté 

nároky Objednávateľa na náhradu škody 
alebo na zmluvnú pokutu. 

 

9. Záruka za akosť 
9.1 Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi na 

predmet Zmluvy záruku na jeho riadnu 
kvalitu, t.j. spôsobilosť plne ho užívať na 
dohodnutý alebo obvyklý účel a že si 

zachová dohodnuté alebo obvyklé 
vlastnosti po celú dobu trvania záručnej 
doby. 

 
9.2 Pokiaľ v Zmluve nie je dohodnuté inak, 

záručná doba je 24 mesiacov a začína 
plynúť odo dňa dodania predmetu Zmluvy 
Objednávateľovi v zmysle bodu 6.1 týchto 
Všeobecných obchodných podmienok. 

 
9.3 Plynutie záručnej doby sa prerušuje od 

doručenia reklamácie Dodávateľovi až do 
odstránenia zistených vád.  

 
9.4 V prípade, že dôjde k výmene predmetu 

Zmluvy, začne plynúť nová záručná doba 
dňom doručenia nového (vymeneného) 
tovaru.  

 

10. Zmluvné sankcie 
10.1 V prípade omeškania Dodávateľa 

s plnením svojich povinností podľa Zmluvy 
a/alebo týchto Všeobecných obchodných 
podmienok je Objednávateľ oprávnený za 
každý deň omeškania požadovať zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny 
omeškanej dodávky.  

 
10.2 V prípade omeškania Objednávateľa 

s úhradou faktúry v lehote splatnosti má 
Dodávateľ právo požadovať úrok 
z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej 
sumy za každý deň omeškania. 

 
10.3 V prípade omeškania s úhradou faktúry 

z dôvodov spôsobených peňažným 
ústavom Objednávateľa, nevzniká 
Dodávateľovi nárok na úrok z omeškania. 

 
10.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje 

Dodávateľa od povinností vyplývajúcich 
mu zo Zmluvy.  

 
10.5 Dodávateľ prehlasuje, že ku dňu 

uzavretia Zmluvy nie je evidovaný 
v Zozname fyzických osôb a právnických 
osôb, ktoré porušili zákaz nelegálneho 
zamestnávania vedenom Národným 
inšpektorátom práce a/alebo neporušil 
zákaz nelegálneho zamestnávania a tiež 
prehlasuje, že počas plnenia Zmluvy sa 
zaväzuje plniť všetky povinnosti v zmysle 
všeobecne záväzných právnych predpisov 
tak, aby neporušil zákaz nelegálneho 
zamestnávania ako ho vymedzuje zákon č. 
82/2015 Z.z. o nelegálnej práci a 
nelegálnom zamestnávaní a o zmene a 
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doplnení niektorých zákonov. Dodávateľ 
sa zaväzuje Objednávateľovi nahradiť 
škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla, 
vrátane sankcií a pokút, ktoré boli 
Objednávateľovi uložené z dôvodu, že 
Dodávateľ porušil zákaz nelegálneho 
zamestnávania. V prípade, ak sa 
vyhlásenie Dodávateľa ukáže ako 
nepravdivé je Objednávateľ oprávnený 
požadovať zmluvnú pokutu vo výške 5% 
z celkovej ceny predmetu Zmluvy.  

 
10.6 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je ani 

čiastočne dotknutý nárok Objednávateľa 
na náhradu škody spôsobenej porušením 
zmluvnej povinnosti Dodávateľom, pričom 
zmluvná pokuta sa do tejto škody 
nezapočítava. 

 

11. Zánik zmluvy 
11.1 Zmluva zaniká:   

a) splnením predmetu Zmluvy, 
b) písomnou dohodou zmluvných strán, 
c) písomnou výpoveďou Objednávateľa 
aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná 
lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým 
dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
písomná výpoveď doručená Dodávateľovi, 
d) písomným odstúpením od Zmluvy 
Objednávateľom v zmysle bodu 11.2 
týchto Všeobecných obchodných 
podmienok alebo Dodávateľom v zmysle 
bodu 11.4 týchto Všeobecných 
obchodných podmienok. 

