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Zmluva o dielo  
súčasť : Súhlas s elektronickou komunikáciou 

 
(*) uzatvorená podľa ust. § 536 až 565 Obchodného zákonníka , poprípade podľa ust. § 631 až 651 Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov, (ďalej ako „zmluva“), na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a na základe záväznej objednávky, a Všeobecných 
obchodných podmienok (VOP)Zhotoviteľa, Reklamačným poriadkom Zhotoviteľa, dostupnými na webovej stránke: https://www.markizy.sk/, 
ako aj Návodom na použitie a údržbu, 
medzi zhotoviteľom : 

Spoločnosť:  MARKÍZY, s .r. o.  
so sídlom:   Okružná 1483/108, 979 01 Rimavská Sobota 
Zapísaná v:   Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 17889/S 
IČO:    45423253  
DIČ:    2022995282  
IČ DPH:    SK2022995282  
IBAN číslo účtu:   SK43 0200 0000 0027 2459 7059 
V mene spoločnosti:  Róbert Zagyi, konateľ  
E-mail   markizy@markizy.sk                                                                                          tel.č.: +421 903 531294, +421 907 885014 

a objednávateľom : 

Meno a priezvisko                                                                                                                                                                                                                                                          

(*)   Názov firmy(IČO)              : 

Korešpondenčná adresa                                                                                                                                                                                                            

(Fakturačná adresa) : 

Miesto montáže  : 

Telefón   : 

E- mail   : 

 

Predmet zmluvy                       : 

 

Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi v lehote do  . . . . . . . . . . . . . 

pracovných dní odo dňa uhradenia zálohy. Túto povinnosť splní riadnym ukončením, dodaním, namontovaním a uvedením celého diela bez 

vád do prevádzky na dohodnutom mieste, uvedenom v záväznej objednávke a za osobnej prítomnosti objednávateľa, alebo ním poverenej 

zodpovednej osoby.   

     vrátane DPH       bez DPH 
Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi  

zaplatiť celkovú cenu diela vo výške                                      ................................  EUR,              ................................  EUR  , (ďalej ako „cena“). 

       

Cena diela sa skladá z preddavku, ktorý sa medzi 

objednávateľom a zhotoviteľom dohodol, a to vo výške  ................................  EUR,              ................................  EUR , (ďalej ako „preddavok“). 

                                                                                                                                                                                                                                                               

Zostávajúca časť ceny diela predstavuje                              ................................  EUR,               ................................  EUR, (ďalej ako „doplatok“). 

 

Zhotoviteľ prebral hotovosť od objednávateľa  
preddavok za dielo/časť diela, vo výške                                                           ................................  EUR.  
 
Zmluvné strany súhlasia, že úplné znenie zmluvy o dielo a VOP budú zaslané e-mailom. Ďalej sa dohodli, že za plnohodnotnú náhradu 

vlastnoručného  podpisu  sa považuje aj súhlasné stanovisko v  e-mailovej komunikácii, ako aj zaplatením zálohovej platby objednávateľ 

vyjadruje súhlas  s VOP, so zmluvou o dielo a objednávkou.. Korešpondencia medzi zmluvnými stranami sa bude doručovať na kontaktné e-

mailové adresy uvedené v zmluve . Ak objednávateľ nemá e-mailovú adresu, dokumenty sa potvrdzujú osobne a dokumentácia sa zasiela na 

korešpondenčnú adresu objednávateľa. O odoslaných e-mailoch  a dôležitých zmenách stavu objednávky , zo strany zhotoviteľa bude 

odoslaná informačná SMS na kontaktné telefónne číslo. Korešpondencia vykonaná e-mailovou komunikáciou sa považuje za doručenú 

okamihom odoslania e-mailu, ibaže druhá zmluvná strana preukáže, že jej e-mail nebol doručený. Za dôvod nedoručenia sa pritom 

nepovažuje nedostupnosť signálu, internetového pripojenia alebo zdroja energie . 

Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.  

 

v        .................................................. 
 
 
dňa   ................................................. 
(*) Nehodiace sa  prečiarknite 

Za zhotoviteľa : Za objednávateľa : 



 
 

                 
             Nepodnikateľ 

 

2 

 

 
Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej ako "Zmluvné strany“, sa dohodli na nasledujúcom: 

Článok I 
Všeobecné ustanovenia 

Touto zmluvou sa zmluvné strany dohodli na zhotovení diela materiálnej povahy, ktorý je bližšie špecifikovaný v záväznej objednávke 
spracovanej na základe požiadaviek Objednávateľa. Dielom sa rozumie zhotovenie určitej veci, to je montáž určitej veci, jej údržba, vykonanie 
dohodnutej opravy alebo úpravy (ďalej ako „dielo“). Zmluvný vzťah sa spravuje a posudzuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. 
Pri vzťahoch s cudzím prvkom sa taktiež riadi sa na zmluvný vzťah taktiež aplikujú právne predpisy slovenského právneho poriadku a 
rozhodným právom je právo Slovenskej republiky. 

 

Článok II 
Predmet Zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie tieniacej techniky, alebo inej veci ako diela/časti diela, jeho dodanie, namontovanie a jeho 
uvedenie do prevádzky. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastné náklady vykonať všetky činnosti, nevyhnutné k dosiahnutiu 
predpokladaného výsledku a účelu využitia, ktorým je tieniaca technika na základe záväznej objednávky a za podmienok dohodnutých 
v tejto zmluve.  

