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Podnik s tradíciou

Podnik
s tradíciou
Podnik s tradíciou
Nároky na uhlové oporné steny a
špeciálne stavebné prvky zatiaľ zreteľne
prekračujú funkčné aspekty, ako aj aspekty akými sú opora a obruba.
Konštantne vysokou kvalitou, širokým
sortimentom produktov, vysokou dodacou pohotovosťou a flexibilnými
riešeniami pri zvláštnych prípadoch spĺňa betonáreň REKERS aj tie
najvyššie priania zákazníkov. Moderné
výrobné zariadenia a vysoko kvalifikovaný personál zaručujú, že vždy vyhovieme nárokom trhu. Okrem toho sa
požadovaná kvalita našich produktov
zisťuje pravidelnou vlastnou i cudzou
kontrolou.

výrobe našich betónových prvkov celé
know-how betonární REKERS.
Betonáreň REKERS pôsobí v stavebnom odvetví ako stredne veľký rodinný
podnik od roku 1919. Na základe týchto
dlhoročných skúseností v zaobchádzaní
s produktmi z betónu sa dnes s viac ako
700 zamestnancami v rôznych lokalitách
Nemecka radíme k najvýkonnejším podnikom betonárskeho a prefabrikátového
priemyslu.

Naša paleta produktov
Rekers – ponuková paleta sa rozprestiera od betónových prefabrikátov, medzi
iným v oblasti Schalke, cez prefabrikované garáže až k betónovým výrobkom pre
záhradnú a krajinnú tvorbu.

doskové obloženia
dekoračné dlažby
spádové systémy
vybavenie mesta nábytkom
Santuro (betónové múry)

pozemná a hlbinná stavba
garáže
betónové prefabrikáty
tubingy (tunelové tvárnice)
príslušenstvo

Od roku 1956 sa uskutočňuje pravidelná kontrola kvality prostredníctvom
„Ochrany kvality betonární a výrobní
prefabrikátov registrovaného združenia
Niedersachsen - Hamburg - Bremen“.

Máme tak povolenú výrobu vysoko
kvalitného betónu až do kvality betónu
C80/C95. Máme k dispozícii vlastné
konštrukčné oddelenie pre vypracovanie
špeciálnych riešení. Tým využívame pri

Fertigbäder

4
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Tvar L

Tvar
L
Tvar L
REKERS uhlové oporné steny prispievajú pri mnohých stavebných zámeroch k
obzvlášť úspornému riešeniu. Vyrábajú
sa sériovo v dômyselných výškových
odstupňovaniach od 55 do 405 cm a v
konštrukčných dĺžkach od 49 a 99 cm.
Každú ďalšiu výšku a konštrukčnú šírku
vieme na želanie zákazníka vzhľadom k
objektu vyrobiť.

nej strane. Ďalšie expozičné triedy môžu
byť splnené na požiadanie, ako aj akosť
betónu do C80/95.

Rôzne prípady zaťaženia ako 5kN/m²,
SLW 30, SLW 60, UIC 71, zaťaženie
podľa odbornej správy DIN alebo každé
zákazníkom požadované zaťaženie
môže byť pritom pokryté uhlovými
opornými stenami REKERS. Pre každý
zvláštny prípad zaťaženia (odlišný priebeh zaťaženia, zvláštne parametre pôdy,
spád terénu vzhľadom k objektu) ponúkame riešenia vzhľadom k projektu. V
tomto prípade Vám na želanie môže byť
za príplatok k dispozícii daná korekcie
schopná alebo overená statika.

Staticky vypočítaná výstužná kostra
sa zabuduje zodpovedajúc miestnym
potrebám a požiadavkám.

Sériovo môžu byť vyrobené uhlové oporné steny s akosťou fasádneho betónu
buď na vonkajšej alebo na vnútornej
strane (zvláštne riešenia s obojstranným
fasádnym betónom na požiadanie).

Štandardne sa používa betón kvalitatívnej triedy aspoň C30/37. Tým môžu byť
sériovo splnené expozičné triedy XC4,
XD1, XF2 podľa DIN 1045: 2001 - 07
na náveternej strane, v hornej oblasti a
prinajmenšom 50 cm na vrchnej pozem-

6

7

Prípady zaťaženia

Prípady zaťaženia
Prípady zaťaženia

g = q = 5 kN/m²
Merané ako stále a
prevádzkové zaťaženie.

Prípad zaťaženia 1

Svah
Spád terénu 20°

Prípad zaťaženia 2

Svah
Spád terénu 30°

Prípad zaťaženia 3
Prevádzkové zaťaženie SLW 30
q = 16,7 kN/m², verejná komunikácia s obslužnou dopravou

Prípad
zaťaženia 4
8

Prípad zaťaženia 4a
(rozmery na požiadanie)

Konštrukčná
výška
(cm)

Hrúbka
(cm)

Dĺžka päty
(cm)

cca. Hmotnosť
(kg)

H

S1

S2

Fl

Bl = 99 cm

Bl = 49 cm

55
80
105
130
155
180
205
230
255
280
305
330
355
380
405

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

12
12
12
12
12
15
15
15
25
25
25
25
25
25
25

40
50
65
80
95
105
120
135
145
160
175
185
200
215
225

240
345
475
570
710
930
1.060
1.185
1.870
2.000
2.125
2.235
2.365
2.490
2.600

120
170
235
285
350
460
525
590
930
990
1.055
1.100
1.170
1.235
1.290

55
80
105
130
155
180
205
230
255
280
305
330
355
380
405

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

12
12
12
12
12
15
15
15
25
25
25
25
25
25
25

40
50
65
80
95
105
120
135
145
160
175
185
200
215
225

240
345
475
570
710
930
1.060
1.185
1.870
2.000
2.125
2.235
2.365
2.490
2.600

120
170
235
285
350
460
525
590
930
990
1.055
1.100
1.170
1.235
1.290

55
80
105
130
155
180
205
230
255
280
305
330
355
380
405

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

12
12
12
12
12
15
15
15
25
25
25
25
25
25
25

40
50
65
80
95
105
120
135
150
165
180
195
205
220
240

240
345
475
570
710
930
1.060
1.185
1.890
2.020
2.145
2.275
2.380
2.510
2.655

120
170
235
285
350
460
525
590
940
1.000
1.065
1.125
1.180
1.245
1.315

55
80
105
130
155
180
205
230
255
280
305
330
355
380
405

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

12
12
12
12
12
15
15
15
25
25
25
25
25
25
25

40
50
65
80
95
105
120
135
145
160
175
185
200
215
225

240
345
475
570
710
930
1.060
1.185
1.870
2.000
2.125
2.235
2.365
2.490
2.600

120
170
235
285
350
460
525
590
930
990
1.055
1.100
1.170
1.235
1.290

Konštrukčná
výška
(cm)

Hrúbka
(cm)

Dĺžka päty
(cm)

