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VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY spoločnosti KONŠTRUKTA – Defence, a.s. k zmluve o dielo 
 
 

1) Tieto Všeobecné zmluvné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo uzavretej medzi spoločnosťou 

KONŠTRUKTA – Defence, a.s., IČO: 34139800 ako objednávateľom a zhotoviteľom. Vzájomné práva a povinnosti 

zmluvných strán sa riadia objednávkou, týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a ustanoveniami zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, ako aj ustanoveniami ostatných platných právnych predpisov, a to 

podľa priority v poradí uvedenom v tomto bode. 

2) Cena diela je určená dohodou zmluvných strán. Cena v objednávke je uvedená bez DPH, ak nie je v objednávke uvedené 

inak alebo pokiaľ nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak. Zhotoviteľ môže začať s vykonávaním diela až po 

dohodnutí ceny diela. 

3) Miestom vykonania diela sú podľa dohody zmluvných strán buď výrobné priestory objednávateľa nachádzajúce sa 

v Prevádzke špeciálneho skúšobníctva Lieskovec v Dubnici nad Váhom alebo SOO Moldava n/Bodvou, a to za 

podmienok odsúhlasených objednávateľom alebo prípadne priestory zhotoviteľa.  Zhotoviteľ súhlasí s tým, že v prípade 

potreby môžu byť miestom zhotovenia diela aj iné priestory určené objednávateľom. Prepravu súvisiacu s predmetom 

diela zabezpečuje zhotoviteľ, a to na svoje náklady a nebezpečenstvo, ak nie je v objednávke dohodnuté inak. 

4) Vo faktúre vystavenej zhotoviteľom musí byť uvedený odkaz na príslušnú objednávku s uvedením čísla objednávky a dňa 

jej vystavenia. Vo faktúre musí byť ďalej uvedené: predmet diela, čas plnenia, spôsob prepravy, ak bola preprava 

vykonaná, miesto plnenia a ostatné náležitosti vyžadované platnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je oprávnený 

vystaviť faktúru na úhradu ceny diela až po dokončení a odovzdaní bezchybného diela, ak sa zmluvné strany nedohodnú 

inak. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti, vráti ju objednávateľ zhotoviteľovi na doplnenie. 

Objednávateľ je povinný uhradiť iba faktúru, ktorá obsahuje všetky náležitosti. Prílohou faktúry vystavenej zhotoviteľom 

musí byť dodací list. 

5) Splatnosť faktúry vystavenej zhotoviteľom je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, pokiaľ nie je zmluvnými 

stranami dohodnuté inak. Za deň úhrady sa považuje deň, v ktorom bude príslušná čiastka odoslaná z účtu objednávateľa. 

6) Dodací list: Každú dodávku avizujte dodacím listom, ktorý okrem údajov o predmete a špecifikácii dodaného diela musí 

obsahovať tieto ďalšie údaje: číslo objednávky a dátum jej vystavenia, množstvo a druh obalov, ktoré majú byť vrátené, 

vyznačenie príloh dodacieho listu (ako napr. atesty, osvedčenie a kvalita hutného materiálu). 

Dodací list vrátane príloh, musí byť doručený objednávateľovi najneskôr s odovzdaním diela. 

7) Zhotoviteľ je povinný odovzdanie diela avizovať objednávateľovi telefonicky alebo mailom aspoň jeden pracovný deň vopred. 

8) Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku za akosť po dobu 24 mesiacov odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. 

9) Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k dielu, len čo mu je dielo odovzdané. 

10) Ak vykonanie diela obsahuje prácu vo mzde, predloží zhotoviteľ objednávateľovi kalkuláciu cien vykonanej práce. 

V prípade, ak sa pre účely výpočtu ceny diela uplatňuje normohodina, vychádza sa pri určovaní počtu normohodín 

z postupu, spôsobu a podkladov, ktoré pre určovanie počtu normohodín používa objednávateľ. 

11) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo sám a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť vykonaním diela 

tretiu osobu. 

12) Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša až do odovzdania diela zhotoviteľ. 

13) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo podľa kvalitatívnych, kvantitatívnych a časových požiadaviek objednávateľa, 

v súlade s platnou dokumentáciou, s platnými predpismi a nariadeniami, vrátane napr. technických, bezpečnostných, 

protipožiarnych a hygienických a vrátane interných predpisov objednávateľa a v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo 

štátneho overovania kvality a zodpovedá za škodu, ktorá vznikne ich porušením. Zhotoviteľ potvrdzuje, že bol s vyššie 

uvedenými predpismi, nariadeniami, požiadavkami a dokumentáciou v plnom rozsahu oboznámený. 

14) Ak má dielo vady, nie je objednávateľ povinný ho prevziať. Za vadu sa napr. považuje, ak dielo nezodpovedá akostným 

podmienkam vyplývajúcim z dokumentácie alebo dodacím podmienkam. Za škodu spôsobenú vadami diela, resp. 

neprevzatím diela z dôvodu jeho vadnosti zodpovedá zhotoviteľ. 