2. Zhotoviteľ sa uzavretím tejto zmluvy zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy a Objednávateľ sa zaväzuje za zhotovenie, dodanie, 
namontovanie a uvedenie diela/časti diela do prevádzky, zaplatiť celú cenu diela podľa Článku IX a X tejto zmluvy.  

3. Rozsah predmetu zmluvy je možné dodatočne upraviť, ak vznikne v priebehu realizácie diela/časti diela potreba vykonať práce nad rámec 
ponuky po predchádzajúcom vzájomnom prerokovaní a primeranej úprave náležitostí zmluvy, ktoré s tým súvisia a to očíslovaným 
Dodatkom k predmetnej zmluve, ktorý v zmysle dohody Zmluvných strán upraví a zmení jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy a bude 
prejavom ich slobodnej a vážnej vôle. 
 

Článok III 
Zhotovenie diela 

1. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo/časti diela na svoje náklady a na svoju zodpovednosť v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto 
zmluve, podľa platných kvalitatívnych a technických predpisov a odovzdať zhotovené dielo v lehote Objednávateľovi, podľa 6. bodu 
tohto Článku zmluvy. 

2. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele/časti diela a je jej vlastníkom až do dňa, kedy Objednávateľ zaplatí celú 
cenu diela, vyčíslenú v 4. bode Článku IX tejto zmluvy. 

3. Zhotoviteľ neznáša nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele/časti diela, ak Objednávateľ nezaplatil celú cenu diela, vyčíslenú v 4. 
bode Článku IX tejto zmluvy a za podmienok uvedených v Článku VII tejto zmluvy. 

4. Zhotoviteľ zhotovuje dielo/časti diela s odbornou starostlivosťou pri určení spôsobu zhotovenia diela/časti diela nie je viazaný pokynmi 
Objednávateľa. Veci, ktoré sú potrebné na zhotovenie diela/časti diela obstaráva Zhotoviteľ sám na vlastné náklady. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje touto zmluvou zhotoviť dielo/časti diela v rozsahu a obsahu uvedenom v objednávke, už na základe 
predzmluvného zamerania a  rokovaní medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom v zhode s vôľou Objednávateľa a jeho predstavou o 
predmete plnenia. Objednávka je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. V  objednávke je tovar (výrobok), opísaný podľa vzorky, ktorá je 
smerodajná pre posúdenie akosti diela/časti diela,  v objednávke je uvedené aj množstvo tovaru (výrobku) potrebného na zhotovenie 
diela/časti diela. 

6. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť, zhotoviť dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi v dobe dohodnutej a potvrdenej 
v  zmluve o dielo v časti – súhlas s elektronickou komunikáciou, ktorá plynie odo dňa uhradenia zálohovej platby. Túto povinnosť splní 
riadnym ukončením, dodaním, namontovaním a uvedením celého diela bez vád do prevádzky na dohodnutom mieste, uvedenom 
v záväznej objednávke a za osobnej prítomnosti Objednávateľa, alebo ním poverenej zodpovednej osoby.   

7. V prípade, že sa dielo aj nezhotoví a jeho nezhotoveniu zabránili okolnosti na strane Objednávateľa a Zhotoviteľ bol pripravený dielo 
zhotoviť, patrí Zhotoviteľovi primeraná náhrada v zmysle ust. § 641 ods. 1 Občianskeho zákonníka (ďalej ako „OZ“), v jeho aktuálnej 
účinnej časovej verzii, je však povinný dať si započítať to, čo ušetril nezhotovením diela, čo zarobil inak, alebo čo úmyselne zameškal 
zarobiť a v zmysle ust. § 641 ods. 2 OZ.  

8. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením zmluvného preddavku a v sume vyčíslenej v Článku IX tejto Zmluvy, Zhotoviteľ má 
právo prerušiť zhotovovanie diela do zaplatenia preddavku Objednávateľom. 

9. V prípade predčasného ukončenia Zmluvy má Zhotoviteľ právo na úhradu primeranej časti odmeny za zhotovenie časti diela. 
10. Vlastnícke právo k riadne zhotovenému, dodanému, namontovanému dielu a jeho uvedeniu do prevádzky prechádza zo Zhotoviteľa na 

Objednávateľa až úplným zaplatením celej ceny diela, uvedenej v Článku IX tejto zmluvy.  
11. Nebezpečenstvo škody na  zhotovenom diele prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa odovzdaním celého diela. 
12. Dodaciu lehotu na dodanie celého diela Zhotoviteľom Objednávateľovi rieši Článok III Všeobecných obchodných podmienok (ďalej ako 

„VOP“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
 
 

Článok IV 
Odovzdanie Diela 

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať celé dielo riadnym odovzdaním celého diela Objednávateľovi na určenom mieste v určený 
dátum a čas. Zhotoviteľ celé dielo/časti diela riadne potrebným spôsobom zabalí do obalov Zhotoviteľa pre jeho uchovanie a ochranu. 
Rovnakým spôsobom zabezpečí aj jeho prepravu na miesto odovzdania, ktoré je určené v záväznej objednávke. 
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2. Odovzdanie riadne zhotoveného celého diela je odovzdanie diela/časti diela bez vád a v lehote určenej v 6. bode Článku III tejto zmluvy 
na mieste podľa 1. bodu tohto článku zmluvy a v čase dohodnutom s Objednávateľom telefonicky alebo mailovou správou. Predstavuje 
všetky činnosti spojené s dodaním, namontovaním a uvedením diela do prevádzky, ako aj poučením Objednávateľa o používaní diela. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní a prevzatí celého diela bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný Odovzdávací a preberací 
protokol (ďalej ako „protokol“), dátum uvedený v protokole sa považuje za deň riadneho odovzdania celého diela bez vád.. 