H
80
105
130
155
180
205
230
255
280
305
330
355
380
405

S1
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

S2
12
12
12
12
15
15
15
25
25
25
25
25
25
25

Fl
50
65
80
95
105
120
135
145
160
175
185
200
215
225

55
80
105
130
155
180
205
230
255
280
305
330
355
380
405

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

12
12
12
12
12
15
15
15
25
25
25
25
25
25
25

40
50
65
80
90
90
105
120
130
145
160
175
195
215 *
270

cca. Hmotnosť
(kg)

Bl = 99 cm
345
475
570
710
930
1.060
1.185
1.870
2.000
2.125
2.235
2.365
2.490
2.600
240
345
475
570
695
855
980
1.110
1.740
1.900
2.065
2.230
2.420
2.615
2.730

Bl = 49 cm
170
235
285
350
460
525
590
930
990
1.055
1.100
1.170
1.235
1.290
120
170
235
285
345
425
485
550
860
940
1.025
1.105
1.200
1.295
1.355

Prevádzkové zaťaženie SLW 30
q = 33,3 kN/m², spolková diaľnica
s ťažkotonážnou dopravou

Prípad
zaťaženia 5

Prípad zaťaženia 5a
(rozmery na požiadanie)

Prípad zaťaženia 6

* Výrobcom daná dĺžka päty 215
s nadväznou výstužou.

Uhlové opory z fasádneho betónu na spodnej strane sa dajú
vypočítať aj pre ďalšie prípady
zaťaženia. Prípadne tu môže byť
potrebné stavbou podmienené
zaistenie proti šmyku. Technické
dáta Vám radi poskytneme na
požiadanie.
Ďalšie prípady zaťaženia na
požiadanie.
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Tvar T

Tvar
T
Tvar T
REKERS oporné steny v tvare T sa
využívajú na mnoho rôznych stavebných
prác.
Mnohokrát sa využívajú ako deliace
steny v skladoch sypkých hmôt. Zmeranie hrúbky steny a výstužných kostier sa uskutočňuje predovšetkým po
príslušnom zaťažení prostredníctvom
nasypaných materiálov.
Okrem nasypanej záťaže je tu treba
zohľadniť aj chemické vlastnosti násypového materiálu.

Konštrukčná
výška
(cm)

Dĺžka päty
(cm)

Bl
(cm)

Hrúbka
(cm)

S1

S2

cca. Hmotnosť
(kg)

205

120

99

13,5

25

kus

1.670

230

135

99

12,5

25

kus

1.830

255

155

99

12,0

25

kus

1.990

280

165

99

12,0

25

kus

2.115

305

170

99

12,0

25

kus

2.240

330

180

99

12,0

25

kus

2.230

355

190

99

12,0

25

kus

2.450

380

200

99

12,0

25

kus

2.650

405

220

99

12,0

25

kus

2.850

q = 5kN / m²

ané pre prípad zaťaženia 1. Ďalšie výšky
a prípady zaťaženia na požiadanie!
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Rohové riešenia

Rohové riešenia
Rohové riešenia

Pri mnohých stavebných prácach sú nevyhnuté rohové riešenia. Na ne ponúkame doplňujúc k našim REKERS uhlovým
oporným stenám rôzne funkčne vyhovujúce a úsporné rohové prevedenia.
Vonkajšie a vnútorné rohy s výškou do
405 cm sú ponúkané sériovo pre 90°
uhol alebo 135° uhol.
Na želanie zákazníka vyrábame aj
rohové prvky pre stavebné konštrukcie s
odlišnými uhlami.
Ak nadväzuje rohový prvok na uhlovej
opornej stene s dĺžkou päty viac ako 45
cm pri BI 49 cm (95 cm pri BI 99 cm),
musí byť vsadený prvok so skrátenou
pätou (pripájací diel) podľa nákresov
na nasledujúcej dvojstrane (V prípade
potreby prosíme objednať.).
Päty tohto pripájacieho dielu musia byť
pritom spojené s normálnym alebo rohovým prvkom prostredníctvom vystuženej
hornej vrstvy betónu.

12
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Vonkajšie rohy

Vonkajšie
rohy
Vonkajšie rohy
Do H 155, BL 99/99 cm, 90°
Do H: 155, BL 49/49 cm, 90°

Dvojdielny

Jednodielny
Dvojdielny

Dvojdielny
Do H 405, BL 99/99 cm, 90°

Do H 155, BL 99/99 cm, 135°

Vnútorné rohy
Vnútorné rohy

Do H 405, BL 99/99 cm, 135°
Do H: 405, BL 99/99 cm, 90°

Dvojdielny

Dvojdielny

Jednodielny

Dvojdielny

Špeciálny oblúk

Do H 405, BL 99/99 cm, 90°

Rohy
tvaru T
Rohy tvaru T

Špeciálne
rohy s variabilným uhlom
Špeciálne rohy s variabilným uhlom
Do H: 405, BL 99/99/99

Do H: 405, BL 99/99

Trojdielny

Trojdielny
Do H: 155, BL 99/99/99

14

Dvojdielny

Dvojdielny
Do H: 405, BL 99/99
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Špeciálne stavebné prvky

Špeciálne
stavebné prvky
Špeciálne stavebné prvky
REKERS špeciálne stavebné prvky
otvárajú početné dekoračné varianty bez
toho, aby ste sa pritom museli zrieknuť
funkčných aspektov. Lícované súčiastky,
skosené uhlové oporné steny, mostové prvky a betónové prvky s dutinami,
zvláštnymi rozmermi alebo zabudovaným osvetlením sú len príkladom pre
REKERS špeciálne stavebné prvky.
Príďte s Vašimi individuálnymi
dekoračnými želaniami do REKERS.
Naši odborne vyškolení spolupracovníci
Vám vždy radi poradia.

Lícované súčiastky
a špeciálne šírky sa
vyhotovujú podľa želania
zákazníka.

16
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Odporúčania pre osadenie

Odporúčania
pre osadenie
Odporúčania pre osadenie
Technické pokyny
Zo strany výroby a aby sa predišlo
škodám spôsobeným mrazom,
vyznačujú sa naše štandardné produkty nepatrnou kužeľovitosťou bočných
stien, ktorá je závislá od hrúbky steny. Zadná strana uhlových oporných
stien štandardne nie je skosená (Na
požiadanie možné za príplatok.). Ponúkané dĺžky päty sú cca.-dĺžky päty,
môžu sa podmienene výrobou máličko
odlišovať.
Pri niektorých prvkoch je na viditeľnej
ploche stena v hrúbke päty ľahko
zúžená, aby mohla odvádzať vznikajúcu
svahovú vodu. Výrobcom dané otvory
je po osadení treba natrvalo uzavrieť
vhodnými materiálmi, aby sa zabránilo
možným škodám spôsobeným mrazom
prostredníctvom prenikajúcej vody.
Dolná strana päty je zámerne drsná, aby
sa zvýšil predpísaný trecí uhol.
Dodanie
REKERS uhlové oporné steny sa dodávajú podľa výšky stavebných dielov na
europaletách alebo ležmo bez palety.
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Vyloženie a skladovanie
REKERS uhlové oporné steny dodávané na europaletách môžu byť vyložené
pomocou nákladného žeriavu. REKERS
uhlové oporné steny transportované
bez palety je treba vyložiť podmienene
stavbou.
Pri skladovaní na mieste stavby je
treba pod ležiace REKERS uhlové
oporné steny účelne položiť dlhé dosky.
Odporúčame uloženie medzi dvoma
vrstvami z nopových dosiek aby sa
zabránilo vytvoreniu škvŕn. Skladovacia
plocha musí byť rovná a stabilná.

na vyloženie a na montáž. Horné osi
sa používajú iba na upnutie poistky pri
montáži a nesmú sa v žiadnom prípade
použiť na nadvihovanie. Pri zdvihnutí k
montáži je treba zabezpečiť, aby päta
nemohla naraziť do zeme (pruženie
napr. pomocou pneumatiky). Montážne
lano nesmie naraziť na vnútornú hornú
hranu REKERS uhlovej opornej steny.
Tu je treba na ochranu hrán vložiť napr.
hranol. Na v päte zabetónovanú lanovú slučku sa môže zavesiť tretie lano a
REKERS uhlová oporná stena tak môže
byť zdvihnutím držaná zvislo.

