
OBCHODNÉ PODMIENKY  
pre nákup výkonov a služieb 

1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  
1.1 Tieto obchodné podmienky upravujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi 

objednávateľom a zhotoviteľom v prípade, že objednávateľom je akciová spoločnosť 
Železiarne Podbrezová a.s., so sídlom: Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložke č.: 69/S.  

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

1.3 Právne vzťahy neupravené zmluvou o dielo 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 zhotovovania 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 vykonaním diela sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute       
vo výške 0,02 % z ceny diela za každý začatý deň omeškania. 

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 doručenia. 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 doručenia.  
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4.3 Námietky k platobnému podkladu je potrebné písomne oznámiť zhotoviteľovi v lehote jeho 
splatnosti.  

4.4 Cena za dielo sa považuje za uhradenú dňom jej odpísania z účtu objednávateľa, pokiaľ je 
uhrádzaná prostredníctvom banky.  

4.5 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,02% z ceny diela 
za každý začatý 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 úrokov z omeškania je ich vyúčtovanie. Ak objednávateľ neuplatní námietky         
voči správnosti vyúčtovania úrokov z omeškania v dobe splatnosti, platí, že účastníci zmluvy sa 
dohodli, že tieto úroky z omeškania sú vyúčtované a vymáhané zhotoviteľom oprávnene a         
v správnej výške.  

5 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY  
5.1 Objednávateľ je povinný prezrieť dielo pri osobnom odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela.  
5.2 Zhotoviteľ poskytuje záruku za akosť diela počas 24 mesiacov odo dňa jeho odovzdania.  
5.3 Práva z vád zanikajú, ak vady nie sú oznámené včas, najneskôr do 24 mesiacov odo dňa 

dodania diela. Dodanie diela s vadami 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 VSTUP DO PRIESTOROV ŽP a. s.  
6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo bude vykonávať výlučne prostredníctvom vlastných 

zamestnancov a na vlastnú zodpovednosť. V prípade, že by zhotoviteľ mal vykonávať dielo alebo 
jeho časť prostredníctvom tretích osôb (ďalej len „zamestnanci subdodávateľa v akomkoľvek 
rade“), je povinný vyžiadať si predchádzajúci písomný súhlas objednávateľa. Pri vykonávaní diela 
alebo jeho časti treťou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo alebo jeho časť 
vykonával sám . Povinnosti zamestnancov zhotoviteľa sa vzťahujú aj                   na 
zamestnancov subdodávateľov v akomkoľvek rade, pričom pod pojmom zamestnanci zhotoviteľa 
sa myslí aj zamestnanci subdodávateľov v akomkoľvek rade, prípadne SZČO. 
 

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť na účely plnenia zmluvy o dielo personál s príslušnou odbornou 
kvalifikáciou, s príslušnými oprávneniami a osvedčeniami.  
 

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že po celú dobu vykonávania diela budú zamestnanci zhotoviteľa       
pod jeho výhradnou zodpovednosťou, kontrolou a riadením.  
 

6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej 
ochrany svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene v priestoroch 
a/alebo objektoch objednávateľa za účelom realizácie diela alebo jeho časti. 

 
6.5 V prípade, ak je v súvislosti s plnením zmluvy o dielo nevyhnutný vstup zamestnancov zhotoviteľa 

do priestorov a/alebo objektov objednávateľa, zamestnanci zhotoviteľa sú povinní dodržiavať 
platné interné predpisy objednávateľa, s ktorými budú vopred riadne a preukázateľne 
oboznámení. Zhotoviteľ je povinný zaistiť účasť zamestnancov na uvedenom oboznamovaní, inak 
je objednávateľ oprávnený od zmluvy o dielo odstúpiť. 