Článok V 
Povinnosti a práva Objednávateľa 

1. Objednávateľ, alebo ním poverená zodpovedná osoba, sú povinní osobne prevziať zhotovené dielo/časti diela bez vád a Zhotoviteľovi 
zaplatiť zmluvne dohodnutú celú cenu vyčíslenú v Článku IX tejto zmluvy a podľa platobných podmienok uvedených v Článku X tejto 
zmluvy. 

2. Objednávateľ nemá povinnosť prevziať dielo/časti diela, ktoré vykazujú vady.  
3. Objednávateľ k zhotovovaným predmetom diela nemá vlastnícke právo, a toto vlastnícke právo nemá ani k predmetom diela v čase ich 

montáže.   
4. Ak Objednávateľ neprevezme riadne zhotovené dielo/časti diela, porušuje tým povinnosť zo zmluvného vzťahu a zároveň sa dostáva do 

omeškania. Zhotoviteľ môže následne požadovať náhradu škody voči Objednávateľovi v prípade, že zhotovené dielo/časti diela bol 
pripravený odovzdať objednávateľovi riadne a včas, to je v lehote, určenej v 5. bode Článku III tejto zmluvy. Toto však neplatí v prípade, 
že dôvodom oneskorenia prevzatia diela boli na strane Objednávateľa okolnosti vyššej moci, špecifikovanej v Článku VIII tejto zmluvy. 
Splnenie podmienok vyššej moci však musí  preukázať. 

5. Pokiaľ Objednávateľ, v prípade oneskoreného odovzdania diela Zhotoviteľom, nevyužil právo odstúpiť od Zmluvy je povinný dielo 
prevziať. Právo na zmluvnú pokutu je nedotknuté. Prevzatie oneskorene odovzdaného diela nemožno považovať za dohodu o zmene 
zmluvne dohodnutého termínu zhotovenia diela. Toto však neplatí v prípade, že dôvodom oneskorenia odovzdania zhotoveného 
diela/časti diela boli na strane Zhotoviteľa okolnosti vyššej moci špecifikovanej v Článku VIII tejto zmluvy, splnenie podmienok vyššej 
moci, uvedených v Článku VIII tejto zmluvy, musí však preukázať.  

6. V prípade, že Objednávateľ nesplní svoju povinnosť tým, že odmietne osobne prevziať zhotovené celé dielo ,zhotoviteľovi vzniká právo 
domáhať sa prevzatia diela žalobou na súde. Prostredníctvom žaloby o plnenie môže Zhotoviteľ žiadať o vyslovenie povinnosti 
Objednávateľa, dielo prevziať. 

7. Ak Objednávateľ uvedie Zhotoviteľa do omylu ohľadne materiálu nosnej steny, či bodov ukotvenia predmetu objednávky, čoho dôvodom 
bude nerealizovateľnosť montáže v pôvodne dohodnutom čase a za pôvodne dohodnutých podmienok, objednávateľ je povinný uhradiť 
pôvodnú dojednanú sumu. Predmet objednávky si následne môže namontovať svojpomocne, alebo sa dodatkom k zmluve určia 
dodatočné náklady súvisiace s opakovanou montážou a cestovnými nákladmi. 

Článok VI 
Povinnosti a práva Zhotoviteľa 

1. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo s odbornou spôsobilosťou  na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a v dohodnutom čase 
a tak, ako je uvedené v Článku III tejto zmluvy. Je povinný na zhotovenie diela/časti diela obstarať veci, obstaraním ktorých 
Objednávateľa nezaviazal a je povinný počas zhotovovania diela/časti diela znášať zodpovednosť za vady diela/časti diela ako aj 
nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele/časti diela. 

2. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo v lehote určenej v 5. bode Článku III zmluvy a zhotoviť dielo Objednávateľovi podľa ust. § 631 OZ za 
dohodnutú cenu diela vyčíslenú v Článku VIII tejto zmluvy. 

3. Zhotoviteľ má právo dielo zhotoviť aj pred uplynutím lehoty určenej v 4.bode Článku III tejto zmluvy. 
4. Zhotoviteľ je povinný pred plánovanou montážou maximálne 1 až 2 dni oznámiť Objednávateľovi hrozbu nečakaných okolností, ktorými 

je nepriaznivý stav počasia (víchrica, silný dážď, prudké prejavy búrkovej činnosti, ktorých by hodinová intenzita podľa údajov 
Slovenského hydrometeorologického ústavu dosiahla v regióne, v ktorom mal Zhotoviteľ odovzdať a namontovať celé dielo, viac ako 50 
mm (litrov na m2) a tie majú charakter prekážky vyššej moci, ktorá spôsobila omeškanie Zhotoviteľa s plnením v dohodnutej lehote. 
Zhotoviteľ v tomto prípade nie je v omeškaní s odovzdaním plnenia počas doby trvania prekážky vyššej moci, kedy nebolo možné 
odovzdať plnenie (vykonávať namontovanie diela) z dôvodu uvedeného v tomto bode zmluvy, musí však preukázať splnenie podmienok 
vyššej moci, uvedených v Článku VII tejto zmluvy.  