Osadenie
Pri REKERS uhlových oporných stenách
do výšky 130 cm vrátane, slúžia na
transport ako aj na zaistenie polohy pri
zásype osi umiestnené na zadnej strane.
Na želanie môžeme použiť aj vinuté
cievky alebo aj guľovú kotvú (príplatok).
REKERS uhlové oporné steny od
konštrukčnej výšky 155 cm majú na
zadnej strane dve lanové slučky. Tu
je treba dbať na to, aby boli použité
vhodné viazacie prostriedky. Tieto slúžia

Spájanie
Na spojenie REKERS uhlových oporných
stien sa vsunie bránová oceľ Ø 14-16
mm cez horné pevné osi. Následným
preklepaním osí sa dosiahne zvýšená
bezpečnosť pri montáži. Je treba
rešpektovať špeciálne pokyny pri rohových dieloch napr. špeciálnych dieloch
(napr. vystuženie). Rohy je treba zaistiť
vystuženou hornou vrstvou betónu. Na
želanie dodávame aj styčnicový spojovací
systém (voliteľne).

Tesnenie škár
Škáry medzi REKERS uhlovými
opornými stenami nesmú byť uzatvorené. Podľa zaťaženia je treba škáry
na zadnej strane zamaskovať cca.
20 cm širokou bitumenovou lepenkou. Pretože zadná strana steny je pri
zemi zámerne drsná (trecí uhol steny
slúži stabilite), nesmie sa uskutočniť
kompletné pokrytie. Prípadne je treba
rešpektovať DIN 18337 „Tesnenia proti
tlačiacej vode“.
Odvodňovanie
Aby sa zabránilo škodám spôsobeným
mrazom, musí môcť bez zdržania
odtekať presakujúca voda napr. cez
filtračnú vrstvu, filtračné rohože alebo
drenáže.
Zásyp
Zásyp je treba vyrobiť priepustne a
mrazuvzdorne nesúdržným materiálom.
Pôdu je treba vložiť do polôh širokých
cca. 30 cm a rovnomerne zhutniť.
Pri použití zhutňovacích zariadení je
treba dodržať dostatočnú bezpečnú
vzdialenosť od zadnej strany REKERS uhlovej opornej steny. Bezpečná
vzdialenosť činí spravidla aspoň 1/3
konštrukčnej výšky príp. aspoň 50 cm.
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Gründung

pôda
možná filtračná vrstva
odvodňovanie

Základy
Základy

malta na mazaniny (malta triedy III)
betón C 16/20
mrazuvzdorný materiál
spodná mrazuvzdorná hranica

Zakladanie a základy
Jestvujúcu pôdu príp. zapúšťaný materiál proti mrazu je treba zhutniť zodpovedajúc statickým požiadavkám. Je treba,
aby zodpovedný vedúci stavby skontroloval v statike pridelené parametre pôdy
a nosnosť jestvujúcej príp. doplnenej
pôdy.
Základom pre štandardné výpočty sú
nasledujúce predpoklady pre parametre
pôdy:

Konštrukčná
výška
(cm)

Spojovacia hĺbka
(cm)

55
80
105
130
155
180
205
230
255
280
305
330
355
380
405

12
12
12
12
12
15
15
15
20
20
20
30
30
30
30

1. Jednoduché základy
Podľa zaťaženia môžu byť REKERS uhlové oporné steny
až do konštrukčnej výšky a. 80 cm priamo vsadené do
zvlhnutého betónu C 16/20. Pod zhruba 10 cm hrubou
betónovou vrstvou je potrebný mrazuvzdorný materiál.

výška uhlovej opornej steny

spojovacia hĺbka

Ak sa dané údaje nezhodujú, je potrebný doklad vzhľadom k objektu. Tento
môže viesť k odlišným výstužiam a/alebo dĺžkam päty (Aj pri nových normách
a predpisoch môže dôjsť k zmeneným
dĺžkam päty). Môžu byť splnené ďalšie
požiadavky zákazníka na povrch, ako
napr. doskové, kameninové a bambusové štruktúry alebo špeciálne povrchové
farby. Odporúčame poradenstvo a príp.
vzorkovanie.

užitočná výška

Zásyp:
γ = 18 kN/m3
ϕ = 35°

2. Normálne základy
Pri základoch REKERS uhlových oporných stien až do
výšky 405 cm je treba vyrobiť zhruba 15 cm hrubú nosnú
vrstvu z betónu C16/20. Pod ňou je až do hranice mrazu
(cca. 80 cm hĺbky) treba zabudovať mrazuvzdorný materiál a utesniť. Uhlové oporné steny je treba nasadiť na cca.
5 cm hrubú vrstvu malty na mazaniny (malta triedy III).

Užitočná výška
(cm)

43
68
93
118
143
165
190
210
235
260
285
300
325
350
375

3. Hlbšie vstavanie
Výberom vyššej uhlovej opornej steny a jej hlbším vsadením sú odkopy na údolnej strane možné iba obmedzene. Náklady na vyššiu uhlovú opornú stenu sú revalvované tenšou mrazuvzdornou vrstvou. Vybudovanie základov
nasleduje podľa popisu v bode 2.
Výber výšok uhlových oporných
stien pre obrázok
1-3.

