Všeobecné obchodné podmienky
Stanislav Sokol-ALUSTAV
Čl. I.
Preambula
Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), určujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov založených Zmluvou,
uzavretou medzi firmou Stanislav Sokol -ALUSTAV a ich Odberateľmi, ktorých predmetom je dodanie tovaru, poskytnutie služby,
vykonanie diela a prác, postúpenie výkonu majetkových práv, resp. udelenie licencie (sublicencie) a iné Plnenia a výkony zo strany
Odberateľov. Všetky ustanovenia tu uvedené sú platné, pokiaľ nie je písomnou Zmluvou s Odberateľom explicitne upravené inak. 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.
Čl. II.
Definície pojmov
Odberateľ – je pre účely týchto VOP fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť, a ktorá sa zaviazala: dodať
Odberateľovi hnuteľnú vec (tovar); vykonať pre Odberateľa dielo alebo prácu; poskytnúť Odberateľovi službu alebo iné Plnenia a výkony;
postúpiť na Odberateľa výkon všetkých majetkových autorských práv k autorskému dielu
Dodávateľ – je pre účely týchto VOP firma Stanislav Sokol-ALUSTAV, Raveň 7152/48, 03403 Ružomberok, IČO:37042441
Plnenie – je pre účely týchto VOP akýkoľvek tovar, dielo, práca, služba, postúpenie výkonu majetkových práv, resp. udelenie licencie
(sublicencie), alebo akékoľvek iné Plnenia a výkony dodávané Dodávateľom v prospech Odberateľa na základe zmluvného vzťahu medzi
Odberateľom a Dodávateľom.
Zmluva – je pre účely týchto VOP akákoľvek Zmluva uzatvorená medzi Odberateľom a Dodávateľom, ktorej predmetom je dodanie Plnenia
v prospech Odberateľa.
Objednávka – je pre účely týchto VOP návrh zo strany Odberateľa na uzavretie zmluvného vzťahu na dodávku Plnenia od Dodávateľa.
objednávka – je pre účely týchto VOP formálne objednanie Plnenia od Odberateľa.
Subdodávateľ – je pre účely týchto VOP fyzická alebo právnická osoba, ktorá je Dodávateľom Dodávateľa, podieľajúca sa na plnení
v prospech Odberateľa.
Zmluvná strana – je pre účely týchto VOP Odberateľ alebo Dodávateľ, spoločne označovaní ako „Zmluvné strany“.
Čl. III.
Vznik Zmluvy
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Zmluva, ktorej plnenie presahuje sumu 15000,00 € musí mať písomnú formu.
Zmluva je uzavretá:
a) dňom podpisu písomného vyhotovenia Zmluvy oboma Zmluvnými stranami alebo
b) dňom písomného/elektronického potvrdenia Dodávateľa, ktorým akceptuje podmienky navrhnuté Odberateľom v Objednávke a v
týchto VOP.
Dodatočné zmeny a doplnky sú platné, len ak boli obojstranne písomne potvrdené.
Aplikácia VOP Odberateľa alebo akýchkoľvek iných obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa Zmluvné strany
písomne nedohodnú inak.
Dodávateľ je povinný potvrdiť Objednávku do 2 pracovných dní od doručenia Objednávky. Ak Odberateľ v uvedenej lehote neobdrží
potvrdenie Objednávky, bude táto považovaná za neakceptovanú. Neskoré potvrdenie Objednávky má napriek tomu účinky včasného
prijatia, ak Odberateľ o tom bez odkladu upovedomí Dodávateľa.
Objednávku je možné potvrdiť písomne/elektronicky na kontaktné údaje Odberateľa uvedené na Objednávke alebo prostredníctvom
webového portálu Dodávateľa.
Čl. IV.
Všeobecné dodacie podmienky Plnenia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Odberateľ uzavretím Zmluvy potvrdzuje, že pred uzavretím Zmluvy sa dôkladne oboznámil s podmienkami realizácie Plnenia,
s vypracovanými a Dodávateľom dodanými podkladmi pre jeho realizáciu.