5. Zhotoviteľ zhotovuje časti diela, ktoré mu dodáva zahraničný dodávateľ. V dôsledku komplikácií počas prepravy môžu vzniknúť okolnosti, 
za ktorých nemôže Dodávateľ Zhotoviteľovi dodať tovar, čo následne spôsobí omeškanie plnenia zo zmluvy Zhotoviteľom. V takomto 
prípade Zhotoviteľ nie je zodpovedný za omeškanie voči Objednávateľovi, ak preukáže splnenie podmienok prekážky vyššej moci na 
strane Dodávateľa, ktorá je nezávislá od jeho vôle a v čase uzavretia tejto zmluvy, nemohol rozumne očakávať, že by s ňou rátal, alebo že 
by túto prekážku, alebo jej dôsledky odvrátil, či prekonal.  Zhotoviteľ a objednávateľ sa môžu dohodnúť na novej lehote zhotovenia, 
namontovania a odovzdania celého diela. 

6. Zhotoviteľ potom, ako ukončí zhotovovanie diela, hneď pristúpi aj k odovzdaniu diela 

7. Zhotoviteľ je povinný riadne zhotovené dielo odovzdať Objednávateľovi na mieste, ktoré Objednávateľ určil v záväznej objednávke.  
8. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú ku dielu a ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.  
 

Článok VII 
Výhrada vlastníckeho práva 

1. Zmluvné strany sa touto zmluvou dohodli, že Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k predmetu kúpy až okamihom zaplatenia celej 
kúpnej ceny diela. 

2. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k celému dielu neskôr, než je mu celé dielo zhotovené, riadne odovzdané a spôsobom, 
uvedeným v Článku IV tejto zmluvy, to znamená, že: 

a) vlastníkom diela/časti diela je až do zaplatenia celej ceny diela Objednávateľom, je Zhotoviteľ, a to bez ohľadu na výšku celkovej ceny 
diela, presne vyčíslenej v 4. bode Článku IX tejto zmluvy, či dokončenosť diela, až kým Objednávateľ nezaplatí svoj záväzok v celom 
rozsahu v zmysle Článku IX tejto zmluvy,  

b) Zhotoviteľ je vlastníkom diela v každej etape zhotovovania diela/časti diela. 
3. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo až úplným zaplatením ceny diela podľa bodov 4. až 6. Článku IX a Článku X tejto zmluvy, to 

znamená, že:  
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a) momentom nadobudnutia vlastníctva na strane Objednávateľa je až úplné zaplatenie ceny diela,  
b) úplným zaplatením ceny diela, sa Objednávateľ stáva vlastníkom diela a môže s ním voľne disponovať.  
4. Kým výhrada vlastníckeho práva v prospech Zhotoviteľa trvá, Objednávateľ nemôže so zhotovovaným dielom voľne nakladať a na 

dielo/časť diela sa vo vzťahu k nemu hľadí ako na cudziu vec. 
5. Podľa ust. § 601 OZ, nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia stavu diela/časti diela prechádza na kupujúceho 

odovzdaním diela/časti diela. 
6. Ďalšie informácie k výhrade vlastníckeho práva sú obsahom Článku V Všeobecných obchodných podmienok. 
 

Článok VIII 
Vyššia moc a jej dopady na Zmluvné strany 

1. Okolnosti vyššej moci majú väčšinou pôvod v prírodných udalostiach (napr. zemetrasenie, povodne, požiare, poveternostné podmienky, 

blesky, zosuvy pôdy), ale sú to aj epidémie nad/národného charakteru, sabotáže, teroristické útoky a stoja mimo sféry vplyvu Zmluvných 

strán, sú neodvrátiteľné a zároveň nepredvídateľné.  

2. Prekážky osobnej povahy, (napr. choroba, smrť), alebo ekonomické ťažkosti Zmluvnej strany (dočasná alebo druhotná insolventnosť) 

nevylučujú zodpovednosť. Nie sú okolnosťami vyššej moci. 

3. Okolnosti vyššej moci vylučujú zodpovednosť Objednávateľa, ktorý porušil, resp. nesplnil povinnosti, pre neho vyplývajúce z Článku  

V tejto zmluvy a Zhotoviteľa, ktorý porušil, resp. nesplnil povinnosti pre neho vyplývajúce, z Článku VI tejto zmluvy. 

4. V prípade nesplnenia záväzku Objednávateľa podľa 1. bodu Článku V tejto zmluvy a dostane sa do omeškania so zaplatením preddavku 

alebo doplatku, zodpovedá za omeškanie, ktoré spočíva v jeho osobných pomeroch. Dôsledky omeškania Objednávateľa sú uvedené v 7. 

bode Článku III tejto zmluvy. 

5. Ak je dôvod omeškania mimo Objednávateľa, môže sa zbaviť zodpovednosti za omeškanie, len za objektívnych okolností vyššej moci, 

musí však preukázať splnenie dvoch podmienok vyššej moci, nepredvídateľnosť a neodvrátiteľnosť. 