 
11.2   Objednávateľ je oprávnený odstúpiť 

od Zmluvy alebo Objednávky (aj 
parciálnej) v prípade: 
a) podstatného porušenia Zmluvy  
a/alebo týchto Všeobecných obchodných 
podmienok Dodávateľom, 
b) v prípade nepodstatného porušenia 
Zmluvy a/alebo týchto Všeobecných 
obchodných podmienok, ak Dodávateľ 
nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej 
primeranej lehote, ktorá mu bola na to 
poskytnutá,    
c) ak sa začne konkurzné resp. 
reštrukturalizačné konanie na majetok 
Dodávateľa. 
d) ak u Dodávateľa nastali dôvody na 
zrušenie registrácie pre daň z pridanej 
hodnoty podľa § 81 ods. 4 písm. b) bod 2. 
zákona  o DPH a/alebo je zverejnený 
v príslušnom zozname platiteľov dane 
z pridanej hodnoty, u ktorých nastali 

dôvody na zrušenie registrácie pre daň 
z pridanej hodnoty vedenom Finančným 
riaditeľstvom SR v zmysle § 69 ods. 15 
zákona o DPH.  
 

11.3 Za podstatné porušenie Zmluvy 
Dodávateľom sa považuje: 
a) ak je Dodávateľ v omeškaní 
s dodávkou predmetu Zmluvy alebo jeho 
časti,  
b) nedodanie predmetu Zmluvy 
v množstve, kvalite, špecifikácií a v 
termíne dohodnutom v Zmluve, 
c) ak Dodávateľ neodstráni vady 
dodaného predmetu Zmluvy, na ktoré bol 
písomne upozornený, v lehote stanovenej 
v upozornení. 
 

11.4 Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od 
Zmluvy v prípade omeškania 
Objednávateľa s úhradou faktúry po dobu 
dlhšiu ako 60 dní. 

 
11.5 Odstúpenie je účinné okamihom jeho 

doručenia druhej zmluvnej strane. Po tejto 
dobe nemožno účinky odstúpenia od 
Zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu 
druhej zmluvnej strany.  

 
 
11.6 Odstúpením od Zmluvy nezaniká 

nárok Objednávateľa na náhradu škody 
a zaplatenie zmluvnej pokuty. 

 

12. Záverečné ustanovenia 
12.1 Práva a povinnosti Objednávateľa 

a Dodávateľa neupravené týmito 
Všeobecnými obchodnými podmienkami 
sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. 

 
12.2 Tieto Všeobecné obchodné podmienky 

platia v plnom rozsahu pre vzťah medzi 
Objednávateľom a Dodávateľom, ak si 
Objednávateľ a Dodávateľ nedohodnú 
v písomnej forme iné podmienky. Iné 
podmienky, ako sú podmienky ustanovené 
v týchto Všeobecných obchodných 
podmienkach sú platné a účinné iba vtedy, 
ak sú písomne potvrdené 
Objednávateľom. V prípade vzniku 
rozporov medzi znením Zmluvy a týmito 
Všeobecnými obchodnými podmienkami 
má prednosť znenie Zmluvy. Všeobecné 
obchodné podmienky Dodávateľa ako aj 
akékoľvek podmienky Dodávateľa odlišné 
od podmienok ustanovených týmito 
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Všeobecnými obchodnými podmienkami 
sú vylúčené, ak sa písomne nedohodne 
inak.  

 
12.3 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky 

prípadné spory vyplývajúce zo Zmluvy 
alebo v súvislosti s ňou alebo z týchto 
Všeobecných obchodných podmienok 
budú riešené vzájomnou dohodou. 
V prípade, že nedôjde k dohode, budú 
spory rozhodnuté príslušným súdom podľa 
procesných predpisov v Slovenskej 
republike. 

 
12.4 Zmluvné strany sú povinné zachovať 

obchodné tajomstvo vo vzťahu ku 
skutočnostiam obchodnej, výrobnej alebo 
technickej povahy súvisiacim 
s podnikateľskou činnosťou oboch 
zmluvných strán, ktoré majú skutočnú, 
alebo aspoň potenciálnu materiálnu, alebo 
nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných 
odborných kruhoch bežne dostupné, majú 
byť podľa vôle jednej zo zmluvných strán 
utajené a táto zmluvná strana ich utajenie 
zodpovedajúcim spôsobom zabezpečuje. 
V prípade, že Dodávateľ alebo 
Objednávateľ poruší ustanovenie týchto 
Všeobecných obchodných podmienok 
o ochrane dôverných informácií, je povinný 
poškodenému nahradiť vzniknutú škodu. 

 
       Identifikačné údaje Dodávateľa  
      Obchodné meno: 
      Sídlo: 
      IČO: 
      DIČ: 
      IČ DPH: 
     Zápis v registri: 
 
 
 
 
 
    ............................................................. 
    Meno, priezvisko, funkcia, podpis 
    oprávneného zástupcu/ov dodávateľa 
 

 


