
Všeobecné obchodné podmienky 
Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.1.2011. 
 
I. Úvodné ustanovenia 

1. Tieto Všeobecné Obchodné Podmienky (ďalej len“ VOP“) sú neoddeliteľnou 
súčasťou zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva o dielo“) uzatvorenej medzi 
objednávateľom a zhotoviteľom. 

2. Zhotoviteľom diela sa na účely Zmluvy o dielo rozumie prevádzkovateľ internetového 
portálu www.skolskeprace.sk – Kollar Consulting, s. r. o. , Sídlo: 06401 Stará 
Ľubovňa, Vsetínska 62, Slovenská Republika, IČO: 45 545 006 

3. Objednávateľom sa na účely Zmluvy o dielo rozumie fyzická alebo právnická osoba 
podľa údajov uvedených v záhlaví Zmluvy o dielo. 

4. Dojednané podmienky zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o dielo je prípustné 
meniť alebo zrušiť výlučne na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. 

5. Zhotoviteľ a objednávateľ sa výslovne a s použitím § 262 ods. 1 zákona č. 513/1991 
Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) dohodli, že ich 
právny vzťah založený Zmluvou o dielo sa spravuje § 536 a nasl. Obchodného 
zákonníka. 

 
II. Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je vykonanie diela- zhotovenie podkladov pre písomné práce a 
zhotovenie námetov písomných prác zhotoviteľom, podľa konkrétnych požiadaviek 
objednávateľa a za dojednanú cenu, ktorú je objednávateľ povinný zaplatiť 
zhotoviteľovi (§ 536 Obchodného zákonníka). 

2. Ak je predmetom diela taký výsledok tvorivej činnosti, ktorý je chránený právom 
duševného vlastníctva, a to predovšetkým autorským právom k vedeckému dielu, je 
objednávateľ oprávnený použiť takéto dielo výlučne len na ten účel vyplývajúci z 
uzatvorenej Zmluvy o dielo (§ 558 Obchodného zákonníka). 

3. Objednávateľ je oprávnený dielo použiť výlučne na študijné účely. Objednávateľ nie 
je oprávnený dielo (hmotne zachytený výsledok činnosti) zverejniť alebo ho 
poskytnúť tretej osobe. 

4. Ak objednávateľ poruší niektorú zo svojich povinností uvedených v bode 2. alebo 3. 
tohto článku VOP, nesie právnu zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti v plnom 
rozsahu (vrátane prípadných trestnoprávnych následkov) a bez akejkoľvek právnej 
väzby na zhotoviteľa. 

5. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním diela alebo jeho časti v rozsahu svojho 
podnikateľského oprávnenia inú fyzickú alebo právnickú osobu. Pri vykonávaní diela 
alebo jeho časti inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával 
sám. Použitie inej osoby na vykonanie diela nezbavuje zhotoviteľa priamej 
zodpovednosti voči objednávateľovi (§ 538 Obchodného zákonníka). 

 
III. Objednávka 

1. Za objednávku sa považuje vyplnenie objednávkového formulára prostredníctvom 
portálu www.skolskeprace.sk a následné odoslanie tohto objednávkového formuláru 
alebo zaslaním emailu na skolskepracesr@gmail.com spolu s následnou emailovou 
komunikáciou s objednávateľom, v ktorej objednávateľ vyjadrí súhlas s podmienkami 
spolupráce a cenou. 

2. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku a to bez udania akéhokoľvek 
dôvodu. 

3. Potvrdenie objednávky zhotoviteľ vykoná elektronickou poštou. 



IV. Uzavretie zmluvy 
1. Zmluva medzi zhotoviteľom a objednávateľom vzniká, len čo sa zmluvné strany 

dohodnú na jej obsahu t.j. doručením elektronickej objednávky objednávateľa. 
  
V. Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi všetky požadované údaje potrebné 
k plneniu predmetu zmluvy podľa bodu II. týchto VOP. 

2. Objednávateľ sa ďalej zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za zhotovené odovzdané 
dielo, a to maximálne do 7 pracovných dní od dňa odovzdania diela, ak sa zmluvné 
strany individuálne nedohodnú inak. 

3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo na vlastné náklady, v dojednanom čase, na 
základe dojednaných parametrov a špecifikácií diela, a to s odbornou starostlivosťou 
tak, aby sa dosiahol hmotne zachytený výsledok činnosti určený v zmluve (556 
Obchodného zákonníka). 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať riadne zhotovené dielo objednávateľovi v 
dohodnutom termíne. 

5. Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať (§ 537 ods. 2 Obchodného 
zákonníka). 

 
VI. Odovzdanie diela 

1. Dielo sa považuje za odovzdané zhotoviteľom objednávateľovi dňom jeho odoslania 
elektronickou poštou na e-mailovú adresu objednávateľa, uvedenú v objednávke, vo 
formáte programu Microsoft Word alebo inom dohodnutom formáte. 