6. Nepredvídateľnosť, je nemožnosť Objednávateľa aj Zhotoviteľa rozumne predpokladať vznik, alebo výskyt okolností, ktorým sú 

pripisované účinky vyššej moci. Nepredvídateľnou okolnosťou nie je žiadna udalosť, ktorá nastane v čase, kedy Objednávateľ už mešká so 

zaplatením preddavku alebo doplatku, alebo kedy Zhotoviteľ už mešká s dodaním diela alebo/časti diela, nie je to ani bežné obchodné 

riziko Zhotoviteľa (problémy so skladovaním, pokles dopytu, zmena cien tovaru). 

7. Neodvrátiteľnosť je okolnosť, ktorá bráni v splnení zmluvných povinností, aby si mohla zmluvná strana nárokovať vylúčenie 

zodpovednosti z dôvodov vyššej moci. Sú to okolnosti, ktorých výskytu nemôže žiadna zo Zmluvných strán zabrániť, ani pri vynaložení 

maximálne možného úsilia a v dostatočnej intenzite úplne znemožňujú plnenie Zmluvných strán, alebo natoľko komplikuje, že to hraničí 

s nemožnosťou plnenia, avšak len za predpokladu, že sa ich účinky neprejavovali už v čase uzavretia zmluvy. 

8. Zodpovednosť Zmluvnej strany za náhradu škody spôsobenou nesplnením zmluvných povinností v dôsledku účinkov okolností vyššej 

moci je obmedzená len na dobu trvania prekážky, s ktorou sú tieto účinky spojené. Hneď ako prekážka pominie zmluvné strany sú 

povinné pokračovať v plnení podľa zmluvy. Ak by po pominutí prekážky spôsobenej vyššou mocou neplnil Objednávateľ svoj dlh dostane 

sa do omeškania. 

9. Poškodená strana má nárok požadovať náhradu škody, ktorá jej z dodatočného plnenia zmluvy vznikla. 

10. Každá zo Zmluvných strán, ktorá nie je schopná plniť zmluvné povinnosti pre okolnosti vyššej moci, je povinná oznámiť druhej strane 

maximálne do 2 dní po tom, čo sa o vzniku prekážky dozvedela, alebo mala dozvedieť, tým zabezpečí úplné vylúčenie za náhradu škody. 

V opačnom prípade náhrada škody nezaniká a poškodená strana si môže náhradu škody nárokovať. 

11. Zodpovednosť však nevylučuje prekážku, ktorá vznikla v čase, kedy už Zmluvné strany nesplnili svoje povinnosti podľa Článku V a VI tejto 

zmluvy. 

12. Okolnosti vyššej moci zbavujú Zmluvnú stranu zodpovednosti za náhradu škody. Ostatné práva zo zmluvy vyplývajúce si môže poškodená 

strana nárokovať (ako napr. právo na odstúpenie od zmluvy, úroky z omeškania, trvanie na splnení zmluvnej povinnosti druhej strany), 

avšak len za predpokladu, že nemožnosť plnenia nie je trvalá. 

 
 Článok IX 
Cena diela 

1. Zmluvná sloboda účastníkov zmluvy o diele je voľná a cena diela je určená predovšetkým dopytom a ponukou v aktuálnom mieste a čase. 

Cena diela podlieha úprave na základe špecificky dohodnutých situácií, napr. z dôvodov indexácie (cena materiálov, cena práce, inflácia), 

alebo iných peňažných nárokov, ktorými sú úroky z omeškania, zmluvné pokuty. 

2. Cena diela je stanovená Zhotoviteľom. Zhotoviteľ správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, všetky podstatné materiálne náklady, spojené 

s vyhotovením a dodaním diela, náklady Zhotoviteľa na dopravu z miesta jeho sídla na miesto zmerania a následného vykonania montáže 

diela, ktoré sú nevyhnutné na riadne splnenie tejto zmluvy. Dielo zhotovuje Zhotoviteľ na mieru  a jeho zhotovenie si vyžaduje značné 

náklady. Zhotoviteľ v zmysle ust. § 634 ods.2 OZ je oprávnený požadovať od Objednávateľa primeraný preddavok. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje Zhotoviteľovi zaplatiť celkovú cenu diela vo výške  dohodnutej a potvrdenej v zmluve o dielo v časti – súhlas 

s elektronickou komunikáciou v EUR, , (ďalej ako „cena“). 

4. Cena diela sa skladá z preddavku, ktorý sa medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom dohodol, vo výške dohodnutej a potvrdenej v  zmluve 

o dielo v časti – súhlas s elektronickou komunikáciou v EUR  (ďalej ako „preddavok“). 

5. Zostávajúca časť ceny diela predstavuje suma dohodnutá a potvrdená v zmluve o dielo v časti -  súhlas s elektronickou komunikáciou v 

EUR, vrátane DPH, (ďalej ako „doplatok“). 

6. Zmena dohodnutej ceny diela je prípustná len na základe písomného očíslovaného Dodatku k tejto Zmluve, ktorý upraví a zmení 

ustanovenia tejto zmluvy v tejto zmluve dohodnutej ceny diela. 
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Článok X 
Platobné podmienky 

1. Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi dohodnutý preddavok za dielo/časť diela, podľa 4. bodu Článku IX tejto zmluvy, vo výške dohodnutej 
a potvrdenej zmluve o dielo v časti – súhlas s elektronickou komunikáciou v EUR, ktorý je úhradou časti nákladov potrebných na 
zhotovenie časti diela. 

