
 

 

 

Všeobecné obchodné podmienky zmlúv o poskytovaní služieb spoločnosťou EXACT SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o.,   

(platné od 01.01.2019) 

 

§1.  Všeobecné ustanovenia 

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP”) upravujú vzťah medzi spoločnosťou EXACT SYSTEMS SLOVAKIA 
s.r.o. so sídlom: Jána Kalinčiaka 22, Žilina 010 01, IČO: 36687596, IČ DPH: SK 2022263122, DIČ: 2022263122, zapísanou v 
Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel:  Sro, zl. č.: 18847/L (ďalej len „EXS”) a subjektom, ktorý si objednáva jej 
služby (ďalej len „klient”) s výnimkou prípadu, keď EXS a klient uzatvorili osobitnú zmluvu o poskytovaní služieb.  Tieto VOP 
sú v zmysle ust. § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka vždy súčasťou zmluvných podmienok zmlúv alebo 
rámcových zmlúv o dielo, zmlúv alebo rámcových zmlúv o poskytnutí služieb alebo akýchkoľvek zmlúv alebo rámcových 
zmlúv, kde ako jeden zo subjektov vystupuje EXS a predmetom ktorých je poskytovanie kontrolných služieb definovaných 
v nasledujúcom bode tohto článku (ďalej len „Zmluvy“ alebo „Zmluva“). 

2. Predmetom Zmlúv je poskytovanie služieb spoločnosťou EXS, ktoré spočívajú najmä v zabezpečení kontroly kvality 
výrobkov, opravách/úpravách komponentov a výrobkov, prípadne akékoľvek ďalšie služby súvisiace so zabezpečením 
kvality komponentov, vrátane podpory produkcie, logistických a asistenčných služieb  (ďalej len ako „služby“) 

3. Konkrétny druh a rozsah poskytovaných služieb je určený v zmluve/objednávke. 
4. EXS prehlasuje, že má potrebné znalosti pre riadne plnenie predmetu Zmlúv.  
5. Osoby poskytujúce služby definované v zmluve v mene EXS sa nazývajú "Pracovníci EXS", bez ohľadu na právny vzťah medzi 

EXS a týmito osobami.  
6. EXS sa zaväzuje poskytovať služby, ktoré sú predmetom Zmlúv v priestoroch klienta alebo na inom mieste určenom klientom 

písomne v Objednávke. 
 
 

§ 2. Definícia pojmov 

1. Objednávka alebo iný obdobný dokument predstavuje písomný záväzný pokyn zo strany klienta obsahujúci všetky údaje 
potrebné pre riadnu realizáciu predmetu Zmlúv Pracovníkmi EXS (ďalej len „Objednávka“). Objednávka sa stáva záväznou 
po odsúhlasení, resp. potvrdení zo strany EXS. Klient nesie zodpovednosť za škody spôsobené v dôsledku neposkytnutia 
všetkých, resp. poskytnutia nesprávnych údajov a pokynov  v Objednávke.  

2. Pracovník – fyzická osoba, ktorú využíva EXS na realizáciu poskytovania služieb pre klienta v zmysle jeho objednávok 
doručených EXS na základe tejto Zmluvy, a to bez ohľadu na právny vzťah, ktorý je medzi touto osobou a EXS. 

3. Špecifikácia kontroly alebo iný obdobný dokument je písomná konkretizácia všetkých informácii nevyhnutných pre riadnu 
realizáciu predmetu tejto Zmluvy, najmä podrobné pokyny týkajúce sa spôsobu poskytovania služieb, ako aj iných 
požiadaviek klienta na EXS v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy. 1. strana Špecifikácie kontroly obsahuje číslo 
dokumentu, dátum vytvorenia, označenie klienta, miesto plnenia, názov a číslo dielcu (dielu), jeho popis s obrázkom, 
kontrolný postup (podrobný popis), spôsob označenia, spôsob balenia, označenie zmluvných strán, resp. ich zástupcov 
s podpismi. Druhá strana Špecifikácie kontroly obsahuje označenie jednotlivých Pracovníkov EXS, s dátumom a ich 
podpisom, kedy sa oboznámili s 1. stranou Špecifikácie kontroly a kedy boli zaškolení EXS na plnenie v zmysle tejto Zmluvy 
a príslušnej objednávky klienta. Tretia strana Špecifikácie kontroly obsahuje dodatočné požiadavky klienta, ktoré vyžaduje 
od EXS pri plnení jednotlivých objednávok v zmysle tejto Zmluvy, pričom táto strana je obsahovo totožná so stranou č. 1 
Špecifikácie kontroly. 