Dodávateľ je povinný v dohodnutom termíne alebo v dohodnutej lehote realizovať Plnenie a odovzdať ho Odberateľovi. Ak miesto
odovzdania Plnenia nie je v Zmluve osobitne dojednané, je Dodávateľ povinný odovzdať Plnenie v sídle Odberateľa.
Dodacia lehota Plnenia začína plynúť odo dňa uzavretia Zmluvy, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodli inak.
Ak je Odberateľ v omeškaní so splnením svojej povinnosti poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť dohodnutú v Zmluve, dodacia lehota sa
predlžuje o rovnaký počet pracovných dní, koľko je omeškanie Odberateľa so splnením tejto povinnosti.
Dohodnutá dodacia lehota platí, pokiaľ nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, ktoré znemožnia jej dodržanie
(napr. prípady vyššej moci).
Ak zo Zmluvy alebo povahy Plnenia nevyplýva niečo iné, môže Dodávateľ vykonať Plnenie pred dohodnutým termínom a Odberateľ
môže vykonané Plnenie prevziať.
Dodávateľ je povinný Odberateľovi dodať s Plnením všetky doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie Plnenia, ako i ďalšie
doklady stanovené v Zmluve, prípadne požadované Odberateľom, a to najneskôr v termíne odovzdania Plnenia.
O odovzdaní a prevzatí Plnenia bude spísaný písomný protokol, ktorý podpíšu zástupcovia oboch Zmluvných strán. V protokole budú
obsiahnuté všetky dohody, ktoré boli prijaté počas preberania, vymedzenie vytýkaných nedostatkov a lehoty na ich odstránenie.
Zaslanie faktúry alebo konečnej správy Dodávateľa o dodaní Plnenia, prípadne akéhokoľvek jednostranného úkonu o dodaní zo strany
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9.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Dodávateľa, sa nepovažuje za protokol podľa tohto ustanovenia. Podpísaním protokolu nedochádza k uznaniu, že dodané Plnenie je bez
akýchkoľvek vád.
Za predpokladu, že Dodávateľ dodá Odberateľovi také Plnenie, ktoré požíva autorskoprávnu ochranu v zmysle platného autorského
zákona, Dodávateľ týmto nepostupuje výkon všetkých majetkových autorských práv k Plneniu na Odberateľa, ak v Zmluve nie je
dohodnuté inak.
Čl. V.
Osobitné dodacie podmienky dodania tovaru
Dodávateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať Odberateľa, že nemôže dodržať dohodnutý termín dodávky.
Konkrétna dodacia doložka v zmysle platných INCOTERMS bude uvedená v Zmluve.
Dodávateľ dodá tovar na miesto, ktoré Odberateľ určil v Zmluve.
Spolu s dodávkou tovaru Dodávateľ odovzdá protokol o odovzdaní a prevzatí (dodací list), na ktorom bude uvedené číslo
objednávky/Zmluvy. Po prevzatí tovaru Odberateľ potvrdí Dodávateľovi protokol, ktorého jedno vyhotovenie si ponechá Odberateľ
a jedno Dodávateľ.
Dodávateľ je povinný dodať tovar v množstve, akosti, lehote a vyhotovení, ktoré určuje Zmluva alebo Objednávka a je povinný ho
zabaliť a odoslať spôsobom určeným alebo obvyklým.
Ak je predmetom Zmluvy dodávka tovaru, ktorý obsahuje chemické látky alebo chemické prípravky, je Dodávateľ povinný poskytnúť
kartu bezpečnostných údajov v súlade s osobitnými právnymi predpismi. Obaly na dodávanom tovare musia vyhovovať ustanoveniam
právnych predpisov. Ak je predmetom Zmluvy dodávka tovaru, na dodanie ktorého sa vzťahujú osobitné požiadavky v zmysle
právnych predpisov, je Dodávateľ povinný zabezpečiť, aby tieto požiadavky boli dodržané.
Čl. VI.
Osobitné dodacie podmienky vykonania diela