15) Zhotoviteľ súhlasí s tým, že ak v priebehu vykonávania diela poruší akúkoľvek svoju povinnosť vyplývajúcu 

z objednávky, týchto všeobecných zmluvných podmienok alebo z právnych a iných predpisov alebo ak dôjde k vážnym 

prevádzkovým dôvodom na strane objednávateľa (napr. vážna porucha stroja, nerealizovanie plánovanej dodávky), má 

objednávateľ právo zmluvu o dielo vypovedať, pričom účinky vypovedania nastanú dňom doručenia výpovede. 

16) V prípade, ak zhotoviteľ nesplní objednávku riadne a včas bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny objednaného diela za každý deň omeškania. Objednávateľ je oprávnený požadovať 

náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zhotoviteľa, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Objednávateľ je 

oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu. 

17) Zhotoviteľ podpisom objednávky zároveň potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou 

objednávky a objednaného diela, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné na splnenie 

objednávky a vyhlasuje, že disponuje takými kapacitami, oprávneniami a odbornými znalosťami, ktoré sú k splneniu 

objednávky potrebné. 

18) Zhotoviteľ vyhlasuje, že všetky skutočnosti, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s objednávkou a jej plnením považuje za 

dôverné a nebude ich žiadnym spôsobom sprístupňovať tretím osobám, pokiaľ mu povinnosť sprístupnenia nebude vyplývať 

z platných právnych predpisov alebo rozhodnutia príslušného oprávneného orgánu. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať 

mlčanlivosť o obsahu objednávky, dokumentoch predložených v súvislosti s objednávkou ako aj o akýchkoľvek 

skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s objednávkou. Tento záväzok mlčanlivosti a utajenia platí aj po splnení 

objednávky. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne po ukončení potreby vrátiť objednávateľovi poskytnutú dokumentáciu, 

náradie a pod. 
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19) Zmluvné strany doručujú všetky písomnosti druhej zmluvnej strane osobne alebo na adresu uvedenú v objednávke alebo 

v aktuálnom výpise z obchodného, živnostenského alebo obdobného registra. Pokiaľ je začiatok plynutia určitej lehoty 

viazaný na okamih doručenia písomnosti, považuje sa tretí pracovný deň od uloženia takejto písomnosti na pošte alebo 

deň odmietnutia prevzatia písomnosti za deň doručenia. Každá zo zmluvných strán je povinná bez zbytočného odkladu 

oznámiť druhej zmluvnej strane zmenu adresy, ako aj iných relevantných údajov, napr. zmenu čísla účtu a pod., inak 

zodpovedá za spôsobenú škodu. 

20) Zmluvné strany sa dohodli, že na predmete zmluvy (diele) môže byť vykonané štátne overovanie kvality výrobkov 

a služieb na účely obrany v súlade so zákonom č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní 

kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ súhlasí s vykonaním štátneho 

overovania kvality Úradom pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín (ďalej len 

„úrad“). Zhotoviteľ predloží poverenému zástupcovi úradu zoznam subdodávok a ich dodávateľov. Poverený zástupca 

úradu určí subdodávky, na ktoré sa bude požadovať štátne overovanie kvality a spresní požiadavky na zabezpečenie jeho 

realizácie. Tieto požiadavky zhotoviteľ uplatní do zmlúv s dodávateľmi vybraných subdodávok. Zhotoviteľ bude pri 

realizácii dodávky plniť požiadavky na kvalitu stanovené v príslušnom Slovenskom obrannom štandarde SOŠ AQAP 

v súlade s rozhodnutím úradu o vykonaní štátneho overovania kvality  a  umožní vykonanie štátneho overovania kvality 

podľa rozhodnutia úradu. Zhotoviteľ umožní a zabezpečí poverenému zástupcovi pre  štátne overovanie kvality prístup do 

všetkých    priestorov  zhotoviteľa, v ktorých sa bude realizovať akákoľvek časť zmluvne dohodnutých prác súvisiacich 

s predmetom zmluvy. Zhotoviteľ v súlade s rozhodnutím úradu o vykonaní štátneho overovania kvality poskytne vzorky 

na účely verifikácie produktu s požiadavkami zmluvy  bezodplatne, maximálne však do výšky 0,2 % z celkovej ceny za 

predmet zmluvy bez DPH. Zhotoviteľ umožní poverenému zástupcovi pre štátne overovanie kvality  prístup k 

dokumentácii, ktorá súvisí s vykonaním štátneho overovania kvality na predmete zmluvy v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi na ochranu utajovaných skutočností. Dokumentáciu na vyžiadanie úradu, dodá na adresu Odboru Štátneho 

overovania kvality úradu. Osvedčenie o kvalite a úplnosti produktu vydané podľa §16 ods.2 zákona  č. 11/2004 Z. z. o 

obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších 

predpisov, nezbavuje  zhotoviteľa zodpovednosti za nezhodný produkt ani za škody spôsobené nezhodným produktom. 

 

V Dubnici nad Váhom, dňa 27.04.2020 
 