4. Denný report je denný prehľad realizácie jednotlivých objednávok klienta EXS, ktorý vyhotovuje EXS v písomnej forme, 
klient jeho obsah potvrdzuje svojím podpisom a tvorí základ pre vyúčtovanie odmeny za poskytnuté služby. Denný report 
obsahuje číslo objednávky (zákazky), označenie charakteru poskytovanej služby (rework, sorting alebo iné), označenie 
klienta (dodávateľa), označenie Pracovníkov EXS realizujúcich poskytovanie služieb v zmysle tejto Zmluvy a príslušnej 
objednávky, počet jednotlivými Pracovníkmi odpracovaných hodín a ich celkový súčet, dátum poskytnutia služby (kontroly), 
označenie Koordinátora (team leadera), názov a číslo dielca (diela), množstvo skontrolovaných,  dobrých dielcov (dielov) a 
množstvo dielcov (dielov) s chybami, množstvo nenapravených a napravených dielcov (dielov) a tiež množstvo bezchybných 
dielcov (dielov), ich sumarizáciu a prípadne aj názov chyby vyskytnutej sa na dielci (diele), príp. iné poznámky 

5. NOK – dielce, ktoré v dôsledku kontroly a selekcie vykonanej EXS v zmysle Zmluvy boli uznané za nezhodné, t.j. 
kontrolované dielce vykazujú nesúlad s požadovanými vlastnosťami na dielce zo strany klienta. EXS v takom prípade dielce 



 

 

označí červeným štítkom s označením NOK, číslom dielca (diela), množstvom dielcov (dielov), označením chyby, dátumom 
dodávky a kontroly, označením Pracovníka. . 

6. OK – dielce, ktoré v dôsledku kontroly a selekcie vykonanej EXS v zmysle Zmluvy boli uznané za zhodné, t.j. kontrolované 
dielce nevykazujú nesúlad s požadovanými vlastnosťami na dielce zo strany klienta. EXS v takom prípade dielce označí 
zeleným štítkom s označením OK, číslom dielca (diela), množstvom dielcov (dielov), dátumom dodávky a kontroly, 
označením Pracovníka. 

7. Pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) – sú všetky právne predpisy platné na území Slovenskej 
republiky akokoľvek upravujúce oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia v súvislosti s činnosťou EXS podľa zmlúv. 

8. Pravidlá ochrany pred požiarom (ďalej len „OPP“) – sú všetky predpisy platné na území Slovenskej republiky akokoľvek 
upravujúce oblasť ochrany pred požiarmi v súvislosti s činnosťou EXS podľa zmlúv. 

9. Bezodkladnosť – konanie zmluvných strán v takom časovom horizonte, ktorý možno považovať za najkratší možný, 
vzhľadom na povahu vykonávaného úkonu. 

10. Reklamácia – také uplatnenie skutočných a oprávnených nárokov klienta z titulu existencie vád poskytovaných služieb zo 
strany EXS na základe zmlúv, ktoré je riadne uplatnené v zmysle § 7 týchto VOP. 

 
 

§ 3 . Povinnosti EXS 

1. EXS je povinný:  
a) poskytovať služby s náležitou starostlivosťou, podľa najlepších znalostí a v súlade s pravidlami platnými v danej oblasti 

a podávať výsledky primeraným spôsobom, na základe pokynov klienta zahrnutých v "Objednávke" a v "špecifikácii 
kontroly"; 

b) konať v súlade s vnútornými pravidlami poriadku, ochrany zdravia a bezpečnosti, ako aj predpismi protipožiarnej 
ochrany, a predpismi dodržiavaných v priestoroch, kde sa služba poskytuje; 

c) používať materiály a zariadenia poskytnuté klientom iba za účelom riadneho plnenia zákazky, dodržiavať náležitú 
starostlivosť a dbať o ich technický stav; 

d) určiť a poveriť osobu zodpovednú za riadne plnenie zmluvy uzatvorenej s klientom; 
e) pripravovať denné správy deklarujúce priebeh poskytovania služieb do 1 pracovného dňa ; 
f) predložiť správu o celkovom počte hodín poskytnutých služieb pre klienta do 15 pracovných dní od ukončenia 