2. Preddavok zaplatí Objednávateľ v hotovosti, alebo na základe zálohovej faktúry, vystavenej Zhotoviteľom po potvrdení objednávky 
svojím podpisom, a to do 14 dní, od do dňa, kedy zálohovú faktúru Objednávateľ dostal na svoju e - mailovú adresu, alebo po vzájomnej 
dohode v papierovej forme poštou, a to na bankový účet IBAN číslo SK43 0200 0000 0027 2459 7059, vedený vo Všeobecnej úverovej 
banke, a .s.. 

3. Doplatok na cenu celého diela, podľa 5. bodu Článku IX tejto zmluvy, zaplatí Objednávateľ po riadnom dokončení diela bez vád, na  
mieste určenom v objednávke a potvrdenom v protokole, podpísanom oboma Zmluvnými stranami a na základe vyúčtovacej faktúry, 
vystavenej Zhotoviteľom do 14 dní od do dňa, kedy vyúčtovaciu faktúru Objednávateľ dostal na svoju e - mailovú adresu, alebo po 
vzájomnej dohode v papierovej forme poštou s dátumom splatnosti uvedenom v predmetnej faktúre.  

4. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením preddavku Zhotoviteľ podľa tejto zmluvy má právo prerušiť zhotovovanie diela do 
zaplatenia dohodnutého preddavku vo výške uvedenej v 1. bode tohto Článku zmluvy, okrem prípadu, uvedenom v Článku VIII tejto 
zmluvy. 

5. Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane Objednávateľa, Zhotoviteľovi vzniká nárok na úhradu vzniknutých nákladov v rozsahu 
podľa rozpracovaného diela.  
 

Článok XI 
Vady diela a nároky z vád diela 

1. Zhotoviteľ v zmysle ust. § 645 ods. 1 OZ zodpovedá Objednávateľovi za vady, ktoré má dielo/časť diela, zhotovené na základe 
záväznej objednávky a ktoré sa vyskytnú pri prevzatí diela, ako aj po prevzatí diela počas trvania záručnej doby na dielo/časti diela. 
Rovnako zodpovedá za to, že dielo/časti diela majú vlastnosti, ktoré si Objednávateľ pri objednávke sám určil. A rovnako zodpovedá za 
vady diela/časti diela, spôsobené porušením povinností Zhotoviteľa.  

2. Zhotoviteľ je povinný faktické vady zistené už pri preberaní a odovzdávaní diela zapísať do protokolu. 
3. Zhotoviteľ môže opravou odstrániť len odstrániteľnú vadu a opravou sa dielo stáva dielom bez vady. Zhotoviteľ nemôže odstrániť 

vadu ktorú technicky nemožno vôbec odstrániť a odstránenie ktorých by bolo ekonomicky neúčelné buď preto, že náklad na opravu by 
bol neúmerne vysoký (z hľadiska hodnoty diela), alebo preto, že oprava by si vyžiadala neprimerane dlhý čas (z hľadiska záujmu a potreby 
Objednávateľa na využitie a užívanie zhotoveného diela). 

4. V prípade, ak vada odstrániteľná nebude, alebo odstránenie vady by na Zhotoviteľa malo neprimeraný dopad, má Objednávateľ 
možnosť svoju voľbu zmeniť, a to na najbližší primeraný nárok, to je výmenu diela/časti diela. Vykonanie náhradného diela/časti diela 
Objednávateľ nemôže požadovať, pokiaľ dielo/časť diela nebude môcť, vzhľadom na povahu diela, Zhotoviteľovi odovzdať. Z dôvodu 
ochrany Zhotoviteľa, aby nedošlo ku škode na jeho strane, môže Objednávateľ robiť zmeny voľby výberu len so Zhotoviteľovým 
súhlasom. 

5. Vada, vada odstrániteľná a vada neodstrániteľná je širšie rozvedená v Článku VI a VIII Všeobecných obchodných podmienok. 
6. Ak objednávateľ zistí, že dielo má vady, vzniká mu nárok uplatniť si zodpovednosť za vady u Zhotoviteľa. Uplatnenie nárokov zo 

zodpovednosti za vady závisí od tej skutočnosti, či Zhotoviteľ bude za predmetné vady vôbec zodpovedný.  
7. Pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za vady, je dôležité aj splnenie povinnosti, dielo/časť diela pri odovzdaní riadne prezrieť a 

prekontrolovať. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že pri odovzdávaní celého diela, riadne prezrie dielo objednávateľ alebo 
zodpovedná soba ním poverená. Povinná prehliadka je v záujme včasného zistenia vád. Nepriamo sa povinnou prehliadkou začína lehota 
na oznámenie vád diela.  

8. Všeobecné obchodné podmienky obšírnejšie definujú vady, ako aj zodpovednosť za vady v Článku VII až IX. 
 

Článok XII 
Záruka za akosť 

1. Zhotoviteľ touto zmluvou poskytuje záruku za akosť diela a to odo dňa zaplatenia celej ceny diela, resp. odo dňa pripísania doplatku na 
bankový účet Zhotoviteľa podľa Článku IX a X tejto zmluvy. Záruka sa vzťahuje na akosť celého diela. Podmienky záruky rieši Reklamačný 
poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a dostupný na webovej stránke: www.markizy.sk. 