min.
šírka päty
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4. Päta na údolnej strane
Pri odkopoch na hranici môže byť päta REKERS uhlovej
opornej steny umiestnená na údolnom pozemku. Pre tento
prípad zaťaženia ponúkame stranu fasádneho betónu
údolne k päte. Vybudovanie základov nasleduje podľa
popisu v bode 2. Podľa zastavania päty môže byť zredukovaná mrazuvzdorná vrstva. Vzhľadom na s tým spojené horizontálne zaťaženie môže byť potrebný podporný
základ pred pätou. Tento je treba vyhotoviť zo strany
stavby a prípadne aj preukázať.
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Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
I. Úvodné ustanovenia
1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „ VOP“)  sa
aplikujú na všetky  zmluvné právne vzťahy vo veciach vykonania
diela- zhotovenie, dodanie a montáž prefabrikovanej garáže,
príp. prístavby podľa špecifikácie predmetu diela v Zmluve o dielo,
vrátane všetkých súvisiacich a nadväzujúcich zmluvných vzťahov
medzi spoločnosťou PROBETON, spol. s r.o. (ďalej len „zhotoviteľ“)
a každou fyzickou osobou alebo právnickou osobou , ktorá je
objednávateľom podľa týchto VOP.
2. 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, tvoria
jej prílohu , ak nie sú v zmluve priamo zapracované. Zmeny týchto
VOP 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 VOP.
3. V zmysle týchto VOP sa zmluva považuje za uzavretú dňom
podpisu písomného vyhotovenia zmluvy o dielo  oboma
zmluvnými stranami.
4. V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a týchto VOP
majú prednosť ustanovenia    zmluvy
5. Uzatvorenú zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len formou
písomného dodatku . K návrhu dodatku sa účastníci zmluvy
zaväzujú vyjadriť do15 dní od ich doručenia. Zmeny a dodatky
zmluvy platia len vtedy , ak sú podané písomne a podpísané
zmluvnými stranami.
6. Právne vzťahy medzi účastníkmi sa riadia týmito VOP , zmluvou  
o dielo, a pokiaľ nie sú týmito dokumentmi upravené inak, riadia
sa ustanoveniami Obchodného zákonníka.
II. Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre
objednávateľa dielo a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi
dohodnutú cenu za jeho vykonanie.
2. V súlade s ustanovením § 536 ods. 2 Obchodného zákonníka
sa dielom rozumie zhotovenie prefabrikovanej garáže,
prípadne prístavby, jej dodanie  a jej montáž na mieste uvedenom
objednávateľom v Zmluve  podľa špecifikácie dohodnutej v
Zmluve, pokiaľ zmluva neustanovuje inak.
III. Spôsob objednania diela
1. Objednávateľ si na základe ponuky zhotoviteľa objedná
zhotovenie, dodanie a montáž diela, pokiaľ v zmluve nie je
ustanovené inak, spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach.
2. Objednávku je možné zaslať písomne . V urgentných prípadoch
možno objednávku oznámiť zhotoviteľovi telefonicky , pričom
telefonicky oznámenú objednávku treba potvrdiť bez zbytočného
odkladu písomnou formou.
Objednávka musí obsahovať :
- meno / obchodné meno objednávateľa
- sídlo objednávateľa
- presnú špecifikáciu diela
- požadovaný termín dodania
- spôsob odberu a miesto dodania tovaru
- meno, priezvisko, bydlisko a tel. kontakt na štatutárneho
zástupcu objednávateľa, ak je právnickou osobou
- meno, priezvisko, bydlisko a tel. kontakt na osobu, ktorá je za
objednávateľa  oprávnená vybavovať konkrétnu objednávku.
3. Pre uzatvorenie  zmluvy o dielo, resp. iných dojednaní a pre ich
rozsah je rozhodujúca písomne potvrdená objednávka zhotoviteľa.
Objednávka zaväzuje zhotoviteľa až po písomnom potvrdení jej
akceptácie zo strany zhotoviteľa.
4. Potvrdená objednávka je pre objednávateľa  záväzná. V prípade, že
objednávateľ  upustí od záväznej objednávky, je povinný
zhotoviteľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 15% z  ceny za
objednané dielo, pokiaľ sa jedná o štandardne dodávané dielo
a 100% z ceny pokiaľ sa jedná o špeciálne vyhotovenie diela od
objednávky ktorého upustil, a to najneskôr do dňa, kedy malo byť
dielo podľa objednávky dodané.
IV. Uzavretie zmluvy o dielo
1. Pre zmluvné strany sú do uzavretia zmluvy záväzné údaje
obsiahnuté v písomnej akceptácii objednávky objednávateľa
vystavenej zhotoviteľom. Ak je medzi účastníkmi uzatvorená
písomná zmluva o dielo, sú pre jej účastníkov záväzné údaje
uvedené v tejto  zmluve , a to aj v prípade, ak sú tieto odlišné
od údajov uvedených v písomnej akceptácii ponuky objednávateľa
vystavenej zhotoviteľom. Akékoľvek nadväzujúce alebo vedľajšie
dojednania alebo dohody ku zmluve musia byť uskutočnené
výlučne v písomnej forme a musia byť písomne potvrdené oboma
účastníkmi.
2. Materiály ako sú prospekty, katalógy, obrázky, výkresy , konštrukčné
návrhy a osnovy a iné údaje o tovare sa  chápu ako informatívne,
pokiaľ nie sú výslovne zhotoviteľom vyhlásené za záväzné.
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3. Zhotovenie prefabrikovanej garáže  príp. prístavby a jej vybavenie  
uskutoční zhotoviteľ tak, ako je uvedené v ponuke, resp. prospektoch
zhotoviteľa.  Malé farebné odchýlky oproti v prospekte uvedeným
vzorkám omietky a  právo zmien v konštrukcii a v tvare diela v
priebehu dodacej lehoty, pokiaľ tieto zmeny nemajú zásadný vplyv na
funkčnosť a vzhľad tovaru, si zhotoviteľ vyhradzuje.

4. Čas zhotovenia a  dodania diela môže byť stanovený presným
dátumom, prípadne lehotou, ktorá začína plynúť odo dňa
podpísania  zmluvy. Pokiaľ je čas dodania stanovený lehotou, je
dodávateľ oprávnený dodať dielo počas celej tejto lehoty.

V. Cena diela

5. V prípade, že dodávateľ nebude schopný dodať dielo v termíne
stanovenom  zmluvou z dôvodov vyššej moci, čas dodanie
diela sa primerane predlžuje o čas trvanie dôvodov vyššej moci.
Za vyššiu moc sa považujú skutočnosti nepredvídateľné, prípadne
predvídateľné, ale neovplyvniteľné , pričom majú vplyv
na vyhotovenie alebo dodanie diela napr. štrajky, opatrenia
orgánov verejnej moci, prírodné živly a katastrofy. Zhotoviteľ je
v zásade, pokiaľ to bude možné, povinný oznámiť tieto skutočnosti
objednávateľovi spolu s oznámením aspoň približného možného
času dodania diela. Pokiaľ sa v dôsledku vyššej moci stane
plnenie zhotoviteľa nemožným , jeho povinnosť dodať dielo
zaniká. V prípade, že sa plnenie zhotoviteľa v dôsledku vyššej
moci stane splniteľným len pri zvýšených hospodárskych
nákladoch môže objednávateľ od kúpnej zmluvy odstúpiť.

1. Cena diela sa riadi cenníkom určeným zhotoviteľom platným v
čase potvrdenia akceptácie objednávky v zmysle bodu III.3
VOP a nasledujúcimi ustanoveniami tohto článku. Ceny uvádzané
v ponuke sú vždy  uvádzané ako ceny bez prepravného, balného,
DPH, nákladov na osadenie a montáž diela, nákladov na prepravu
potrebného náradia a vybavenia, pokiaľ nie je v zmluve
ustanovené inak.