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Dodávateľ je povinný vykonať dielo výlučne v dohodnutom rozsahu. Akékoľvek práce nad dohodnutý rozsah diela je Dodávateľ
oprávnený vykonať len na základe písomného dodatku k Zmluve.
Odberateľ je povinný, prevziať dielo aj s prípadnými drobnými vadami a nedorobkami, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými,
nebránia plynulému a bezpečnému používaniu diela pre dohodnutý účel. Termín odstránenia týchto nedostatkov bude dohodnutý
v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
Ak tak stanovujú právne predpisy, príslušné technické predpisy alebo Zmluva, alebo je to vzhľadom na charakter diela obvyklé, je
Dodávateľ povinný najneskôr pri odovzdaní diela odovzdať Odberateľovi príslušnú technickú dokumentáciu, atesty materiálov
použitých pri vykonaní diela a doklady o vykonaných skúškach, prípadne iné listiny požadované Odberateľom.
Dodávateľ je povinný udržiavať na mieste realizácie diela (ďalej aj ako „stavenisko“) poriadok a čistotu a odstraňovať odpady
a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Stráženie staveniska zaistí Dodávateľ.
Opatrenia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako i protipožiarne opatrenia vyplývajúce z povahy vlastných prác zaistí
na stavenisku Odberateľ.
Dodávateľ zodpovedá za dodržiavanie všetkých právnych predpisov na ochranu zložiek životného prostredia, ktoré môžu byť
vykonaním diela dotknuté.
Dodávateľ zabezpečí účasť svojich zamestnancov na preverení svojich prác a dodávok zástupcom Odberateľa a vykoná okamžité
opatrenia na odstránenie zistených vád a odchýlok od projektovej dokumentácie. Pri odovzdaní diela Dodávateľ usporiada svoje
mechanizmy, pomôcky, zvyšný materiál na stavenisku tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať. Odpady
a nečistoty vzniknuté prácami Dodávateľa je Dodávateľ povinný odstrániť k termínu odovzdania diela, resp. k termínu odstránenia vád
a nedorobkov dohodnutému v protokole o odovzdaní a prevzatí.
Dodávateľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebnomontážny denník, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti
rozhodujúce pre plnenie Zmluvy. Stavebnomontážny denník sa bude viesť podľa technologického postupu prác. V denníku budú
zapísané všetky skutočnosti, ktoré majú rozhodujúci vplyv na montážne práce. Odberateľ je povinný sledovať obsah denníka
a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Počas vykonávania prác musí byť denník na stavenisku trvalo prístupný. Povinnosť viesť denník
končí odovzdaním a prevzatím diela. Ak Odberateľ nesúhlasí s vykonaným záznamom Dodávateľa, je povinný pripojiť svoje
vyjadrenie.
Dodávateľ je povinný pri výkone diela postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky
týkajúcimi sa ochrany životného prostredia (najmä predpisy súvisiace s ochranou ovzdušia, nakladaním s odpadmi, stavebnými
výrobkami, s územným plánovaním a stavebným poriadkom a ďalšie).
Dodávateľ je oprávnený poveriť vykonávaním prác iba také osoby, ktoré sú odborne spôsobilé na vykonávanie príslušných prác a
osoby, ktoré sú zdravotne spôsobilé na vykonávanie príslušných prác. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie
zmluvných povinností Dodávateľa a oprávňuje Odberateľa od Zmluvy odstúpiť.
Odberateľ je oprávnený priebežne kontrolovať vykonávanie diela. Ak Odberateľ zistí, že Dodávateľ vykonáva dielo v rozpore so
svojimi povinnosťami, je Odberateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Dodávateľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním diela
a dielo vykonával riadnym spôsobom..
Ak sú súčasťou diela alebo ak boli pri vykonávaní diela použité látky, ktoré majú jednu alebo viac nebezpečných vlastností, je
Dodávateľ povinný v príslušnej dokumentácii charakterizovať riziká, vyplývajúce z používania diela, identifikovať nebezpečenstvá a
určiť opatrenia na bezpečnú manipuláciu, skladovanie a prepravu týchto látok, resp. tohto diela, a to najmä z hľadiska ochrany zdravia
a životného prostredia. Ak súčasťou diela je dodávka tovaru, ktorý obsahuje nebezpečné chemické látky alebo nebezpečné chemické
prípravky, Dodávateľ je povinný poskytnúť kartu bezpečnostných údajov v súlade s osobitnými právnymi predpismi.
Dodávateľ je povinný poskytnúť Odberateľovi príslušné informácie o ohrozeniach vyplývajúcich z používania diela v určených
prevádzkových a užívateľských podmienkach, vrátane informácie o spôsobe ochrany pred týmito ohrozeniami a vykonať opatrenia
vyplývajúce z osobitných predpisov na zabezpečenie bezpečnosti, ochrany zdravia, ako aj z hľadiska ochrany pred požiarmi a ochrany
životného prostredia.
Čl. VII.
Cena