2. Objednávateľ je povinný a vo vlastnom záujme dobre sa oboznámiť s Reklamačným poriadkom, ako aj s Návodom na použitie a údržbu, 
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a k dispozícii na webovej stránke: www.markizy.sk. 

 
Článok XIII 

Odstúpenie od Zmluvy 
1. Odstúpenie od zmluvy je jednostranný, adresovaný právny úkon, ktorý sa stáva účinným tým, že dôjde do dispozičnej sféry Zmluvnej 

strany. Aby nastali právne účinky odstúpenia od zmluvy musí byť preukázané doručenie odstúpenia, nestačí túto skutočnosť iba 
predpokladať.  

2. Objednávateľ má právo od tejto zmluvy podľa OZ do zhotovenia diela odstúpiť z akéhokoľvek dôvodu, prípadne aj bezdôvodne. 
Objednávateľ, je však povinný: 

a) podľa ust. § 642 ods. 1 OZ  zaplatiť Zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ Zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť 
inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady, alebo 

b) podľa ust. § 642 ods. 2 OZ aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo/časť diela nebude včas hotové, alebo nebude vykonané riadne a ak Zhotoviteľ 
neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote. Zhotoviteľ je v omeškaní a nesplnil ju ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu 
Objednávateľ poskytol. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje od začiatku a zanikajú všetky práva a povinnosti oboch Zmluvných strán, 
ktoré zo zmluvy pre nich vyplývajú. Každá Zmluvná strana je povinná vrátiť to, čo dovtedy od druhej strany prijala a to z titulu 
bezdôvodného obohatenia, alebo ak  
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c) Zhotoviteľ sa odvolá na prípad vyššej moci, ktorý nemôže ovplyvniť a pre tieto okolnosti sa splnenie tejto zmluvy stáva nemožným 
a súčasne vylučujú jeho zodpovednosť, ak sa Zhotoviteľ na tieto okolnosti odvolá, má právo do 2 mesiacov od ich vzniku, odstúpiť od 
tejto zmluvy, musí však preukázať splnenie podmienok vyššej moci, uvedených v Článku VII tejto zmluvy,  

d) v prípade porušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených Zhotoviteľom, ktoré majú charakter vyššej moci, je Zhotoviteľ 
povinný obratom vykonať také opatrenia na zabezpečenie diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodenie, odcudzeniu alebo k inej škode. 
Rozsah, spôsob a úhrada nákladov bude dohodnutá Zmluvný stranami  

e) Zhotoviteľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením preddavku, vyčíslenom v 5. bode 
Článku VIII tejto zmluvy, a to dlhšie než 7 dní, po dni kedy prevzal doporučenú výzvu od Zhotoviteľa, na zaplatenie sumy preddavku k 
cene Diela/časti Diela.. 

3. Objednávateľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak vady diela neoznámil Zhotoviteľovi včas (6. bod. Článok XI tejto zmluvy). 
4. Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy, ak Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, alebo bude na jeho majetok súdom vyhlásený 

konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie a/alebo bude súdom 
vyhlásený úpadok Zhotoviteľa a/alebo Zhotoviteľ sa stane platobne neschopným. 
 
 

 
Článok XIV 

Zmluvné pokuty 
1. V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením doplatku z ceny diela, vyčíslenom v 5. bode Článku IX tejto 

zmluvy, zaväzuje sa Zhotoviteľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do úplného 
zaplatenia príslušnej sumy. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody.  

2. Zmluvná pokuta je splatná dňom, v ktorom Objednávateľ prevzal písomnú výzvu na jej zaplatenie, resp. najneskôr v 5. pracovný 
deň odo dňa preukázateľného zaslania výzvy na zaplatenie pokuty na adresu Objednávateľa. A toto platí aj v prípade, že písomná výzva 
sa vráti Zhotoviteľovi späť ako nedoručená z dôvodu jej neprevzatia v odbernej lehote zásielky, alebo z dôvodu, že adresát je neznámy 
a to aj v prípade, že sa Objednávateľ o písomnej výzve nedozvedel. 

3. V prípade, že sa Zhotoviteľ so zhotovením diela dostane do omeškania, zaväzuje sa zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške  0,05 % z ceny diela, vyčíslenej sumou v 3. bode Článku IX tejto zmluvy za každý deň omeškania, až do zhotovenia celého diela.  

4. Okolnosti vyššej moci nezbavujú žiadnu zo Zmluvných strán práva, vyplývajúceho z tejto zmluvy, majú právo nárokovať si úroky 
z omeškania.  

5. Prípady, ktoré oprávňujú Zmluvné strany uplatniť si úrok, rieši Článok II Všeobecných obchodných podmienok. 
 

Článok XV 
Doručovanie 

1. Písomnosti, týkajúce sa nedodržania povinností jednej zo Zmluvných strán touto Zmluvou špecifikované v Článku VIII, IX a XIII tejto 
Zmluvy budú posielané v písomnej forme poštou doporučene na adresu trvalého pobytu Objednávateľa a tak aj na meno oprávneného 
štatutárneho orgánu a adresu sídla Zhotoviteľa. V prípade tejto zmluvy ide o hmotnoprávny režim doručovania písomností. Základným 
právnym predpisom, ktorý upravuje doručovanie písomnosti v hmotnoprávnom režime je Občiansky zákonník. Pri doručení písomnosti 
jednej zo Zmluvných strán platí tzv. teória dôjdenia. Písomnosť sa považuje za doručenú v okamihu, keď sa dostala do sféry dispozície jej 
adresáta. To znamená, že adresát má objektívnu možnosť oboznámiť sa s obsahom zásielky a to bez ohľadu na to, či tak aj skutočne 
urobil.  