poskytovania služieb, v prípade zmlúv podpísaných na dobu kratšiu ako 1 mesiac, alebo najneskôr do 7 dní od konca 
kalendárneho mesiaca , v ktorom bola služba poskytnutá, v prípade zmlúv podpísaných na dobu dlhšiu ako 1 mesiac ; 

g) vysvetliť prípadné výhrady klienta, uvedené v § 4 kapitola 1-e), pokiaľ ide o celkový počet hodín poskytovania služieb 
klientovi spoločnosťou EXS, do 3 pracovných dní od obdržania výhrady; 

h) niesť zodpovednosť za škody vyplývajúce z nesprávneho fungovania zariadenia vo vlastníctve EXS, ktoré boli použité pri 
plnení zmluvy. 

2. EXS poskytuje služby v súlade s písomnými pokynmi predloženými Klientom v "Objednávke" a v "špecifikácii kontroly". EXS 
nenesie zodpovednosť za nesprávne poskytovanie služby v prípade, že pokyny sú nejasné či nezrozumiteľné pre EXS, a to aj 
napriek žiadosti EXS o vysvetlenie/doplnenie, kedy klient na túto žiadosť nebude reagovať bezodkladne písomne, najneskôr 
však 24 hodín pred požadovaným začatím poskytovania služieb. 

3. V prípade uvedenom v § 3 kapitola 2, kedy klient neposkytne písomné vysvetlenie/doplnenie pokynov v stanovenej lehote, 
EXS má právo na odmietnutie poskytnutia služby a nenesie zodpovednosť za neposkytnutie tejto služby . 

 

 

§ 4. Povinnosti klienta 

1. Klient je povinný:  
a. Zaistiť takú organizáciu poskytovania služieb, aby služby poskytované EXS predstavovali identifikovateľný celok, ktorý 

je možné jednoznačne odlíšiť od služieb poskytovaných inými dodávateľmi. 
b. Niesť zodpovednosť za škody vyplývajúce z nesprávneho fungovania zariadenia, ktorý je jeho majetkom. 
c. Poskytnúť EXS písomne všetky informácie potrebné pre riadne poskytnutie služby, ktorá  je predmetom 

zmluvy/objednávky, a to najmä: 

• všetky údaje s ohľadom na charakter komponentov; 

• smernice a štandardy potrebné pre vykonávanie kontroly kvality zahrnuté v "špecifikácii kontroly"; 
d. Určiť a náležite splnomocniť osobu zodpovednú za riadne plnenie zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. To 

znamená, že osoba zodpovedná za plnenie povinností súvisiacich s plnením zmluvy v mene klienta je spôsobilá jednať 
vo všetkých záležitostiach zmluvy.  

e. Nahlásiť akékoľvek výhrady týkajúce sa celkového počtu hodín poskytovaných služieb do 2 pracovných dní od 
predloženia správy, uvedenej v § 2, bod 1-f). Správa musí byť podaná e-mailom: office@exactsystems.sk a 
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alojz.moskal@exactsystems.sk s anotáciou " Nesúlad hodín – klient / lokalita". Nenahlásenie výhrad uvedených v prvej 
vete znamená, že klient akceptuje správu predloženú EXS, a to zbavuje klienta možnosti budúcej negácie správy 
predloženej EXS a podávať výhrady týkajúce sa počtu hodín poskytnutých služieb zo strany EXS. 

f. Prijať denné správy potvrdené osobou pridelenou klientom uvedenou v § 4 kapitola 1-d), 
g. v prípade, že sú služby podľa Zmluvy vykonávané v priestoroch klienta, zabezpečiť pre EXS a jeho Pracovníkov sociálne 

zariadenia (WC a kúpeľňa) a šatne na prezliekanie a odkladanie vecí, pokiaľ sa s EXS nedohodne inak,  
h. najneskôr so zaslaním Objednávky do 24 h pred požadovaným začatím poskytovania služieb podľa Zmluvy dodať EXS 

analýzu rizík a nebezpečenstiev v priestoroch Klienta, kde majú byť služby v zmysle Zmluvy poskytované. 
2. Klient sa zaväzuje, že nebude zamestnávať, nadväzovať spoluprácu, prenajímať alebo spolupracovať s akýmkoľvek 

pracovníkom EXS, spolupracovníkom či dodávateľom EXS po celú dobu trvania uzatvorenej zmluvy a aj 12 mesiacov po jej 
ukončení.  