1.
2.
3.

Odberateľ je povinný zaplatiť cenu dohodnutú v Zmluve alebo určenú spôsobom dohodnutým v Zmluve.
Cena uvedená v Zmluve zahŕňa všetky náklady spojené s realizáciou a dodaním Plnenia, ak v Zmluve nie je uvedené inak.
Cena je dohodnutá bez DPH, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak. K cene bude fakturovaná DPH v súlade s relevantnými právnymi
predpismi platnými v SR a v súlade s platnou legislatívou Európskej únie.
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Čl. VIII.
Platobné podmienky
1.
2.

3.
4.

Nárok na zaplatenie dohodnutej ceny vzniká Dodávateľovi riadnym a včasným splnením jeho záväzku dodať Odberateľovi Plnenie bez
vád a za dohodnutých podmienok.
Cenu Plnenia uhradí Odberateľ po jeho dodaní a prevzatí na základe faktúry, ktorú Dodávateľ vystaví najneskôr do 15 dní od vzniku
daňovej povinnosti. Súčasťou faktúry bude kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí Plnenia podpísaná oboma Zmluvnými stranami.
V prípade dodania diela, bude dňom dodania deň prevzatia diela Odberateľom uvedený v protokole.
Vo vyúčtovacej faktúre sa zohľadní prípadná zálohová platba poskytnutá Dodávateľovi.
Splatnosť faktúry je 15 dní od dátumu jej doručenia.
Čl. IX
Vady Plnenia a záruka za akosť

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Dodávateľ je povinný dodať Plnenie, ktoré zodpovedá všetkým podmienkami stanoveným v Zmluve.
Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má Plnenie v čase jeho odovzdania.
Dodávateľ zodpovedá za to, že dodané Plnenie nevykazuje žiadne právne vady a že zo strany tretej osoby nebudú uplatňované nároky z
titulu porušenia alebo ohrozenia autorských práv, práv na ochrannú známku alebo iných obdobných práv. Za právne vady Plnenia
Dodávateľ zodpovedá v zmysle ustanovení § 433 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
V prípade dodania Plnenia s vadami je Odberateľ oprávnený podľa vlastnej úvahy:
a) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného Plnenia za vadné Plnenie za predpokladu, že predmet Plnenia vzhľadom na jeho
povahu možno vrátiť alebo odovzdať Dodávateľovi, dodanie chýbajúcej časti Plnenia a požadovať odstránenie právnych vád,
alebo
b) požadovať odstránenie vád opravou Plnenia, ak sú vady opraviteľné, alebo
c) požadovať primeranú zľavu z ceny, alebo
d) odstúpiť od Zmluvy.
Odberateľ vady (reklamácie) Plnenia Dodávateľovi písomne oznámi bez zbytočného odkladu po ich zistení. Dodávateľ sa zaväzuje
vyhovieť uplatnenému nároku z vád Plnenia ihneď, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené
inak.
Záručná doba sa stanovuje na 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa dodania Plnenia. Ak je záručná doba vyznačená dĺžkou záručnej
doby vo forme záručného listu alebo dobou trvanlivosti alebo použiteľnosti dodaného Plnenia dlhšia ako 24 mesiacov od dodania, platí
táto dlhšia doba.
Počas záručnej doby má Odberateľ právo uplatňovať si nároky z vád uvedené v bode 4 tohto článku za podmienok uvedených
v predchádzajúcich bodoch tohto článku a v aplikovateľných právnych predpisoch.
Čl. X.
Zodpovednosť za škodu

