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OBCHODNÉ PODMIENKY 
pre nákup výkonov a služieb  

platné od dňa 1.1.2005 

1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1.1 Tieto obchodné podmienky upravujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi 
kupujúcim a predávajúcim v prípade, že kupujúcim je akciová spoločnosť Železiarne 
Podbrezová a. s. so sídlom: Kolkáreň 35, Podbrezová, 976 81, IČO: 31 562 141, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica v oddieli: Sa, vložke č.: 69/S. 

1.2 Odchylné dojednania od obchodných podmienok majú platnosť len vtedy, ak sú v uzatvorenej 
kúpnej zmluve výslovne uvedené a sú odsúhlasené obidvomi stranami.  

1.3 Právne vzťahy neupravené kúpnou zmluvou alebo týmito obchodnými podmienkami sa riadia 
príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky. 

2 ZMLUVA O DIELO 

2.1 Písomný návrh na uzatvorenie zmluvy predložený objednávateľom (objednávka) je len 
podkladom pre vystavenie písomného návrhu zmluvy o dielo. 

2.2 Vykonanie akýchkoľvek zmien zhotoviteľom v návrhu predloženom objednávateľom nezakladá 
vznik zmluvy. V takom prípade sa jedná o návrh na uzavretie zmluvy o dielo predložený 
zhotoviteľom objednávateľovi a zmluva je uzatvorená až dňom prijatia písomného súhlasného 
vyjadrenia od objednávateľa, najneskôr však do piatich dní od dátumu odoslania návrhu. Po 
tejto lehote nie je zhotoviteľ svojím návrhom viazaný a zmluva vznikne len v prípade, že 
zhotoviteľ súhlasné vyjadrenie objednávateľovi písomne potvrdí.  

2.3 Zmluva o dielo má vždy písomnú formu. Táto forma právneho úkonu sa vyžaduje aj pre zmenu 
alebo zrušenie zmluvy o dielo.  

3 DODACIE PODMIENKY 

3.1 Zhotoviteľ je povinný dielo vykonať v dojednanom čase, inak v čase primeranom s prihliadnutím 
na povahu diela. 

3.2 V prípade, že dielo bude na základe dohody zmluvných strán vykonávané v objektoch 
objednávateľa, zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho zamestnanci budú preukázateľne oboznámení 
s platnými predpismi pre tvorbu a ochranu životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci a predpismi o ochrane pred požiarmi. 

3.3 Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu zhovovovania diela kontrolovať jeho 
vykonávanie. 

3.4 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s dielom doklady potrebné na prevzatie a na riadne 
užívanie diela. 

3.5 Odovzdanie a prevzatie zhotoveného diela sa vykoná písomne vo forme zápisnice o odovzdaní 
a prevzatí diela, ktorú podpíšu obidve zmluvné strany, resp. ich oprávnení zástupcovia.  

3.6 Pri omeškaní zhotoviteľa s dodaním tovaru sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute: 
- pri omeškaní do 15 dní 0,5% z ceny diela, 
- od 16 do 30 dní 2,5% z ceny diela, 
- pri omeškaní nad 30 dní 5% z ceny diela. 

3.7 Zmluvná pokuta je splatná do 14 dní odo dňa odoslania písomnej výzvy na jej zaplatenie. 
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody presahujúcej zmluvnú 
pokutu. 

4 PLATOBNÉ PODMIENKY 

4.1 Právo účtovať vzniká dňom odovzdania diela objednávateľovi.  
4.2 Platobné podklady sú splatné v lehote uvedenej v zmluve o dielo, ktorá začína plynúť odo dňa 

ich odoslania. Zhotoviteľ má právo fakturovať i čiastkové dodávky diela, len pokiaľ je to 
výslovne dohodnuté v zmluve. Ak nie je v zmluve o dielo dohodnuté inak, je podkladom pre 
úhradu ceny faktúra, ktorá je zároveň daňovým dokladom. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, sú 
platobné podklady vrátane opravných splatné do 30 dní odo dňa odoslania.  

4.3 Námietky k platobnému podkladu je potrebné písomne oznámiť zhotoviteľovi v lehote jeho 
splatnosti. 
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4.4 Cena za dielo sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet zhotoviteľa, pokiaľ je 
uhrádzaná prostredníctvom banky.  

4.5 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z ceny diela za 
každý deň omeškania s úhradou ceny v prípade, že ju zhotoviteľ predpíše. Omeškaním 
s úhradou ceny sa rozumie jej neuhradenie v dobe splatnosti uvedenej v príslušnom daňovom 
doklade, ktorý je podkladom pre jej vyúčtovanie. Podkladom pre uhradenie zmluvnej pokuty je 
jej vyúčtovanie. Ak objednávateľ neuplatní námietky voči správnosti vyúčtovania zmluvnej 
pokuty v dobe splatnosti, platí, že účastníci zmluvy sa dohodli, že táto zmluvná pokuta je 
vyúčtovaná a vymáhaná zhotoviteľom oprávnene a v správnej výške.  

5 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

5.1 Objednávateľ je povinný prezrieť dielo pri osobnom odbere.  
5.2 Zhotoviteľ poskytuje záruku za akosť diela počas 12 mesiacov odo dňa jeho odovzdania. 
5.3 Práva z vád zanikajú, ak vady nie sú oznámené včas, najneskôr do 12 mesiacov odo dňa 

dodania diela. Dodanie diela s vadami nie je podstatným porušením zmluvy. 
5.4 Ak je oznámenie vád (reklamácia) uskutočnené e-mailom, telefonicky, faxom, musí nasledovať 

písomné oznámenie zaslané poštou. Doručené oznámenie o vadách musí obsahovať: 
označenie zmluvy o dielo, popis vád a ich prejavov, počet vadných kusov. 

5.5 Objednávateľ musí umožniť zhotoviteľovi na základe jeho požiadavky fyzické overenie 
oprávnenosti reklamácie.  

6 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

6.1 Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy odstúpiť a to pred začatím plnenia 
písomnou formou. V tomto prípade je dňom, kedy druhej strane toto odstúpenie oznámila, 
vzniká povinnosť uhradiť odstupné, ktorého výška je odvodená z dohodnutej ceny diela 
a predstavuje, ak sa nedohodne inak 25 % z dohodnutej ceny diela. Týmto ustanovením nie je 
dotknutá možnosť zmluvných strán na náhradu škody.  

6.2 Tieto obchodné podmienky sú platné do uzavretia dohody o nových podmienkach. 
6.3 Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo, čo zmluvné strany 

potvrdili podpisom na zmluve o dielo. 
6.4 Podpisom zmluvy o dielo, zhotoviteľ súčasne vyhlasuje, že tieto obchodné podmienky ŽP a. s. 

zo dňa 1.1.2005, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke  
http://www.zelpo.sk/zelpo/homezp.nsf/page/obchodne_podmienky  
a ktorými sa tento zmluvný vzťah spravuje, sú mu známe. 