2. Okamihom odovzdania diela predchádza zo zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke 
právo k hmotne zachytenému výsledku činnosti, ako aj nebezpečenstvo škody na 
zhotovenej veci. 

 
VII. Vady diela 

1. Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, pokiaľ 
ide o rozsah a faktografickú presnosť a úplnosť. Za iné vady zhotoviteľ nezodpovedá, 
čo objednávateľ berie v plnom rozsahu na vedomie. 

2. Objednávateľ je oprávnený uplatniť zodpovednosť za vady diela priamo u zhotoviteľa, 
a to elektronickou formou maximálne však do 10 pracovných dní od dňa odovzdania 
diela zhotoviteľom. 

3. Za deň odovzdania diela sa považuje deň, kedy objednávateľ obdrží dielo od 
zhotoviteľa na svoju e-mailovú adresu. 

4. Zhotoviteľ má právo reklamáciu odmietnuť, a to v prípade, že objednávateľom 
reklamovaná vada je neopodstatnená alebo nepreukázateľná. 

5. Po obdržaní reklamácie sa zhotoviteľ zaväzuje bez zbytočného odkladu alebo v lehote 
dojednanej s objednávateľom reklamovanú vadu diela odstrániť, ak ide o vadu 
odstrániteľnú. 

6. Ak ide o nedstrániteľnú vadu diela, zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi vrátiť 
uhradenú cenu diela alebo s ním dohodnúť náhradné plnenie. 

 
VIII. Cena diela 

1. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo dojednávať cenu diela s objednávateľom individuálne. 
2. Zhotoviteľ stanovuje cenu diela prihliadajúc na povahu, druh, osobitné charakteristiky 

diela, termín zhotovenia a odovzdania diela, časovú náročnosť, náročnosť zhotovenia 
a iné faktory a okolnosti ovplyvňujúce a podmieňujúce predmet plnenia podľa bodu II. 
týchto VOP. 



3. Zhotoviteľ nie je povinný zverejňovať objednávateľovi faktory, na ktoré bolo 
prihliadané pri konkrétnom zostavovaní ceny za dielo. 

4. Cena diela uvedená v cenníku portálu www.skolskeprace.sk nie je pre zhotoviteľa 
záväzná. Má informatívny charakter, je to orientačná cena. 

5. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo dojednať pevnú cenu za dielo pred uzavretím zmluvy s 
objednávateľom, na základe individuálneho rokovania s objednávateľom. 

 
IX. Osobitné podmienky vykonania diela 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať- t,j, zhotoviť a objednať pre objednávateľa dielo 
spĺňajúce nasledujúce parametre: 

2. Dielo je originálne a pôvodné. 
3. Nejedná sa o plagiát. 
4. Hlavnými piliermi práce sú objednávateľom zadané požiadavky a poskytnuté zdroje. 
5. Ak nie je dohodnuté inak, štandardné používané písmo pri zhotovovaní diela je Times 

New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5. 
 
X. Platobné podmienky 

1. Ak zhotoviteľ nestanoví inak, cenu za dielo uhrádza objednávateľ výhradne bankovým 
prevodom na číslo účtu 2929875251/1100. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu diela najneskôr do 7 pracovných dní od dňa 
odovzdania diela zhotoviteľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

3. Deň dodania diela bližšie špecifikovaný v bode VI. odsek A týchto VOP. 
4. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy zhotoviteľ obdrží peniaze na účet. 
5. V prípade, že objednávateľ neuhradí cenu diela zhotoviteľovi v lehote 7 pracovných 

dní od obdržania diela, zhotoviteľ je oprávnený podniknúť všetky zákonom dostupné 
prostriedky na vymoženie svojej nesplatenej pohľadávky. 

 
XI. Záverečné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že osobné údaje objednávateľa nebudú poskytnuté tretej osobe 
a budú používané výhradne iba pre potreby prevádzkovateľa internetového portálu 
www.skolskeprace.sk. 

2. Osobné údaje objednávateľa sú pokladané za prísne dôverné a zhotoviteľ sa zaväzuje 
chrániť ich pred zneužitím a bude postupovať podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o 
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

3. Objednávateľ vyplnením objednávkového formuláru udeľuje v súlade so zákonom č. 
428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z.z.“), 
súhlas so spracúvaním všetkých svojich osobných údajov tu poskytnutých spoločnosti 
Kollar Consulting, s.r.o., so sídlom Vsetínska 62, 064 01, Stará Ľubovňa, IČO: 45 545 
006, ktorá je považovaná za prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z., a 
ďalej súhlasí so spracovaním uvedených osobných údajov pre interné účely 
prevádzkovateľa 

4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.1.2011 
5. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán neupravené VOP sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
 


