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Všeobecné obchodné podmienky na vykonanie prác a poskytnutie služieb 

 
I. Všeobecné ustanovenia   

1. Všeobecné obchodné podmienky na vykonanie prác a poskytnutie služieb (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“) sa 

aplikujú na všetky (návrhy zmluvy) objednávky, ktoré Slovenský hydrometeorologický ústav, príspevková organizácia zriadená 
Ministerstvom životného prostredia SR, IČO: 00 156 884, so sídlom Jeséniova 17, 833 15 Bratislava, (ďalej len „SHMÚ“) 

vystaví za účelom vykonania diela alebo vykonania prác a/alebo poskytnutia služieb (ďalej všeobecne ako „Zmluva“ alebo 

„Objednávka“). Aplikácia všeobecných obchodných podmienok druhej zmluvnej strany alebo akýchkoľvek iných všeobecných 

obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.  

2. Zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok sú pre zmluvné strany záväzné iba vtedy, ak sa na nich zmluvné strany 
dohodli písomne. V takom prípade majú odchylné dojednania prednosť pred znením týchto Všeobecných obchodných 

podmienok. V prípade, ak je vystavená Objednávka na základe Rámcovej zmluvy uzatvorenej medzi SHMÚ a zhotoviteľom 

majú ustanovenia tejto Rámcovej zmluvy prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. 

3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

4. V zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok sa Zmluva považuje za uzavretú dňom doručenia písomného alebo 

konkludentného súhlasu zhotoviteľa/poskytovateľa, ktorým zhotoviteľ/poskytovateľ akceptuje podmienky navrhnuté SHMÚ v 

objednávke a v týchto Všeobecných obchodných podmienkach. 

5. Každá Zmluva musí obsahovať základné identifikačné údaje zmluvných strán v zmysle zápisu v obchodnom registri alebo v 

živnostenskom registri, prípadne zápisu v inej zákonom predpísanej evidencii. Každá zmluvná strana je zároveň povinná všetky 

zmeny, ktoré u nej nastanú a ktoré sa zapisujú do vyššie uvedených evidencií, bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane, 

inak zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná 

strana.  

6. Zmluvu/Objednávku v mene SHMÚ podpisuje štatutárny orgán t .j. generálny riaditeľ SHMÚ, ktorý koná v mene a na účet 

SHMÚ a jeho podpis je voči tretím osobám záväzný.  

 

II. Predmet zmluvy 

1. Predmetom Zmluvy je záväzok zhotoviteľa/poskytovateľa vykonať pre SHMÚ určité dielo (službu) a záväzok SHMÚ zaplatiť 

zhotoviteľovi/poskytovateľovi cenu za jeho vykonanie. 

2. V súlade s ustanovením § 536 ods. 2 Obchodného zákonníka sa dielom rozumie zhotovenie určitej veci, montáž určitej veci, jej 

údržba, vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci alebo hmotne zachytený výsledok inej činnosti. Dielom sa 

rozumie vždy zhotovenie, montáž, údržba, oprava alebo úprava stavby alebo jej časti, technického zariadenia alebo jeho časti a 
technologického zariadenia alebo jeho časti. 

3. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo podľa špecifikácie dohodnutej v Zmluve. 

4. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, zhotoviteľ nie je oprávnený k čiastkovému plneniu predmetu zmluvy. Nevykonanie 

diela v rozsahu a v termíne ako bolo dohodnuté v Zmluve sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. 

5. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo výlučne v dohodnutom rozsahu. Akékoľvek práce nad dohodnutý rozsah diela je 

zhotoviteľ oprávnený vykonať len na základe osobitnej písomnej dohody so SHMÚ. Ak zhotoviteľ začne s vykonávaním 

takýchto prác pred uzavretím osobitnej písomnej dohody so SHMÚ, SHMÚ nie je povinný takéto práce prevziať a ani za ich 

vykonanie zaplatiť. Ak bude potrebné odstrániť následky prác vykonaných zhotoviteľom bez osobitnej písomnej dohody so 

SHMÚ, zhotoviteľ bude povinný nahradiť SHMÚ všetky náklady spojené s odstraňovaním následkov takýchto prác. 

6. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonávaním prác iba také osoby, ktoré sú odborne spôsobilé na vykonávanie príslušných 

prác, majú oprávnenie na výkon požadovanej činnosti a osoby, ktoré sú zdravotne spôsobilé na vykonávanie príslušných prác. 