6. V prípade, že dodanie diela nie je možné z dôvodov, za ktoré
zodpovedá zhotoviteľ ,  má objednávateľ právo po uplynutí
písomne poskytnutej primerane dostatočnej lehoty na plnenie od
zmluvy o dielo odstúpiť. Táto lehote nesmie byť však kratšia ako
doba prekážky, ktorá toto oneskorenie spôsobila. Právo
objednávateľa na odstúpenie od zmluvy sa vzťahuje výhradne len
na dodanie diela, ktoré ešte nebolo objednávateľovi dodané.

2. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo osobitne dohodnúť s konkrétnym
objednávateľom cenové a platobné podmienky konkrétneho
objednaného diela, a to odlišné od VOP, platného cenníka a
iných zmlúv.

7. Pokiaľ je zhotoviteľ povinný dodať dielo bez montáže na v
zmluve určené miesto,  je zhotoviteľ povinný ho tam dopraviť,
pričom prepravné nie je zahrnuté v cene diela. Pokiaľ je miestom
dodania diela sídlo alebo iné miesto podnikania zhotoviteľa,
prípadne iné miesto, kde bolo dielo vyhotovené, či skladované
zhotoviteľom, je dielo riadne a včas dodané v momente, kedy
zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že môže s dielom nakladať.

4. Zhotoviteľ si ponecháva vlastnícke a autorské právo ku katalógom,
výkresom a iným podkladom súvisiacich so zhotovením a dodaním
diela, a to bez výhrad. Objednávateľ nie je oprávnený využívať,
prekladať, kopírovať a rozmnožovať, či inak sprístupňovať tretím
osobám  akékoľvek materiály alebo dokumentáciu súvisiacu s dielom.
5. Objednávateľ je povinný predložiť zhotoviteľovi najneskôr
pri uzavretí zmluvy o dielo stavebné povolenie , resp. iné
platné povolenie umožňujúce osadenie a montáž zhotovenej  
prefabrikovanej garáže.

3. Skontá a akékoľvek iné zrážky podliehajú osobitnej písomnej
dohode zmluvných strán, pokiaľ zmluva o dielo neustanoví inak.
4. Zničenie a poškodenie diela v čase, keď nebezpečenstvo škody
na diele prešlo na objednávateľa nemá vplyv na povinnosť riadne
a včas zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela.
VI. Platobné podmienky
1. VI. Platobné podmienky
2. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu diela na základe
faktúry vystavenej zhotoviteľom, ktorej náležitosti budú určené
dohodu zmluvných strán obsiahnutou v zmluve. Objednávateľ
zaplatí zhotoviteľovi cenu diela v hotovosti k rukám zhotoviteľa pri
odovzdávaní diela zhotoviteľom, príp. v sídle zhotoviteľa, o čom
mu zhotoviteľ vydá písomné potvrdenie, alebo bezhotovostným
prevodom na účet zhotoviteľa. Lehota splatnosti faktúr  je 15 dní
od vystavenia faktúry. Za deň splnenia peňažného záväzku sa
považuje deň pripísania dlžnej sumy v prospech účtu zhotoviteľa
alebo zaplatenia v hotovosti k rukám zhotoviteľa.
5. Pokiaľ objednávateľ nezaplatí akúkoľvek platbu vrátane  ceny
diela alebo jeho časti v termíne stanovenom faktúrou, zmluvou
alebo týmito VOP, má zhotoviteľ právo požadovať úroky z
omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
Nárok zhotoviteľa na náhradu spôsobenej škody tým nie je dotknutý.
6. Objednávateľ nie je oprávnený jednostranne platby znížiť,
podmieňovať ich alebo započítať. Jednostranné započítanie
je možné len na základe právoplatného rozhodnutia príslušného
súdu potvrdzujúceho oprávnenosť nárokov objednávateľa voči
zhotoviteľovi.
VII. Miesto, lehota zhotovenia diela, dodacie podmienky
1. Zhotoviteľ zhotoví, dodá a vykoná osadenie a montáž diela (ak
boli písomne dojednané) , prípadne zhotovené dielo odovzdá na
prepravu za podmienok určených v nasledujúcich ustanoveniach
tohto článku VOP, pokiaľ zmluva neustanoví inak.
2. Zhotoviteľ dodá dielo v mieste a čase určenom v zmluve
špeciálnym transportom na to určeným. O dodaní diela bude
spísaný protokol o odovzdaní diela , podpísaný obidvomi
účastníkmi zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ je povinný na základe
zmluvy zabezpečiť odoslanie  diela, protokol o odovzdaní diela sa
nespisuje.
Protokol o odovzdaní diela musí obsahovať aspoň:
- číslo  zmluvy o dielo
- obchodné meno, sídlo, IČO v prípade právnickej
osoby, resp. meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia v
prípade fyzickej osoby objednávateľa
- označenie diela
- preberajúcu osobu( meno, priezvisko)
- miesto dodania diela
- dátum prevzatia diela
Nespísanie protokolu nemá vplyv na riadne dodanie diela  
zhotoviteľom.
3. Objednávateľ môže po podpise  zmluvy o dielo zmeniť miesto
dodania alebo čas dodania, a to písomne. Pre zhotoviteľa je
zmena miesta alebo času dodania diela záväzná , len v prípade
ak ich písomne potvrdí a súčasne objednávateľ splní svoju
povinnosť v zmysle bodu III.5. týchto VOP. Pokiaľ zhotoviteľ
nepotvrdí zmeny času alebo miesta dodania diela, platia údaje
uvedené v zmluve. Pokiaľ zmenou miesta alebo času dodania
diela vzniknú zhotoviteľovi vyššie náklady je objednávateľ povinný
ich uhradiť.