2. Ak by adresát maril doručenie písomnosti, neprevezme poštu, alebo odmietne prevziať doporučenú zásielku, toto nemá vplyv na 
skutočnosť, že doručenie danej písomnosti sa považuje za riadne. Zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia písomnosti nastávajú 
tretím dňom po vrátení zásielky Zmluvnej strane späť, ktorá zásielku posielala.  

3. Doručovanie písomností sa riadi právnym predpisom, ktorým je z. č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v jeho aktuálne a účinnej časovej verzii. 

 
Článok XVI 

Záverečné ustanovenia 
1. Zmluva je vypracovaná v 2 (slovom dvoch) vyhotoveniach, každá Zmluvná strana dostane 1 (jedno) vyhotovenie. Prílohou tejto Zmluvy 

sú: Objednávka a Všeobecné obchodné podmienky („VOP“),Reklamačný poriadok Zhotoviteľa, Návod na použitie a údržbu. V prípade, že 
Objednávateľ nemá aktívny internetový prístup, a teda ani prístup na webovú stránku Zhotoviteľa, kde sú k dispozícií vždy aktualizované 
dokumenty hore uvedené, na písomné vyžiadanie tieto dostane od Zhotoviteľa v papierovej podobe spolu so Zmluvou. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ/kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy, definovaného v 1. bode Článku II 
tejto zmluvy, až okamihom zaplatenia celkovej ceny diela, presne vyčíslenej v 3. bode Článku IX tejto zmluvy. Odovzdaním predmetu 
zmluvy prechádza zo Zhotoviteľa/predávajúceho na Objednávateľa/kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia 
stavu diela/časti diela. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená, túto Zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni a 
za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, vyhlasujú, že sú im známe významy všetkých výrazov a pojmov použitých v 
tejto zmluve a že nebudú obsah tejto zmluvy napádať z dôvodu neurčitosti, alebo nejasností jej jednotlivých Článkov a ich ustanovení. 
Súčasne sa zaväzujú nahradiť škodu, ktorá vznikne tým, že by sa toto vyhlásenie dodatočne preukázalo ako nepravdivé. Zmluvné strany 
zároveň vyhlasujú, že mohli ovplyvniť obsah tejto Zmluvy.  

4. Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, táto neplatnosť, alebo nevykonateľnosť 
nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy s výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného 
obsahu Zmluvy pre povahu Zmluvy, jej obsah alebo okolností, za ktorých bola Zmluva uzatvorená.  

5. Zmluvný vzťah vo veciach neupravených touto zmluvou sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, VOP, ale aj OZ. VOP 
upravujú a dopĺňajú zmluvné vzťahy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.  



 
 

                 
             Nepodnikateľ 
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Objednávateľ svojím podpisom, alebo súhlasným písomným stanoviskom v mailovej správe  potvrdzuje, že osobne prevzal od 
Zhotoviteľa Všeobecné obchodné podmienky, Reklamačný poriadok, Návod na použitie a údržbu, alebo sa s nimi oboznámil 
prostredníctvom webovej stránky: https://www.markizy.sk/, súhlasil s ich použitím na dohodnuté zmluvné vzťahy.  

6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami v súvislosti s tuto Zmluvou, vrátane jej  
uzatvorenia a platnosti, budú riešiť mimosúdnou cestou. 

7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že riešenie prípadných sporných otázok budú uskutočňovať predovšetkým spoločným rokovaním a 
vzájomnou dohodou prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, ak sa vzniknutý spor nevyriešia vzájomnou dohodou ktorákoľvek zo 
Zmluvných strán je oprávnená predložiť tento na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.  

8. V prípade, že sa jedna zo Zmluvných strán rozhodne riešiť prípadný spor v rámci súdneho konania, bude sa tento spor riadiť ust. z. 
č. 87/2017, ktorým sa dopĺňa z. č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, v jeho aktuálnej časovej verzii. Prejednávať a rozhodovať 
o ňom bude nezávislý a nestranný súd. Na konanie je miestne príslušný všeobecný súd účastníka, proti ktorému smeruje návrh, pri 
Objednávateľovi, je to súd, v ktorého obvode má adresu trvalého pobytu a pri Zhotoviteľovi, je to súd, v ktorého obvode má adresu 
sídla. 

9. Objednávateľ bol oboznámený s reklamačným poriadkom, záručnými podmienkami a návodom na použitie a údržbu, pristupuje 
k nim a znakom toho je podpísanie tejto Zmluvy z jeho strany.  

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich 
skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.   

11. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom  podpísania zmluvy o dielo v časti - súhlas s elektronickou komunikáciou oboma 
zmluvnými stranami, v prípade nesúhlasu s elektronickou komunikáciou, podpismi obidvoch zúčastnených strán tohto dokumentu.  

 
 
 
 

V .................................................. dňa     V .................................................. dňa 
 

 
 

 
Za Zhotoviteľa:       Za Objednávateľa: 
 

 
 
Podpis: ..................................................    Podpis: ................................................ 