 
6.6 Za účelom vstupu zamestnancov zhotoviteľa do priestorov a/alebo objektov objednávateľa 

poverený zamestnanec objednávateľa požadujúci výkon alebo službu odovzdá poverenému 
zamestnancovi zhotoviteľa elektronické čipové karty s časovým obmedzením na čas výkonu prác 
– dočasné priepustky (IDKZEF), podmienky a návod na používanie, o čom spíšu „Protokol 
o prevzatí identifikačných kariet“. 

 

strana: 2 
 



6.7 Po ukončení vykonávania diela alebo niektorých prác len niektorými zamestnancami, poverený 
zamestnanec zhotoviteľa je povinný bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti informovať 
povereného zamestnanca objednávateľa požadujúceho výkon alebo službu a súčasne mu vrátiť 
elektronické čipové karty (IDKZEF) o čom spíšu „Protokol o vrátení identifikačných kariet“. 

 
6.8 Zmluvné strany sa zaväzujú rovnako postupovať v prípade vstupu vozidiel zhotoviteľa alebo jeho 

subdodávateľa v akomkoľvek poradí do priestorov a/alebo objektov objednávateľa, pokiaľ tento 
vydá elektronické čipové karty pre vozidlá a nepôjde o jednorazový vstup na základe „Potvrdenia 
pre vstup do priestorov ŽP a.s.“ 

 
6.9 V prípade nevrátenia karty/kariet, straty, poškodenia, odcudzenia alebo znehodnotenia je 

poverený zamestnanec zhotoviteľa povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 10,00 EUR/1 
elektronická čipová karta pre zamestnanca a zmluvnú pokutu vo výške 30,00 EUR/1 elektronická 
čipová karta pre vozidlo v hotovosti v pokladnici objednávateľa. 

 
6.10 Ak nebude zmluvná pokuta v zmysle predchádzajúceho bodu uhradená v hotovosti, objednávateľ 

je oprávnený vystaviť zhotoviteľovi faktúru so splatnosťou 14 dní odo dňa jej odoslania. 
 

6.11 Ak zhotoviteľ vstupuje do priestorov/objektov objednávateľa alebo zabezpečuje dodávku 
prostredníctvom prepravnej firmy, je povinný na požiadanie objednávateľa preukázať platné 
poistenie proti škodám spôsobených zamestnancom pri práci a poistenie proti škodám 
spôsobených prevádzkou motorových vozidiel.  

 
6.12 Zhotoviteľ berie na vedomie, že vozidlá zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľov v akomkoľvek 

rade nebudú vpustené do priestorov a/alebo objektov objednávateľa bez povinnej výbavy, ak sa 
pre vstup do priestorov a/alebo objektov vyžadujú - ochranná prilba, ochranné okuliare, pracovné 
rukavice, pracovný odev (montérky), pracovná obuv. Pred vstupom do priestorov a/alebo 
objektov objednávateľa musí mať osádka povinnú výbavu oblečenú, obutú a použitú. V prípade, 
že tak osádka vozidla neučiní, bude vykázaná z priestorov a/alebo objektov objednávateľa. 
Motorové vozidlá s výklopnou korbou musia mať v kabíne nainštalovaný funkčný zvukový 
a svetelný indikátor vyklopenia korby. 

 

7 Cezhraničné vysielanie zamestnancov zhotoviteľa pochádzajúceho z EÚ 
7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje za účelom overenia, či neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania, 

predložiť k nahliadnutiu pred prvým vstupom do priestorov/objektov objednávateľa nasledovné 
dokumenty: 

 
7.1.1 pracovné zmluvy zamestnancov alebo iný doklad každého zamestnanca potvrdzujúci 

pracovnoprávny vzťah so zamestnancom zhotoviteľa, 
7.1.2 zmluvy preukazujúce celkový rad právnych vzťahov (v prípade, že nie je priamo 

zamestnancom zhotoviteľa), 
7.1.3 doklady v prípade príslušníka tretej krajiny, okrem občana Švajčiarskej konfederácie, aj platný 

doklad o pobyte alebo iné oprávnenie na pobyt, fotokópia cestovného dokladu a kópia zmluvy 
o dielo a objednávky, 