8. Pokiaľ podľa zmluvy nie je povinnosťou zhotoviteľa vykonať
montáž diela a  objednávateľ v rozpore s povinnosťami
stanovenými  zmluvou alebo týmito VOP neprevezme dielo, a
to ani po písomnej výzve zhotoviteľa a uplynutí dodatočnej lehoty
na prevzatie, je zhotoviteľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Práva zo
vzniknutej škody tým nie sú dotknuté. V prípade, že si
objednávateľ neprevezme dielo ani po výzve zhotoviteľa, je
zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi odplatu za
skladovanie vo výške 0,1% z  ceny diela.  To platí aj v prípade, že
objednávateľ požiada o odklad dodania diela. Dielo sa považuje
za dodané v momente jeho dopravenia na určené miesto dodania
diela.
9. Pokiaľ sa zmluvné strany v zmluve dohodli, že zhotoviteľ
zabezpečí prepravu diela, je dielo dodané momentom odovzdania
diela na prepravu prvému dopravcovi. Zhotoviteľ je povinný
previesť na objednávateľa práva z prepravnej zmluvy, pokiaľ ich
nemá priamo na základe prepravnej zmluvy. Zhotoviteľ je povinný
bezodkladne doručiť objednávateľovi všetky doklady potrebné
na nakladanie s dielom. Zhotoviteľ je oprávnený, pokiaľ sa
účastníci nedohodli inak, určiť dopravnú cestu, dopravný
prostriedok, ako aj dopravu alebo vedúceho dopravy. Ak sa
účastníci nedohodnú inak, bude dielo dodané nezabalené.
Zhotoviteľ spolu s predmetom diela odovzdá objednávateľovi
všetky doklady a listiny patriace k dielu.
10. Pokiaľ sa dielo dodáva aj s montážou , tak dodanie diela nastane
až v momente ukončenia  montáže. Pokiaľ v zmluve nie
je ustanovené inak, je objednávateľ povinný   pripraviť miesto
montáže diela uvedené v  zmluve podľa pokynov zhotoviteľa a
to aj vykonaním dodatočných povrchových úprav uvedených v
oznámení zhotoviteľa o potrebe  ich vykonania najneskôr ku dňu
začiatku montáže diela dohodnutého v  zmluve.
11. Pokiaľ objednávateľ miesto montáže diela nepripraví, resp.
nevykoná potrebné úpravy do dňa začiatku montáže uvedeného v  
zmluve, je  zhotoviteľ oprávnený:
a) od zmluvy odstúpiť, alebo
b) nepokračovať vo vykonávaní diela, kým mu nebude doručené
oznámenie objednávateľa o tom, že miesto montáže diela je
pripravené na vykonanie montáže diela, resp. o tom, že povrchové
úpravy uvedené v oznámení zhotoviteľa sú vykonané. Pokiaľ sa
informácie uvedené v oznámení zhotoviteľa ukáže ako
nepravdivé, alebo čiastočne nepravdivé, objednávateľ zodpovedá
za škodu tým vzniknutú zhotoviteľovi a zaväzuje sa zaplatiť
zhotoviteľovi všetky náklady, ktoré v súvislosti s tým zhotoviteľovi
vzniknú.
12. V prípade, ak zhotoviteľ v zmysle písm. a) bodu 12. čl VII. VOP od
zmluvy odstúpi, objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi
cenu doteraz vykonaného diela. Právo na náhradu škody tým nie
je dotknuté.
13. V prípade, ak bude zhotoviteľ postupovať v zmysle písm. b) bodu
14. čl. VII. VOP, je objednávateľ povinný nahradiť mu všetky náklady a
škodu, ktoré mu v súvislosti s uskladňovaním a opatrovaním
doteraz vykonaného predmetu diela vzniknú. V tomto prípade
sa lehota 10tich dní od doručenia oznámenia zhotoviteľa o
potrebe vykonania povrchových úprav  chápe ako dodatočná
primeraná lehota na plnenie povinnosti objednávateľa poskytnutá
zhotoviteľom. (prvá lehota na splnenie povinnosti objednávateľa
pripraviť miesto montáže je ku dňu začatia montáže uvedeného v
zmluve). Táto lehota neuplynie skôr ako 10 dňom po plánovanom
dni začiatku montáže uvedenom v zmluve. 14. Objednávateľ

povinný zabezpečiť zjazdnosť prístupových ciest  a dostupnosť
miesta montáže diela. Príjazd a miesto osadenia resp. montáže
diela musia byť dostupné pre vozidlá s hmotnosťou do cca 40 ton.
Vozidlo prepravujúce dielo vyžaduje príjazd na pozemok v
dostatočnej šírke zodpovedajúcej veľkosti diela, ako aj priestor na
manipuláciu s dielom cca 10 m pred miestom osadenia diela.
15. Pokiaľ zhotoviteľ nedodá dielo v čase a na  mieste dohodnutých
v  zmluve  je objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu
0,05% z  ceny diela za každý deň omeškania, maximálne však 5%
z fakturovanej hodnoty diela  alebo jeho časti, s ktorým je
zhotoviteľ v omeškaní. Pokiaľ je zhotoviteľ v omeškaní s dodaním
diela, a to aj napriek písomnej výzve objednávateľa a uplynutí
primeranej lehoty na dodanie, má objednávateľ právo od  zmluvy
odstúpiť.
16. Ak sa plnenie zhotoviteľa stane nemožným a táto nemožnosť
plnenia bude preukázateľne spôsobená zavinením zhotoviteľa,
objednávateľ má právo požadovať náhradu škody. V každom
prípade sa nárok na náhradu škody objednávateľa obmedzuje na
sumu predstavujúcu 10% z hodnoty diela alebo jeho časti,
ktorá pre nemožnosť plnenia nemohla byť objednávateľovi
dodaná. Nároky na náhradu škody objednávateľa, ktoré presahujú
sumu zodpovedajúcu 10%  hodnoty tohto diela, sú vylúčené.
17. Zhotoviteľ nie je povinný poistiť dielo počas prepravy, ak zmluva o
dielo neustanoví inak.         
VIII. Nebezpečenstvo škody
1. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k dielu v momente,
keď mu ho zhotoviteľ  odovzdá alebo v momente odovzdania
alebo doručenia prepravných dokladov viažucich sa k
dodávanému dielu, ale len v prípade, že objednávateľ uhradil cenu
a ďaľšie pohľadávky, ktoré mal voči nemu zhotoviteľ, napr.
poplatky, náhradu škody, zmluvné pokuty a pod.             
2. V prípade, že má zhotoviteľ v čase odovzdania diela alebo v čase
odovzdanie prepravných dokladov voči objednávateľovi
pohľadávky vyplývajúce zo zmluvy o dielo, nadobudne zhotoviteľ
vlastnícke právo až ich úplným uspokojením v zmysle výhrady
vlastníctva uvedenej v čl. X. VOP.
3. Na objednávateľa prechádza nebezpečenstvo škody na diele
vždy v momente, keď zhotoviteľ dielo vyskladní zo svojho skladu  
za účelom jeho dodania na miesto určené v potvrdenej
objednávke, zmluve alebo odovzdania objednávateľovi priamo na
mieste, kde sa nachádza sklad zhotoviteľa. V prípade, že miestom
dodania je sklad zhotoviteľa a objednávateľ napriek tomu, že mu
bolo oznámené, že môže s dielom nakladať, si dielo neprevezme,
nebezpečenstvo škody na diele na objednávateľa prechádza
momentom, kedy si mohol dielo po prvý krát prevziať.
IX. Vady diela, záruka za akosť
1. Zodpovednosť za vady, záruka za akosť a práva a povinnosť z
nich plynúce sa riadia Obchodným zákonníkom.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré malo dielo v čase
prechodu nebezpečenstva škody na diele na objednávateľa.
3. Ak nie je dohodnuté inak, záručná doba je 5 rokov odo dňa
prevzatia diela objednávateľom. Zárukou za kvalitu diela preberá
zhotoviteľ záväzok, že vyhotovené dielo a konštrukcia diela
-  bude po stanovenú dobu spôsobilé na použitie na dohodnutý
alebo obvyklý účel a že si zachová dohodnuté alebo obvyklé
vlastnosti.
4. Objednávateľ je povinný dielo ihneď potom, čo získa možnosť
s ním nakladať , dôkladne prezrieť a zistiť, či nemá vady, či bolo
dodané so všetkým príslušenstvom a príslušnými dokladmi.  
Všetky zistené vady je povinný bezodkladne písomne oznámiť
zhotoviteľovi, najneskôr do 48 hodín od momentu, kedy získal
možnosť s dielom nakladať.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady na diele, ktoré vzniknú počas
trvanie záruky. Nezodpovedá však za vady, ktoré vznikli v
dôsledku porušenia povinností objednávateľom, napr. mechanické
poškodenie, chybné alebo nedbalé nakladania s dielom,
nadmerná záťaž, nevhodné prevádzkové prostredie, nedostatočné
stavebné práce zo strany objednávateľa, nevhodný pozemok
na osadenie a montáž diela,   nesplnenie povinností podľa týchto
VOP súvisiacich  s užívaním diela  alebo za vady, ktoré vznikli v
dôsledku skutočností, za ktoré zhotoviteľ nezodpovedá. Zhotoviteľ
nezodpovedá za vady diela, ktoré na ňom vznikli po prechode
nebezpečenstva škody na diele v dôsledku prepravy, vonkajších
zásahov a vplyvov, zásahov tretích osôb, za ktoré zhotoviteľ
nezodpovedá.
6. Skryté vady diela, ako aj vady diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ
zo záruky, je objednávateľ povinný bezodkladne po ich zistení
písomne oznámiť zhotoviteľovi, resp. ním  poverenej osobe,
najneskôr však do 48 hodín od ich zistenia. Objednávateľ je
povinný v písomnom oznámení o vadách zhotoviteľovi uviesť:
- opis vady ( ako sa prejavuje)
- miesto, kde sa dielo nachádza
- telefonický kontakt a zodpovednú osobu, s ktorou bude so
zhotoviteľom za účelom odstránenia vád komunikovať.
7. Objednávateľovi zanikajú práva z vád diela ako aj z vád, na ktoré
sa vzťahuje záruka, ktoré