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Zmluvné strany si navzájom zodpovedajú za škodu spôsobenú porušením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy a z právnych predpisov,
ibaže porušujúca strana preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
Dodávateľ je povinný nahradiť Odberateľovi škodu, ktorú mu spôsobil porušením svojej povinnosti.
Nárok na náhradu škody nezaniká ani v prípade odstúpenia od Zmluvy.
Vymedzenie okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, podmienky uplatnenia nárokov, ako aj postup pri jej vzniku vyplývajú z ust. § 374
a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Zmluvná strana postihnutá okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť je povinná okamžite oznámiť túto skutočnosť druhej strane.
Zmluvné strany sa oslobodzujú od zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných záväzkov, pokiaľ ich splnenie bolo
ovplyvnené alebo znemožnené takýmito okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. V tomto prípade sa predlžuje lehota Plnenia
zmluvných povinností o dobu, počas ktorej budú následky týchto okolností trvať.
Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú dlhšie ako 6 mesiacov, ktorákoľvek zo strán je oprávnená jednostranne od Zmluvy
odstúpiť.
Čl. XI.
Zánik Zmluvy

1.

2.

3.

4.

Platnosť Zmluvy zaniká:
a) vzájomnou dohodou Zmluvných strán;
b) výpoveďou ktorejkoľvek zo Zmluvných strán bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená druhej Zmluvnej strane;
c) odstúpením od Zmluvy;
d) zánikom niektorej zo Zmluvných strán bez právneho nástupcu.
Každá Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od Zmluvy v prípadoch stanovených v právnych predpisoch, v Zmluve a v týchto VOP,
ako aj v prípade:
a) podstatného porušenia Zmluvy druhou Zmluvnou stranou;
b) ak sa preukáže, že druhá strana si neplní včas a/alebo riadne obdobné záväzky alebo peňažné záväzky voči iným subjektom po
dobu aspoň troch mesiacov.
Za podstatné porušenie Zmluvy Dodávateľom sa považuje najmä:
a) ak je v omeškaní, hoci aj čiastočne s dodávkou Plnenia o viac ako 30 dní;
b) ak dodané Plnenie nezodpovedá podmienkam stanoveným v Zmluve alebo jeho vykonanie nezodpovedá výsledku určenému v
Zmluve;
c) porušenie povinností uvedených v týchto VOP a v Zmluve ako prípad podstatného porušenia Zmluvy
Za podstatné porušenie Zmluvy Odberateľom sa považuje:
a) omeškanie Odberateľa s úhradou faktúr po dobu dlhšiu ako 15 dní
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5.
6.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