7.1.4 potvrdenie vydané ubytovacím zariadením o poskytnutí ubytovania počas obdobia, kedy je 
plánovaný výkon práce (v prípade zhotoviteľa, ktorý zamestnáva zamestnancov, ktorí sú 
príslušníkmi tretích krajín alebo hosťujúceho zamestnávateľa z krajín mimo EÚ), 

7.1.5 kópiu Rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, že ubytovacie zariadenia 
spĺňa hygienické požiadavky v zmysle MZ SR č. 259/2008 Z. z. (v prípade zhotoviteľa, ktorý 
zamestnáva zamestnancov, ktorí sú príslušníkmi tretích krajín alebo hosťujúceho 
zamestnávateľa z krajín mimo EÚ), 

7.1.6 doklady preukazujúce totožnosť fyzických osôb, 
7.1.7 doklad obsahujúci identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzických osôb (formulár PD 

A1). 
 

V prípade, že vyššie uvedené dokumenty nebudú v súlade s platnými právnymi predpismi alebo 
neúplné, alebo ich zhotoviteľ nepredloží v zmysle ods. 7.1 je objednávateľ oprávnený odmietnuť 
vpustiť zamestnanca zhotoviteľa, ktorého dokumenty nie sú v súlade s platnými právnymi 
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predpismi alebo sú neúplné, alebo ich zhotoviteľ nepredložil, do priestorov/objektov 
objednávateľa. Takéto odmietnutie objednávateľa nie je porušením zmluvných povinností,           
ani omeškaním objednávateľa, pričom zhotoviteľ v tomto prípade nemá nárok na náhradu škody. 

7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho poverený zamestnanec bude mať doklady predložené 
k nahliadnutiu uvedené v ods. 7.1  počas výkonu prác alebo poskytovania služieb zamestnancami 
zhotoviteľa k dispozícií pre prípad kontroly štátnych orgánov SR. 
 

7.3 V prípade skončenia účasti ktoréhokoľvek zamestnanca zhotoviteľa na vykonávaní prác alebo 
poskytovaní služieb, je zhotoviteľ povinný takúto skutočnosť bezodkladne oznámiť 
objednávateľovi. 

 
7.4 V prípade zmeny zamestnancov zhotoviteľa platia pre zhotoviteľa povinnosti ods. 7.1, 7.2, 7.3 

a 7.5 rovnako. 
 

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje k poskytnutiu všetkej súčinnosti pri plnení povinností objednávateľa 
súvisiacich s vyslaním na výkon práce štátneho príslušníka krajiny mimo EÚ alebo občana EÚ     
na územie SR, najmä vyplnenie formulárov pre príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 
V prípade odmietnutia uvedenej súčinnosti je objednávateľ oprávnený odmietnuť vpustiť 
zamestnanca zhotoviteľa, ktorého dokumenty nie sú v súlade s platnými právnymi predpismi 
alebo sú neúplné, alebo ich zhotoviteľ nepredložil, do priestorov/objektov objednávateľa. Takéto 
odmietnutie objednávateľa nie je porušením zmluvných povinností, ani omeškaním 
objednávateľa, pričom zhotoviteľ v tomto prípade nemá nárok na náhradu škody. 

 
7.6 Objednávateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje zamestnancov vyslaných zhotoviteľom 

výlučne v rozsahu, spôsobom a za účelom kontroly, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho 
zamestnávania a splnenia si zákonných povinností súvisiacich s vyslaním výkonu práce 
príslušníka krajín mimo EÚ a občana EÚ v území SR. V súvislosti s poskytovaním osobných 
údajov v zmysle ods. 7.1, 7.3, 7.4 a 7.5 sa zhotoviteľ zaväzuje oboznámiť svojich zamestnancov 
o spracovaní osobných údajov objednávateľom v rozsahu uvedenom v prílohe č . 1, v súlade      
so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu 
a rady (EÚ) 2016/679 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. V prípade 
nedodržania uvedenej povinnosti informovania dotknutých osôb/zamestnancov zhotoviteľa alebo 
subdodávateľa v akomkoľvek rade, sa zhotoviteľ zaväzuje k úhrade sankcií vrátane náhrady 
škody, ktoré objednávateľovi s týmto porušením vzniknú. 
 