- objednávateľ neoznámi v súlade s týmito VOP
- objednávateľ nezistil, pričom boli zistiteľné pri vynaložení
odbornej starostlivosti , pretože nevykonal obhliadku v súlade s
týmito VOP alebo ju nevykonal s odbornou starostlivosťou ,
- objednávateľ nezistil neskôr ako určujú VOP napriek tomu, že
boli zistiteľné pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr
však do piatich rokov od odovzdania diela
8. Zhotoviteľ je povinný do 48 hodín od doručenia oznámenia o
vade diela rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie objednávateľa
alebo pokiaľ nie je možné o oprávnenosti reklamácie rozhodnúť
bez obhliadky diela, tak v tejto lehote zabezpečí obhliadku diela.              
Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi súčinnosť, aby obhliadku
diela mohol vykonať.
9. Pokiaľ bude reklamácia oprávnená, zhotoviteľ zároveň v čase
určenom na rozhodnutie o oprávnenosti reklamácie podľa týchto
VOP určí lehotu a spôsob odstránenia vady.
10. V prípade chýbajúcich dokladov alebo príslušenstva je zhotoviteľ
povinný ich bezodkladne     doručiť objednávateľovi do miesta
dodania.  V prípade iných vád ich môže odstrániť buď opravou,
úpravou, alebo výmenou v primeranej lehote , zodpovedajúcej
vynaloženej práci a poveternostným podmienkam, pričom určenie
spôsobu odstránenia vady je na zhotoviteľovi. Nároky
objednávateľa na odstúpenie od zmluvy alebo uplatnenie si
zľavy z ceny diela sú vylúčené, pokiaľ je v technickým
možnostiach zhotoviteľa odstrániť nedostatky diela. Odstrániteľné
nedostatky, ktoré neobmedzujú užívanie diela, ale iba znižujú
hodnotu diela, oprávňujú objednávateľa uplatniť si zľavu z ceny
diela zodpovedajúcu výške skutočného zníženia ceny diela.
11. Objednávateľ je povinný zabezpečiť pri vybavovaní reklamácie
zhotoviteľovi alebo ním povereným osobám prístup k dielu a
poskytnúť súčinnosť, aby mohol zhotoviteľ odstrániť vady na diele.
12. Pokiaľ napriek písomnej výzve objednávateľa a uplynutiu
primeranej lehoty na splnenie, zhotoviteľ nesplní povinnosť rozhodnúť
o oprávnenosti reklamácie podľa VOP  alebo neodstráni vadu na diele
v lehote, ktorú si určil po ukončení obhliadky podľa VOP, má
objednávateľ právo na odstúpenie od zmluvy.
14. Použitie železobetónu pri vyhotovené diela  môže viesť ku
vytvoreniu trhlín zo sadania, trhlín zo zmrštenia, trhlín
spôsobených pnutím, trhlín spôsobených zmenou teploty,
pričom tieto odchýlky, zmeny alebo intolerancie sa nepovažujú
za nedostatky diela, ktoré podstatne vplývajú na úžitkovú hodnotu
a neoprávňujú objednávateľa uplatniť si nárok na zľavu z ceny
diela.  Nároky z vád nevznikajú, ak je dodané dielo  podľa zmluvy
vhodné na predpokladaný resp. obvyklý účel a vykazuje vlastnosti,
ktoré sú primerané pri dielach tohto typu a ktoré objednávateľ  
môže očakávať.  Nepatrné rozmerové odchýlky sú výrobnotechnicky podmienené  a nepredstavujú nedostatok diela, preto sú
nároky každého druhu z tohto dôvodu vylúčené.
X. Výhrada vlastníctva
1. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na upravenie niektorých
práv a povinností medzi zhotoviteľom a objednávateľom, keď
objednávateľ dielo užíva, ale ešte k nemu nenadobudol vlastnícke
právo.
2. V prípade, že objednávateľ zaplatí cenu diela zhotoviteľovi až
po jeho prevzatí, zhotoviteľ zostáva vlastníkom diela až do času
úplného zaplatenia ceny diela zhotoviteľovi ( výhrada vlastníctva).
Nebezpečenstvo škody na diele prechádza v súlade s článkom
VIII. týchto VOP. Objednávateľ je v danom prípade len držiteľom diela.
3. Až do doby kým sa objednávateľ stane vlastníkom diela
,je povinný ho udržiavať na svoje náklady v riadnom a v
prevádzkyschopnom stave. V prípade akéhokoľvek poškodenia
diela alebo objavenia vady na diele je objednávateľ povinný to
bezodkladne oznámiť zhotoviteľovi. Pokiaľ sa jedná o poškodenie,
za ktoré nezodpovedá zhotoviteľ, je objednávateľ povinný
zabezpečiť na svoje náklady opravu diela. Objednávateľ nie
je oprávnený meniť technické vlastnosti a konštrukciu diela
bez predchádzajúceho písomného súhlasu zhotoviteľa. Vykonania
zmien a úprav na diele môže vykonať len zhotoviteľ na náklady
objednávateľa. Objednávateľ nesmie dať do doby, kým sa stane
vlastníkom diela, dielo do užívania tretej osobe, nesmie ho predať
ani prenajať, zaťažiť, použiť na zabezpečenie svojich záväzkov.
4. V prípade, ak objednávateľ napriek tomuto zákazu umožní
tretej osobe, aby s dielom nakladala, prípadne dielo na tretiu
osobu prevedie, a nebude možné toto právo tretieho zrušiť,
je objednávateľ povinný previesť na zhotoviteľa platby, ktoré
mu boli zaplatené z titulu právneho vzťahu medzi ním a treťou
osobou a práva, prípadne nároky, ktoré mu vznikli , a to do výšky
ešte nesplatenej ceny za dielo. Objednávateľ je povinný nahradiť
zhotoviteľovi všetky náklady spojené s uplatnením a vymožením
vlastníckeho práva a spojených práv či nárokov viažucich sa k dielu.
5. Objednávateľ je povinný okamžite oznámiť zhotoviteľovi všetky
škody na dodanom diele, všetky exekučné konania, v ktorých
exekútor do súpisu hnuteľných vecí zaradí aj časti diela, ktoré
podliehajú výhrade vlastníctva, alebo na základe ktorých bude
veriteľ objednávateľa uspokojovaný predajom hnuteľnej veci, resp.
predajom nehnuteľnej veci – dielom podliehajúcim výhrade
vlastníctva a doručiť zhotoviteľovi kópie exekučných príkazov, či
iné listiny, ktoré boli v priebehu exekučného konania vyhotovené a
doručené objednávateľovi.  