3. V prípade, že klient poruší vyššie uvedené ustanovenie, bude klient povinný zaplatiť EXS pokutu 3000,-Euro za každú takto 
uzatvorenú zmluvu s daným Pracovníkom. 

4. V prípade, že klient uzatvorí zmluvu s pracovníkom EXS, Klient nesie plnú zodpovednosť za tohto pracovníka. Preto EXS 
nebude zodpovedný za akékoľvek reklamácie spôsobené vinou tohto pracovníka. 

 

 

§ 5. Predkladanie objednávok 

1. Klient sa zaväzuje informovať EXS o dopyte po službe v predstihu, v lehote stanovenej v § 4. kapitola 1-h. Podrobný rozsah 
a predmet zákazky musí byť opísaný v „Objednávke“. 

2. Ak z objektívnych dôvodov, ktoré sú mimo kontroly EXS, nie je dokončenie objednávky možné, EXS si vyhradzuje právo 
neprijať celú objednávku alebo jej časť. Vyhlásenie informujúce o neprijatí objednávky musí byť vykonané EXS ihneď, 
najneskôr však 1 hodinu pred plánovaným začatím poskytovania služieb. EXS nenesie zodpovednosť za časť objednávky, 
ktorá nebola prijatá. 

3. Ak klient nedodrží správny tvar a lehoty pre zadávanie zákaziek tu uvedených, EXS si vyhradzuje právo neprijať celú 
objednávku alebo jej časť, a nenesie za to žiadnu zodpovednosť. 

4. Klient je povinný zadať objednávku písomne, alebo e-mailom, v hlavnej kancelárii EXS alebo v ním navrhnutej miestnej 
pobočke, ale nie neskôr ako 12 hodiny pred plánovaným začatím poskytnutia služieb, a to v pracovné dni od 07:00-16:00 
hod. 

5. Vo výnimočných prípadoch, na základe súhlasu EXS, klient môže objednávku urobiť ústne alebo telefonicky v kratšej lehote, 
ako je stanovené v § 5. bod 4. Takáto objednávka musí byť potvrdená klientom písomne, alebo e - mailom, najneskôr však 
do začatia poskytovania služieb EXS. Vyššie uvedený príkaz sa považuje za neštandardnú objednávku, čo znamená, že 
nedokončenie celej objednávky alebo jej časti, alebo jej nesprávne ukončenie nesmie v žiadnom prípade viesť k 
zodpovednosti EXS. 

6. EXS je povinný zakaždým informovať klienta písomne, alebo e - mailom, o neprijatí objednávky ihneď po jej obdŕžaní. 
Objednávka sa stáva záväznou iba po písomnom odsúhlasení, resp. potvrdení zo strany EXS.  
 

 

§ 6. Odmena 

1. Klient sa zaväzuje za poskytnuté služby zaplatiť EXS odmenu vo výške dohodnutej v objednávke, prípadne cenovej ponuke 
prislúchajúcej k danej objednávke. K odmene sa pripočítava príslušná sadzba DPH v súlade s platnými predpismi.  

2. Vyúčtovanie odmeny sa vykoná na základe Denných reportov potvrdených klientom, dokladujúcich celkový počet hodín 
poskytovania služieb a tiež rozsah poskytnutých služieb spoločnosťou EXS. 

3. V prípade, ak klient bezdôvodne odmietne potvrdiť Denný report, EXS vzniká nárok na Odmenu a  je oprávnený fakturovať 
riadne poskytnuté služby podľa tejto Zmluvy. 

4. V prípade, keď EXS nebude môcť realizovať poskytnutie služby v čase určenom v objednávke z dôvodov na strane klienta, 
EXS nie je s poskytovaním služieb v omeškaní, o tento čas sa predlžuje čas plnenia a EXS  prináleží rovnaká Odmena, ako 
keby boli služby v tomto čase poskytované. 

5. Časy potrebné na logistické presuny materiálov, pracovníkov a administratívy sa započítavajú do riadneho výkonu prác.                
6. Faktúra sa uhrádza bankovým prevodom v lehote 14 dní odo dňa doručenia faktúry zo strany EXS klientovi na adresu, 

uvedenú v záhlaví Zmluvy, pričom za moment zaplatenia sa považuje dátum pripísania sumy na bankový účet uvedeným 
EXS na faktúre.  