7.7 Ak zhotoviteľ poruší svoje zákonné povinnosti vyplývajúce mu zo zákona č. 351/2015 Z. z. 
o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb 
a zmene a doplnení niektorých zákonov alebo svoje zmluvné povinnosti vyplývajúce zo zmluvy 
o dielo a týchto obchodných podmienok a objednávateľovi vzniknú sankcie alebo iné opatrenia 
finančného alebo majetkového charakteru (napr. strata možnosti uchádzať sa o čerpanie 
finančných prostriedkov z eurofondov) titulom porušenia povinností na strane zhotoviteľa, 
objednávateľ má právo uplatniť bez zbytočného odkladu svoj nárok na náhradu škody, ktorý mu 
týmto vznikol na ťarchu zhotoviteľa alebo na ťarchu rozhodujúceho akcionára/spoločníka alebo 
subjektu s rozhodujúcim vplyvom na podnikanie zhotoviteľa. Zhotoviteľ podpisom zmluvy o dielo 
prehlasuje, že náhradu škody uhradí bez zbytočného odkladu po doručení uplatnenia nároku      
zo strany objednávateľa, zároveň zabezpečí internými predpismi právo objednávateľa vymáhať 
tento nárok solidárne aj od akcionára/spoločníka zhotoviteľa alebo od subjektu s rozhodujúcim 
vplyvom na podnikanie zhotoviteľa. 

 
7.8 V prípade porušenia povinností zo strany zhotoviteľa vyplývajúcich mu z článku 7 je objednávateľ 

oprávnený odstúpiť od zmluvy o dielo.  
 

8 ZHOTOVITEĽ MIMO EÚ 
8.1 Pre zhotoviteľa sídliaceho mimo EÚ platia všetky ustanovenia článku 7 okrem 7.1.1, 7.1.2, 7.2, 

7.7. 
8.2 Ak zhotoviteľ poruší svoje zákonné povinnosti alebo svoje zmluvné povinnosti vyplývajúce z tejto 

zmluvy a objednávateľovi vzniknú sankcie alebo iné opatrenia finančného alebo majetkového 
charakteru (napr. strata možnosti uchádzať sa o čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov) 
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titulom porušenia povinností na strane jeho zhotoviteľa, objednávateľ má právo uplatniť              
bez zbytočného odkladu svoj nárok na náhradu škody, ktorá mu týmto vznikla na ťarchu 
zhotoviteľa alebo na ťarchu rozhodujúceho akcionára/spoločníka alebo subjektu s rozhodujúcim 
vplyvom na podnikanie zhotoviteľa. Zhotoviteľ podpisom zmluvy prehlasuje, že náhradu škody 
uhradí bez zbytočného odkladu po doručení uplatnenia nároku zo strany objednávateľa, zároveň 
zabezpečí internými predpismi právo objednávateľa vymáhať tento nárok solidárne                      
aj od spoločníka, akcionára zhotoviteľa alebo od subjektu s rozhodujúcim vplyvom na podnikanie 
zhotoviteľa.  
 

9 SPOLUPRÁCA NA SPOLOČNOM PRACOVISKU 
9.1 V prípade, že vykonanie diela si vyžaduje výkon prác alebo plnenie úloh na spoločnom 

pracovisku v zmysle § 18 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa zhotoviteľ zaväzuje 
k uzatvoreniu Dohody o spolupráci zamestnávateľov pri prevencii, príprave a vykonávaní 
opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vzájomnej informovanosti a 
koordinácii činností pri vykonávaní diela na spoločnom pracovisku s objednávateľom, prípadne 
aj ďalšími zhotoviteľmi, ktorej vzor tvorí prílohu č. 2 týchto obchodných podmienok na nákup 
výkonov a služieb. 