6. V prípade úplného zničenia alebo odcudzenia diela má zhotoviteľ
právo započítať si s poistným plnením čiastku, zodpovedajúcu
všetkým budúcim doposiaľ neuhradeným pohľadávkam
objednávateľa zo zmluvy o dielo. Prípadný zostatok poistného
plnenia vyplatí zhotoviteľ objednávateľovi. Objednávateľ je
povinný oznámiť zhotoviteľovi miesto trvalého alebo dočasného
umiestnenia diela a bezodkladne zhotoviteľa informovať o
všetkých zmenách tohto umiestnenia, umožniť kedykoľvek prístup
zhotoviteľovi k dielu, a to aj bez oznámenia objednávateľa o
úmysle skontrolovať dielo.
XI. Užívanie diela
1. Objednávateľ je povinný užívať dielo v súlade s jeho účelom
využitia a v súlade s príslušnými záväznými predpismi a pokynmi.
Objednávateľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady pravidelnú
údržbu diela. Objednávateľ počas trvania záruky nie je oprávnený
bez predchádzajúceho písomného súhlasu zhotoviteľa vykonať
žiadne technické alebo konštrukčné zmeny na diele. Na základe
písomného súhlasu môže zmeny a zásahy vykonať len zhotoviteľ
na náklady objednávateľa.
2. V prípade, že objednávateľ nedodrží povinnosti stanovené v tomto
článku VOP počas doby záruky, zanikajú mu práva vyplývajúce zo
záruky v momente porušenia jeho povinností.     
XII. Zodpovednosť za škody
1. Účastníci zmluvy sú zodpovední za škodu, ktorú spôsobia
porušením svojich   povinností.
2. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi vzniknutú škodu
len do výšky poistného plnenia zo zodpovednosti za dielo.
Pokiaľ zhotoviteľ takúto poistnú zmluvu nemá dojednanú, je
povinný zhotoviteľ nahradiť škodu len do výšky nákladov na
opravu poškodeného diela alebo uvedenie poškodeného diela do
pôvodného stavu.
3. Nenahrádza sa škoda, ktorá prevyšuje škodu, ktorú mohla
povinná strana v čase vzniku záväzkovo-právneho vzťahu ako
možný dôsledok porušenia svojej povinnosti predvídať alebo ktorú
bolo možné predvídať na skutočnosti, ktoré v uvedenom čase
povinná strana mohla alebo mala poznať pri obvyklej starostlivosti.
XIII. Ukončenie zmluvy o dielo
1. Zmluva o dielo sa končí dňom vysporiadania všetkých práv,
povinností a nárokov zmluvných strán z nej vyplývajúcich.
2. Inak je možné zmluvu ukončiť dohodou zmluvných strán alebo
odstúpením od zmluvy v prípadoch uvedených v Obchodnom
zákonníku a v prípadoch uvedených v týchto VOP .
3. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak:
objednávateľ je v omeškaní so zaplatením ceny za dielo dlhšie
než 15 dní, a to aj napriek písomnej výzve zhotoviteľa na jej
uhradenie v primeranej dodatočnej lehote;
po uzatvorení zmluvy o dielo s objednávateľom vznikli
preukázateľné skutočnosti na strane objednávateľa, ktoré
odôvodňujú oprávnené pochybnosti o možnostiach skorého
a úplného plnenia všetkých povinností  a záväzkov zo strany
objednávateľa , hlavne vo vzťahu ku zaplateniu ceny diela;   
dôjde ku konkurznému konaniu na majetok objednávateľa, alebo
ak podá objednávateľ návrh na konkurz na svoj majetok.
4. Prípadné odstúpenie od zmluvy vykonajú účastníci písomne
formou doporučeného listu s doručenkou. Odstúpením od zmluvy
o dielo nezanikajú práva a povinnosti, ktoré vznikli v dôsledku
porušenia zmluvy o dielo, a to najmä nárok na náhradu škody,
zmluvné pokuty a iné sankcie, ušlý zisk a pod. Objednávateľ je v
prípade odstúpenia od zmluvy  povinný na vlastné náklady
dopraviť dielo zhotoviteľovi, pokiaľ dielo nebolo osadené a nebola
vykonaná montáž diela. V prípade ak tak neurobí, je zhotoviteľ
oprávnený na náklady objednávateľa dielo odobrať a dopraviť
sám. Objednávateľ je povinný dielo odovzdať objednávateľovi
v pôvodnom stave  s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Ak
objednávateľ poruší túto svoju povinnosť, zhotoviteľ je oprávnený
uviesť dielo do pôvodného stavu  na náklady objednávateľa,
pričom nezodpovedá za škodu, ktorá by týmto postupom mohla
objednávateľovi vzniknúť.
XIV. Záverečné ustanovenia
1. Tieto VOP sú záväzné odo dňa 1.3.2008. Zhotoviteľ je oprávnený
meniť obsah VOP, pre objednávateľa sú však záväzné až
doručením nového znenia VOP do kontaktného miesta podľa
zmluvy o dielo, inak do sídla objednávateľa.
2. Objednávateľ je počas trvania zmluvy o dielo povinný oznámiť
bezodkladne zhotoviteľovi zmenu obchodného mena, sídla,
bydliska, IČO, bankového spojenia a ďaľších údajov uvedených
v zmluve o dielo. Objednávateľ je povinný bezodkladne oznámiť
zhotoviteľovi skutočnosť, že bol podaný návrh na vyhlásenie
konkurzu  na jeho majetok, začatie exekučného konania a to, že
spoločnosť rozhodla o zrušení spoločnosti s likvidáciou.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne
upravené zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými predpismi.
5. Účastníci zmluvy sa zaväzujú riešiť prípadné spory vzniknuté

23

Stav 05 / 2008

www.progaraz.sk

PROBETON spol. sr. o.
SK – 949 01 Nitra
Jakuba Haška 1
Tel. :(00421) 0903749084
Fax.:(00421) 037 6526635
E-mail.: www.info@progaraz.sk

Váš predajca