7. Ak je zmluva resp. Objednávka platná po dobu dlhšiu ako 1 rok, EXS má právo valorizovať ceny poskytovaných služieb, a to 
minimálne v súlade s ročnou mierou inflácie, ktorú každý rok oznamuje štatistický úrad, platné od prvého dňa nového roka, 
keď zmluva nadobudne platnosť, a následne valorizovať cenu poskytovaných služieb podľa tejto sadzby každý rok. 



 

 

8. Klient oprávňuje EXS vystavovať faktúry bez jeho podpisu. 
9. Ak klient neuhradí odmenu načas, EXS má právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% denne za každý deň 

omeškania, čím nie je dotknutý nárok na náhradu škody. 
10. V prípade neuhradenia faktúr v stanovenom termíne, si EXS vyhradzuje právo účtovať  paušálny poplatok vo výške 40,- EUR 

za každú faktúru po splatnosti v zmysle ust. § 2 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. 

 

§ 7. Reklamácie 

1. Všetky reklamácie týkajúce sa neposkytnutia služby alebo nesprávne poskytnutej služby musia byť podané klientom 
písomne e-mailom na adresu: office@exactsystems.sk a alojz.moskal@exactsystems.sk s anotáciou "Reklamácia - klient / 
lokalita" bez zbytočného odkladu, do 7 dní počnúc dňom, kedy sa klient dozvedel o škode spôsobenej EXS, avšak v každom 
prípade najneskôr do 30 dní od konca mesiaca kedy nastalo vysporiadanie. 

2. Základom pre začatie reklamačného konania musí byť protokol o nesprávnom poskytovaní služby kontroly kvality, 
poškodenie alebo nedostatok súčiastok a poskytnutie týchto dokumentov EXS zo strany klienta: 
a) reklamačný list vrátane: názov spoločnosti alebo meno a priezvisko osoby, ktorá sťažnosť podala, názov reklamácie, 

predmet reklamácie, okolnosti odôvodňujúce podanie reklamácie, možné spôsoby riešenia problému , podpis osoby, 
ktorá reklamáciu podala. 

b) kontrolný protokol vypracovaný klientom. 
c) Reklamovaný diel k analýze/kontrole 
d) Zelený kontrolný lístok EXS deklarujúci štatút dielu ako OK. 
e) Zoznam operácií vykonaných na diely po poskytnutí služby EXS 

3. EXS prehlasuje, že klientom korektne podaná reklamácia bude preskúmaná bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných 
dní po jej obdržaní EXS . 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že EXS bude posudzovať jedine reklamácie týkajúce sa riadne predložených objednávok Klienta 
v zmysle  Špecifikácie kontroly v nich uvedených, inak vzniká EXS právo odmietnuť prijatie reklamácie 

5. Neschopnosť klienta podať reklamáciu písomne v lehote stanovenej v § 6 kapitola 1 zbavuje klienta možnosti uplatniť 
nároky vyplývajúce z neplnenia alebo nedostatočného plnenia zmluvy zo strany EXS. 

6. EXS nenesie zodpovednosť za súčiastky/dielce/komponenty selektované, balené alebo opravované v časovej tiesni 
vyvolanej: 

• Zistením viac, ako 40% NOK z kontrolovaného množstva za jeden kalendárny deň 

• Náhlym zvýšením noriem selekcie/triedenia spôsobeným zvýšením objemu objednávok klienta o viac, ako 30% oproti 
priemernému dennému stavu objednávok za predchádzajúci kalendárny mesiac. 

 

 

§ 8. Poistenie a Zodpovednosť 

1. EXS prehlasuje, že je poistený v rámci občianskoprávnej zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávanou 
činnosťou do výšky 1.200.000,-EUR. 

2. EXS preberá zodpovednosť za spôsobené škody do výšky 1.800,- Eur v rámci jednej Objednávky, v rámci ktorej bola škoda 
spôsobená, maximálne však do výšky 2.500,- Eur v rámci všetkých plnení podľa príslušnej Zmluvy uzatvorenej s klientom, a 
to iba vtedy, ak bola škoda spôsobená v súvislosti s neplnením alebo nesprávnym plnením zmluvy prostredníctvom 
výhradného pochybenia EXS, alebo výhradného pochybenia pracovníkov, ktorí vykonávajú činnosť pre EXS.  