 

10 ZÁNIK ZMLUVY O DIELO 
10.1 Zmluva o dielo zanikne: 

a) okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán, ktoré vyplývajú z jej 
obsahu a všeobecne záväzných právnych predpisov aj  

b) písomnou dohodou zmluvných strán alebo 
c) písomným odstúpením od zmluvy o dielo niektorou zmluvnou stranou. 

10.2 V prípade zániku zmluvy o dielo dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto 
dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky 
zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou 
zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy o dielo dohodou. 

10.3 Ak ktorákoľvek zmluvná strana koná v rozpore so zmluvou o dielo a/alebo právnymi predpismi a 
na predchádzajúcu písomnú výzvu druhej zmluvnej strany toto konanie a jeho následky              
v určenej lehote neodstráni, je druhá zmluvná strana oprávnená od zmluvy o dielo odstúpiť. 
Predchádzajúca písomná výzva druhej zmluvnej strany nie je potrebná v prípade odstúpenia   
od zmluvy o dielo zo strany druhej zmluvnej strany v prípade podstatného porušenia zmluvy      
o dielo. Odstúpenie musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. 
Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. Odstúpením 
od zmluvy o dielo nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa úroku z omeškania, zmluvných 
pokút, ochrany informácií a ustanovenia týkajúce sa tých práv a povinností, z povahy ktorých 
vyplýva, že majú trvať aj po odstúpení od zmluvy o dielo. 

10.4 Na právnu úpravu odstúpenia od zmluvy o dielo a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho 
vyplývajúcich sa primerane vzťahuje § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov. 

10.5 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení 
niektorej zo zmluvných strán (napr. vyhlásenie konkurzu, povolenie reštrukturalizácie, vstup     
do likvidácie, zmena  právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene niektorej 
zo zmluvných strán) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie  zmluvy           
o dielo, je dotknutá zmluvná strana povinná oznámiť tieto skutočnosti druhej zmluvnej strane 
najneskôr do desať (10) dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá 
za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane v dôsledku porušenia tejto povinnosti a táto má 
právo odstúpiť od zmluvy o dielo z dôvodu porušenia povinnosti.  

10.6 V prípade predčasného ukončenia zmluvy o dielo sú zmluvné strany povinné v lehote               
do jedného (1) mesiaca od ukončenia účinnosti zmluvy o dielo vysporiadať všetky svoje 
zmluvné záväzky v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a zmluvou o dielo.  

10.7 Zhotoviteľ je povinný v prípade zániku zmluvy o dielo vykonať všetky nevyhnutné úkony 
na zabránenie vzniku škody objednávateľovi.  
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10.8 Objednávateľ môže odstúpiť od uzatvorenej zmluvy o dielo aj zaplatením odstupného a to 
vo výške preukázateľných nákladov, ktoré vynaloží zhotoviteľ a jeho subdodávatelia do doby, 
keď obdržal písomné oznámenie objednávateľa o odstúpení. 

10.9 Zhotoviteľ môže odstúpiť od plnenia uzatvorenej zmluvy o dielo, pokiaľ mu objednávateľ 
neposkytne plnenie, ktoré bolo vecne a časovo písomne dojednané zmluvou o dielo alebo  
dodatkami k nej, zápisom alebo protokolom, podpísaným oprávnenými osobami oboch 
zmluvných  strán. Súčasne vznikne zhotoviteľovi nárok na úhradu preukázateľných nákladov, 
ktoré vynaložil on a jeho subdodávatelia do doby odstúpenia. 