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľa. 

 

 

III. Cena, mena a platobné podmienky 

1. Pokiaľ v Zmluve nie je písomne dohodnuté inak, v cene za vykonanie diela/poskytnutie služby (ďalej len „cena diela“) sú 
zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa na vykonanie diela ako aj náklady spojené s odovzdaním diela SHMÚ v mieste 

odovzdania diela. 

2. Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie ceny diela až po vykonaní diela. 

3. SHMÚ je povinný zaplatiť cenu diela len na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom a doručenej SHMÚ, prílohou, ktorej 

budú doklady preukazujúce vykonanie diela/poskytnutie služby (predmetu zmluvy) a kópia objednávky SHMÚ. 

4. Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, SHMÚ neuhradí zhotoviteľovi sumu DPH uvedenú na 

faktúre. Sumu DPH  uhradí SHMÚ na osobný účet daňovníka, ktorý majú daňové subjekty pridelený zo strany Finančného 

riaditeľstva. 

5. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia SHMÚ. Pokiaľ posledný deň lehoty splatnosti pripadne podľa 

slovenského kalendára na deň pracovného voľna, pokoja alebo sviatok, ako deň splnenia peňažného záväzku bude zmluvným 

partnerom za rovnako dohodnutých cenových a platobných podmienok akceptovaný nasledujúci prvý pracovný deň. 

6. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu SHMÚ v prospech účtu zhotoviteľa. 

7. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, SHMÚ má právo faktúru vrátiť bez zaplatenia. 

Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti a táto plynie odznova odo dňa doručenia novej (opravenej) 

faktúry. 

8. Faktúry budú vystavené v mene euro. Úhrada záväzkov oboch zmluvných strán bude vykonaná v mene euro, ak sa nedohodnú 

inak. 

9. Ku každej faktúre musí byť priložený preberací protokol potvrdzujúci prevzatie diela SHMÚ. Predpokladom pre zaplatenie 

konečnej faktúry je dodanie technickej dokumentácie, špecifikácie a atestov o vykonaných skúškach a použitých materiáloch 

a iných listín, ak sú požadované. 

10. Zmluvné strany vylučujú postúpenie pohľadávky/ záväzku bez predchádzajúcej písomnej dohody. 

 

IV. Miesto a termín odovzdania diela 

1. Zhotoviteľ je povinný odovzdať riadne vykonané dielo v mieste plnenia dohodnutom v Zmluve. Ak miesto plnenia, resp. 

odovzdania nie je v Zmluve dohodnuté, je zhotoviteľ povinný dodať odovzdať dielo v mieste sídla SHMÚ. 

2. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať dielo v dohodnutom termíne plnenia. 

3. Nedodržanie termínu plnenia sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním 

a odovzdaním diela má SHMÚ právo odstúpiť od Zmluvy a/alebo právo uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvné sankcie podľa čl. 

VIII týchto Všeobecných obchodných podmienok. 

 

V. Vady diela a nároky z vád diela 

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v rozsahu a v kvalite, ktoré určujú všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a  

Zmluva. V opačnom prípade má dielo vady. 

2. V súlade s ustanovením § 564 Obchodného zákonníka platia pre nároky SHMÚ z vád diela primerane ustanovenia § 436 až § 

441 Obchodného zákonníka. 

3. Uplatnením nárokov z vád diela nie sú dotknuté nároky na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu. 

 

VI. Záruka za akosť diela a požiadavky na kvalitu 

1. Zhotoviteľ poskytuje záruku za to, že počas trvania záručnej doby bude dielo plne funkčné a prevádzkyschopné, že dielo bude 

počas trvania záručnej doby spôsobilé na použitie na dohodnutý (alebo obvyklý) účel a že si zachová dohodnuté (alebo 
obvyklé) vlastnosti a technické parametre. 

2. Pokiaľ v zmluve nie je písomne dohodnuté inak, záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia diela SHMÚ. 

Ak je predmetom diela stavba alebo stavebné práce, záručná doba je 60 mesiacov. 

3. Ak sa na diele v záručnej dobe vyskytnú vady, je SHMÚ oprávnený tieto vady reklamovať. SHMÚ má právo požadovať buď 
odstránenie vád alebo zľavu z ceny alebo môže odstúpiť od zmluvy. Právo voľby medzi vyššie uvedenými nárokmi patrí 

SHMÚ. 