b) neposkytnutie súčinnosti pri vykonávaní diela v rámci zhotovenia zmluvy o dielo
c) neodovzdanie staveniska
Odstúpením od Zmluvy Zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od Zmluvy je doručený druhej Zmluvnej strane. Po
tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od Zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany.
V prípade predčasného ukončenia Zmluvy iným spôsobom ako splnením je Odberateľ povinný, uhradiť Dodávateľovi časť ceny za
Plnenie zodpovedajúce rozsahu dovtedy vykonaného Plnenia.
Čl. XII.
Osobitné ustanovenia
Zmluvné strany sa dohodli, že počas trvania Zmluvy sa budú vzájomne informovať o všetkých zmenách týkajúcich sa obchodného
mena, sídla, miesta podnikania a predmetu činnosti vzťahujúceho sa na plnenie predmetu Zmluvy, ako aj oznamovať všetky
rozhodujúce skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na plnenie záväzkov.
Zmluvná strana je povinná písomne upovedomiť druhú stranu o hroziacom, resp. začatom konkurznom alebo reštrukturalizačnom
konaní a o likvidácii.
Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ je oprávnený akúkoľvek pohľadávku vzniknutú na základe Zmluvy postúpiť na inú osobu
alebo k nej zriadiť právo v prospech tretej osoby aj bez predchádzajúceho písomného súhlasu Odberateľa.
Zmluvné strany budú nakladať s akýmikoľvek údajmi, informáciami alebo dokumentmi, ktoré si poskytli alebo ich akýmkoľvek
spôsobom získali v súvislosti s uzatváraním a/alebo plnením Zmluvy, ako s informáciami dôverného charakteru a/alebo s informáciami,
ktoré
sú
predmetom
obchodného
tajomstva
(ak
spĺňajú
náležitosti
podľa
ust.
§ 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov).
Zmluvné strany sa zaväzujú pri nakladaní s takýmito údajmi, informáciami alebo dokumentmi dodržiavať zásady ich ochrany a
utajenia, pričom takéto údaje, informácie alebo dokumenty sa nesmú bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany poskytnúť
tretím osobám.
Dodávateľ a Objednávateľ sú povinní dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti ochrany informácií a najmä ochrany
osobných údajov. Pri spracúvaní osobných údajov sú povinní dodržiavať zákon o ochrane osobných údajov v platnom znení a prijať
primerané technické a organizačné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov.
Dodávateľ je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Odberateľa uvádzať Odberateľa ako svojho obchodného partnera
a/alebo používať obchodné meno alebo logo Odberateľa pri propagácii seba alebo svojej činnosti alebo vo vyhláseniach pre médiá, a to
v akejkoľvek forme.
Ak Dodávateľ bude plniť predmet Zmluvy, hoci aj čiastočne, prostredníctvom Subdodávateľov, nie je povinný to vopred oznámiť
Odberateľovi.
Čl. XIII.
Záverečné ustanovenia

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Ak Zmluva rieši niektorú právnu otázku odlišne od týchto VOP, na ktoré sa odvoláva, rozhodujúce je priame ustanovenie v Zmluve.
Zmluvné strany sa dohodli, že doručovanie akýchkoľvek písomností v súvislosti so Zmluvou sa bude uskutočňovať na adresu uvedenú
v Zmluve, pokiaľ druhá strana neoznámi jej zmenu v zmysle bodu 1 článku XVI. týchto VOP. V prípade, ak druhá strana neprevezme
zásielku v odbernej lehote, odmietne ju prijať, adresát bude neznámy alebo z akýchkoľvek iných dôvodov sa ju nepodarí doručiť na
takúto adresu druhej strany, zásielka sa považuje za doručenú dňom, kedy bude odosielajúcej strane vrátená, i keď sa adresát o tom
nedozvedel.
V prípade, že akékoľvek ustanovenie Zmluvy vrátane týchto VOP sa stane v akomkoľvek ohľade neplatným, nezákonným alebo
nevymáhateľným, nebude tým žiadnym spôsobom dotknutá alebo porušená platnosť, zákonnosť alebo vymáhateľnosť ostatných
ustanovení Zmluvy.
Všetky doterajšie dohody, ústne aj písomné, týkajúce sa rokovaní o Zmluve medzi Zmluvnými stranami, strácajú dňom uzavretia
Zmluvy platnosť a sú plne touto Zmluvou nahradené.
Zmluva, ako aj práva a povinnosti z nej vyplývajúce, vrátane posudzovania ich platnosti ako aj následkov ich prípadnej neplatnosti, sa
riadia a budú vykladané na základe a v súlade s hmotným (materiálnym) právom účinným v Slovenskej republike.
Pokiaľ nie je v Zmluve alebo týchto VOP stanovené inak, riadia sa vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy príslušnými ustanoveniami zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené vzájomnou dohodou. V
prípade, že nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté súdom v Slovenskej republike, príslušným podľa
procesných predpisov účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany týmto zároveň vylučujú aplikáciu akýchkoľvek a všetkých
kolíznych noriem upravených v právnych predpisoch, v dvojstranných a/alebo viacstranných medzinárodných zmluvách a/alebo
dohodách, ktoré sú súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky.
Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.04.2016.
V Ružomberku, dňa 31.03.2016
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