10.10 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy o dielo bez úhrady v prípade, že zhotoviteľ i napriek 
písomnému upozorneniu preukázateľne neplní termínovo a vecne predmet zmluvy o dielo a tým 
ohrozuje riadne splnenie diela. Zhotoviteľ je v tomto prípade povinný objednávateľovi uhradiť 
vzniknutú škodu.  

10.11 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy o dielo bez úhrady v prípade, ak zhotoviteľ nedodrží 
svoje zákonné povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 351/2015 Z.z. o cezhraničnej spolupráci  
pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení a zo zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a 
nelegálnom zamestnávaní v platnom znení. 

10.12 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy o dielo odstúpiť v prípade zverejnenia zhotoviteľa            
v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie 
podľa platného zákona o DPH. Objednávateľ má nárok na úhradu nákladov spojených                
s vrátením plnenia.  
 

11 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
11.1 Tieto obchodné podmienky sú platné do uzavretia dohody o nových podmienkach.  
11.2 Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo, čo zmluvné strany 

potvrdili podpisom na zmluve o dielo.  
11.3 Právne vzťahy neupravené zmluvou o dielo, alebo týmito obchodnými podmienkami sa riadia 

ustanoveniami všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky najmä zákonom 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Aplikácia právneho poriadku 
iného štátu, ako aj aplikácia kolíznych noriem medzinárodného práva súkromného 
a procesného, je na základe dohody zmluvných strán vylúčená. Zmluvné strany sa dohodli,         
že v prípade riešenia sporov vzniknutých zo zmluvy o dielo zakladajú právomoc príslušného 
súdu Slovenskej republiky. 

11.4 Podpisom zmluvy o dielo zhotoviteľ súčasne vyhlasuje, že tieto obchodné podmienky ŽP a. s. 
zo dňa 16. 07. 2021, 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 a že s nimi súhlasí.  
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Príloha č. 1 Obchodných podmienok na nákup výkonov a služieb  

Informácie o spracúvaní osobných údajov 

Prevádzkovateľ, názov, právna 
forma, adresa a kontakt 

Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 
Podbrezová 
info@zelpo.sk 

Zodpovedná osoba za ochranu 
osobných údajov – kontakt 

zodpovednaosobazp@zelpo.sk 

Práva dotknutej osoby 

právo na prístup k osobným údajom áno 

právo na opravu osobných údajov áno 

právo na vymazanie osobných údajov nie 

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov áno 

právo na prenosnosť osobných údajov nie 

právo namietať spracúvanie osobných údajov nie 

právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. áno 

Informácie o spracúvaných osobných údajoch 

účel spracúvania Zákonné povinnosti súvisiace s vyslaním na výkon práce občana EÚ 
a tretích krajín na územie SR 

právny základ spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa 
v zmysle čl.6 ods. 1/c Nariadenia EU (GDPR) a §13 ods. 1/c Zákona 
18/2018 Z. z. 

doba uchovávania v zmysle osobitného predpisu 

príjemcovia prevádzkovateľ, orgány štátnej moci a kontrolné orgány 

prenos do tretej krajiny nebude 

automatizované individuálne 
rozhodovanie vrátane profilovania  

nebude vykonávané 

Poznámka: poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných údajov bude mať 
vplyv na vybavenie žiadosti. 
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Vaše práva pri ochrane osobných údajov 
Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, 
ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše 
osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. 
Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté 
elektronicky, ak to bude technicky možné.  
Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a 
aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú 
nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie 
upravili, aktualizovali alebo doplnili. 
Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, 
napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie 
pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných 
okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme 
môcť Vašej žiadosti vyhovieť. 
Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme 
prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré  
o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme 
využívať. 
Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných 
údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však 
týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, 
ktorej ste jednou zo zmluvných strán.  
Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich 
legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod 
na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.  
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše 
osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný 
orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 
Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, 
https://dataprotection.gov.sk. 
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