4. Ak SHMÚ v reklamácii požaduje odstránenie vád, zhotoviteľ je povinný tieto vady odstrániť, pričom všetky náklady, ktoré 

vzniknú v súvislosti s odstránením vád, znáša zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vynaložiť všetko úsilie na to, aby reklamované 

vady odstránil v najkratšej možnej lehote od doručenia reklamácie. Lehotu na odstránenie vád určí SHMÚ po konzultácii so 

zhotoviteľom. Lehota musí byť primeraná. Ak SHMÚ lehotu neurčí, zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady 

najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia reklamácie. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady v uvedenej lehote, a v naliehavých 

prípadoch aj vtedy, keď nie je možné čakať na odstránenie vád priamo zhotoviteľom, má SHMÚ právo odstrániť tieto vady sám 
alebo poveriť ich odstránením tretiu stranu, pričom SHMÚ má voči zhotoviteľovi nárok na náhradu nákladov s tým spojených. 

Odstránenie vád samotným SHMÚ alebo treťou osobou v takomto prípade nespôsobí zánik záruky. 

5. V prípade oprávnenej reklamácie sa prerušuje plynutie záručnej doby na obdobie od doručenia reklamácie zhotoviteľovi až do 

odstránenia zistených vád. 

 

 

 

 

 

 

6. Po odstránení reklamovanej vady zhotoviteľ vyhotoví súpis skutočne vykonaných prác a v prípade potreby aj revíznu správu, 

ako aj všetky potrebné ďalšie úkony tak, aby dielo bolo plne funkčné a prevádzkyschopné. 

7. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie 

ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto vád, bude dohodnutá medzi zmluvnými 

stranami po odstránení vady. 

8. Ak SHMÚ v reklamácii požaduje zľavu z ceny, má SHMÚ nárok na zľavu zodpovedajúcu čiastke, o ktorú sa znížila hodnota 

diela (vykonaných prác) v dôsledku reklamovanej vady. 

 

VII. Prevzatie diela 

1. O prevzatí diela SHMÚ zmluvné strany vyhotovia písomný preberací protokol (ďalej len "preberací protokol"). Preberací 

protokol podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán bude dokladom o splnení predmetu zmluvy. 

2. Zhotoviteľ je povinný, najneskôr pri prevzatí diela SHMÚ, odovzdať SHMÚ doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na 

užívanie diela, ako aj ďalšie doklady stanovené v Zmluve. 

 

VIII. Zmluvné sankcie 

1. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela podľa Zmluvy (neodovzdá riadne ukončené dielo v dohodnutom termíne) má 

SHMÚ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,025% z celkovej zmluvnej ceny diela uvedenej 
v Zmluve, a to za každý aj začatý deň omeškania. To platí aj v prípade nedodania alebo oneskoreného dodania dokladov, ktoré 

sú potrebné na prevzatie alebo na užívanie diela, alebo iných dokladov, ktoré je zhotoviteľ povinný predložiť SHMÚ podľa 

Zmluvy. 

2. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty SHMÚ oznámi zhotoviteľovi doručením faktúry. 

3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti vykonať dielo alebo odovzdať doklady podľa Zmluvy. 

4. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvných povinností. 

5. V prípade omeškania dlžníka so splnením peňažného záväzku má veriteľ právo fakturovať dlžníkovi úrok z omeškania najviac 
vo výške 0,022% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

 

IX. Skončenie zmluvného vzťahu 

1. Platnosť Zmluvy môže byť ukončená:  

a) uplynutím doby, na ktorú je Zmluva uzavretá; 

b) písomnou dohodou zmluvných strán;  

c) zánikom niektorej zo zmluvných strán bez právneho nástupcu;  

d) písomnou výpoveďou alebo odstúpením od zmluvy. 

2. Pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak, zmluvná strana má právo ukončiť platnosť Zmluvy (ako celku) aj pred uplynutím doby 

platnosti, a to písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodov s jedno (1) mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota 

začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď druhej zmluvnej 

strane.  

3. Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od Zmluvy (ako celku) odstúpiť v prípade 

porušenia jej ustanovení, ak k náprave porušenia nedôjde ani v dodatočnej primeranej lehote, poskytnutej druhou zmluvnou 

stranou na odstránenie tohto porušenia. Právne účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení 

od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Plnenia poskytnuté stranami do okamihu zániku Zmluvy sú strany povinné si vrátiť, ibaže 

odstupuje SHMÚ a v úkone odstúpenia vyhlási, že si prijaté plnenie alebo jeho časť ponechá; za takto ponechané plnenie patrí 

predávajúcemu odplata podľa zmluvy. 

4. Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od Zmluvy (ako celku) odstúpiť aj 

v prípade, že je druhá zmluvná strana zverejnená v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie 

v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.  

 

X.  Osobitné ustanovenia  

1.        Zhotoviteľ prehlasuje, že: 

        - ku dňu podpísania Zmluvy nie je evidovaný v Zozname fyzických a právnických osôb, ktoré porušili zákaz nelegálneho 

zamestnávania vedenom Národným inšpektorátom práce, 

         - ku dňu podpísania Zmluvy neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci 

a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o nelegálnej práci“), 
          - počas plnenia tejto zmluvy sa zaväzuje plniť všetky povinnosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov tak, aby 

neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania ako ho vymedzuje Zákon o nelegálnej práci v platnom znení. 

2.      Zhotoviteľ sa zaväzuje SHMÚ nahradiť škodu, ktorá SHMÚ vznikne, vrátane sankcií a  pokút, ktoré budú SHMÚ uložené 

z dôvodu, že SHMÚ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle predchádzajúceho bodu týchto VOP a v zmysle 

Zákona o nelegálnej práci. V  prípade, ak sa vyhlásenia zhotoviteľa uvedené v predchádzajúcom bode týchto VOP ukážu ako 

nepravdivé, je SHMÚ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 10 000 €. Uplatnením zmluvnej pokuty 

nie je dotknutý nárok SHMÚ na náhradu škody. SHMÚ je oprávnený neprijať prácu alebo službu, ktorú zhotoviteľ dodáva 

alebo poskytuje prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva. V prípade, ak sa preukáže, že zhotoviteľ dodáva 

alebo poskytuje prácu alebo službu prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, alebo zhotoviteľ na 

požiadanie SHMÚ neposkytne SHMÚ bezodkladne doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých SHMÚ 

zhotovuje dielo, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a v takom prípade je SHMÚ oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

33..          Ak dielo je autorským dielom, vzťahy medzi zhotoviteľom a SHMÚ sa spravujú § 91 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z. autorský 

zákon.  Zhotoviteľ týmto dáva výhradnú, bezodplatnú, časovo, miestne a vecne neobmedzenú licenciu na všetky spôsoby 

použitia Diela. Dielo sa prevzatím stáva vlastníctvom SHMÚ. SHMÚ je oprávnený na akékoľvek zásahy do Diela. SHMÚ je 

oprávnený preniesť práva podľa tohto bodu VOP v ľubovoľnom rozsahu na ktorýkoľvek subjekt verejnej správy. V prípade 

zániku SHMÚ bez právneho nástupcu právo výkonu majetkových práv k dielu prechádza Slovenskú republiku. 

  

XI.    Záverečné ustanovenia 

1. Všetky doterajšie dohody, ústne aj písomné, týkajúce sa rokovaní o tejto zmluve medzi zmluvnými stranami strácajú dňom 

uzavretia tejto Zmluvy platnosť a sú plne touto zmluvou nahradené. 

2. V prípade, že akékoľvek ustanovenie Zmluvy sa stane v akomkoľvek ohľade neplatným, nezákonným alebo nevymáhateľným, 

nebude tým žiadnym spôsobom dotknutá, alebo porušená platnosť, zákonnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení 

Zmluvy. 

3. Zmluvy ako aj práva a povinnosti z nich 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 platným v Slovenskej 

republike. Právne vzťahy, ktoré nie sú v Zmluve bližšie upravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené vzájomnou 

dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom v Slovenskej 

republike, príslušným podľa procesných predpisov platných v Slovenskej republike. Zmluvné strany týmto zároveň vylučujú 

aplikáciu akýchkoľvek a všetkých kolíznych noriem upravených v dvojstranných a/alebo viacstranných medzinárodných 

zmluvách a/alebo dohodách, ktoré sú súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky. 

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred uzatvorením zmluvného vzťahu oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami 

a v plnom rozsahu ich akceptuje. 

6. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú účinné od 01.10.2018. 