3. Osobite, EXS nenesie zodpovednosť za neposkytnutie alebo nesprávne poskytnutie služby poskytované pod časovým 
tlakom, interpretované ako vykonávanie činností v rámci časovej doby kratšej ako je obvykle dané pre určitý typ služby, 
najmä opravy pod časovým tlakom, ktorý vyplýva z rozhodnutia klienta opakovať kontrolu / triedenie / opravy 
komponentov predtým označených ako NOK s cieľom zvýšiť množstvo OK dielov, a na základe písomného rozhodnutia 
klienta na náhly nárast v štandardoch množstva kontroly / triedenia / opráv spôsobené napr.: zvýšením objednávky 
klientom, nespôsobeným nesprávnym poskytnutím služby EXS. 

4. Trvanie zodpovednosti je vymedzená na služby kontroly kvality resp. opráv a to do okamihu prvej montáže 
kontrolovaných/opravovaných komponentov do príslušnej veci (napr. väčší komponent, modul, automobil a pod.), ktorej 
priamou súčasťou je kontrolovaný komponent. Maximálne obdobie uplatnenia reklamácie na daný komponent je 
stanovený na 3 mesiace od poskytnutia služby spoločnosťou EXS, ktorej sa reklamácia týka.  
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§ 9. Mlčanlivosť a nekalá konkurencia 

1. Zmluvné strany a ich pracovníci sú povinní zachovávať mlčanlivosť a dôvernosť v rámci akýchkoľvek informácií a 
dokumentov, ktoré získajú v priebehu plnenia zmluvy, najmä pokiaľ ide o podnikateľskú činnosť klienta a EXS, a neposkytne 
tieto informácie tretím osobám. 

2. Vyššie uvedená povinnosť sa vzťahuje na všetky informácie a materiály, ktoré prichádzajú do vlastníctva strán v súvislosti s 
uzavretím zmluvy, ako aj všetky informácie, ktoré si zmluvné strany zverejnili navzájom v rámci poskytovania služieb. 

3. Vyššie uvedená povinnosť neobmedzuje právo EXS uvádzať informácie o klientovi v reklamných materiáloch. 
4. Klient je povinný chrániť osobné údaje pracovníkov EXS v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákonom 
č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

5. Všetky informácie, ktoré vyplývajúce zo vzájomného právneho vzťahu, môžu byť odhalené tretím osobám iba po získaní 
povolenia druhej zmluvnej strany, alebo v prípade, že je to požadované právnymi predpismi. 
 

 
§ 10.  Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sú povinné sa bezodkladne písomne navzájom informovať o všetkých zmenách týkajúcich sa ich adresy, 
obchodného mena, alebo právneho statusu. 

2. Akékoľvek zmeny Zmlúv musia byť vykonané písomne, so súhlasom EXS aj  klienta inak sú neplatné. 
3. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou sa rozumie doručenie písomností 

doporučene poštou na adresu určenú v záhlaví tejto zmluvy, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej 
zmluvnej strane. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie 
doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, 
doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne 
poštou vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, 
ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde. Ak sa akákoľvek písomnosť na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti so 
zmluvou doručuje inak ako poštou, je možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej v záhlaví zmluvy, ak sa 
na tomto mieste zmluvná strana v čase doručenia zdržuje. 

4. Klient nesie plnú zodpovednosť za všetky akcie a zlyhania konania pracovníkov EXS, ktoré sú dôsledkom pokynov klienta. 
Všetka zodpovednosť EXS je v tomto prípade vylúčená v celom rozsahu. 

5. Všetky zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienok zmlúv o poskytovaní služieb musia byť vykonané písomne, 
v opačnom prípade sú neplatné. 

6. V záležitostiach, ktoré tu nie sú upravené platia príslušné ustanovenia zmluvy, Obchodného zákonníka, a ďalších osobitných 
právnych predpisov týkajúcich sa poskytovaných služieb. 

7. Zmluvné strany sa v zmysle ust. čl. 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto 
zmluvy ako aj vzťahy s ním súvisiace sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka platného na území Slovenskej republiky. 

8. Súdy Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie akýchkoľvek sporov týkajúcich sa tejto Zmluvy. 
9. Ak niektoré ustanovenia VOP nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, 

nie je tým dotknutá platnosť ani účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na 
vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu zmluvy. V 
prípade potreby sú Zmluvné strany povinné takéto neplatné, resp. neúčinné ustanovenia nahradiť bezodkladne novými 
ustanoveniami zmyslom a podstatou najbližšími, formou písomného dodatku k tejto zmluve. 

 

 

V Žiline: 1.1.2019 


