
Všeobecné obchodné podmienky  
I.  Všeobecné ustanovenia 
Identifikácia spoločnosti: 
Názov: Eurospinn, s.r.o. 
Sídlo: Schubertova 45/A, Želiezovce 
IČO: 43834221, IČ DPH: SK2022496938 
Zápis: OROS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 
21241/N 
1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky 
(ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti 
spoločnosti Eurospinn, s.r.o. (ďalej len 
„spoločnosť”) a kupujúceho pri dodávkach 
vymedzených služieb v prílohe týchto VOP 
(ďalej len „služby”) pre kupujúcemu na 
základe jeho objednávky.  
2. Tieto VOP sú záväzné pre všetkých 
kupujúcich spoločnosti, ktorí jej pošlú 
objednávku.  
3. Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom ich 
zverejnenia na prevádzke spoločnosti a na 
webovom stránke spoločnosti. Spoločnosť si 
vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek 
upraviť.  
4. Všetky vzťahy medzi spoločnosťou a 
kupujúcim, ktoré nie sú týmito VOP upravené, 
sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. Ak je kupujúci 
spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 
4 Občianskeho zákonníka, teda ak sa jedná o 
kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení 
zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej 
alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa 
vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.  
II. Základné definície a pojmy 
1. Kupujúci je subjekt (ďalej len kupujúci), 
ktorý v súlade s týmito VOP doručí 
akýmkoľvek spôsobom (telefonicky, osobne, 
poštou, e-mailom, faxom,) objednávku služieb 
do spoločnosti. 
2. Plnením sa rozumie služba dodávaná 
spoločnosťou v súlade s jej predmetom 
podnikania (ďalej len plnenie) 
3. Objednávka je jednostranný právny úkon 
kupujúceho, vykonaný voči spoločnosti, s 
cieľom obdržať od nej plnenie.  
III. Objednávanie tovaru  
1. Objednávka môže byť spoločnosti zaslaná 
poštou na adresu spoločnosti, podaná 
telefonicky alebo faxom na telefónne číslo 
spoločnosti, poslaná e-mailom na elektronickú 
adresu spoločnosti, alebo osobne v sídle 
spoločnosti. 
2. Kupujúci je povinný uviesť v objednávke 
tieto údaje:  
a) Svoju identifikáciu, t.j. obchodné meno 
alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, 
IČ DPH/DIČ, kontakt (telefón, fax alebo e-
mailovú adresu).  
b) Popis požadovanej služby  
c) Množstvo a rozsah požadovanej služby  
d) Adresu plnenia 
e) Deň dodania  
f) Meno, priezvisko a podpis osoby, 
oprávnenej za kupujúceho jednať, prípadne 
tiež odtlačok pečiatky kupujúceho.  
g) Meno a priezvisko kontaktnej osoby 
oprávnenej k prevzatiu služby (ak nebude 
tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu 
dodávaného tovaru je oprávnený kupujúci, 
poprípade akýkoľvek jeho zamestnanec).  
IV. Kúpna cena služieb 
1. Kúpna cena služieb bude určená podľa 
aktuálneho cenníka spoločnosti. Spoločnosť 
poskytne kupujúcemu na jeho žiadosť tlačený 
cenník platný pre dané obdobie.  
2. Spoločnosť si vyhradzuje právo zvýšiť ceny 
služby oproti cene uvedenej v cenníku v 

prípade výrazných a preukázateľných zvýšení 
cien od svojich dodávateľov.  
3. Záväzná kúpna cena služby je určovaná 
podľa aktuálneho cenníka spoločnosti. 
4. Minimálna fakturačná jednotka (ďalej len 
“MFJ“) je ½ z každej mernej jednotky 
jednotlivých služieb. 
V. Uzavretie kúpnej zmluvy 
1. Doručením úplnej objednávky kupujúceho 
spoločnosti podľa čl. III. bod 1. dochádza k 
návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 
43a a nasl. Občianskeho zákonníka.  
2. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza 
okamihom doručenia úplnej objednávky 
spoločnosti za predpokladu, že kupujúci 
službu objednáva za aktuálnu cenu. 
VI. Zrušenie objednávky 
Objednávateľ má plné právo zrušiť 
objednávku až do dňa dohodnutého na 
poskytnutie objednaných služieb. Ak 
objednávateľ zruší objednávku po tom čo 
dodávateľ uskutoční výjazd na miesto určenia, 
spoločnosť má plné právo na vyfakturovanie 
MFJ a ceny výjazdu. 
VII. Splatnosť kúpnej ceny a platobné 
podmienky 
1. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za 
dodanú službu s jedným z nižšie uvedených 
spôsobov: - bezhotovostným prevodom na 
účet spoločnosti uvedený na daňovom doklade 
- v hotovosti po dodaní služby 
- poštovým poukazom, ktorý zašle spoločnosť 
spolu s daňovým dokladom 
2. V prípade bezhotovostného prevodu sa 
kúpna cena považuje za uhradenú okamihom 
pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu 
spoločnosti uvedeného na daňovom doklade. 
Dokladom o platbe v hotovosti sa rozumie 
príjmový pokladničný doklad. Dokladom o 
platbe poštovým poukazom sa ústrižok 
poštového poukazu potvrdený poštou. 
3. Kúpna cena za službu, ktorú spoločnosť na 
základe objednávky kupujúceho kupujúcemu 
dodá, je splatná do dátumu uvedeného na 
daňovom doklade, ktorý spoločnosť 
kupujúcemu vystaví. 
4. Kupujúci je povinný uhradiť všetky záväzky 
voči spoločnosti podľa pravidiel stanovených 
v týchto VOP, pokiaľ nemá so spoločnosťou 
písomne dohodnuté individuálne platobné 
podmienky. V prípade, že kupujúci prekročí 
stanovenú dobu splatnosti a ocitne sa v 
omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo jej 
časti je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo 
výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý začatý 
deň omeškania.  
6. Spoločnosť si vyhradzuje právo vyžadovať 
od kupujúceho, ktorý má voči spoločnosti 
neuhradené záväzky po lehote splatnosti, alebo 
také záväzky mal opakovane v minulosti, 
platbu v hotovosti pri dodaní služby. Pokiaľ 
kupujúci túto podmienku neakceptuje, 
vyhradzuje si spoločnosť právo dodať mu 
objednanú službu až potom, čo všetky svoje 
záväzky voči spoločnosti uhradí. 
VIII. Podmienky dodania služieb 
1. Spoločnosť dodá službu na svoje náklady a 
na svoje nebezpečenstvo na dohodnutú adresu 
v pracovných dňoch a vo svojej pracovnej 
dobe. 
2. Objednávateľ vždy súhlasí tým, aby 
zamestnanec vykonávajúci objednané služby 
a jeho nadriadený vstúpil na jeho pozemok, a 
to len za účelom riadnej poskytnutia služby. 
3. Termín dodania služby sa stanovuje 
dohodou v závislosti od charakteru služby.  
4. Spolu s dodanou službou spoločnosť vždy 
odovzdá kupujúcemu dodací list, v ktorom je 

uvedená presná identifikácia dodanej služby 
jej množstvo. Kupujúci je povinný po 
skontrolovaní čitateľne uviesť priezvisko 
preberajúceho, tento podpísať a potvrdiť tak 
prevzatie služby. Za dodací list sa považuje aj 
záznam o prevádzke vozidla a záznam 
o prevádzkovaní stroja.  
5. Kupujúci je povinný spoločnosť neodkladne 
písomne informovať o akejkoľvek zmene 
miesta dodania služby alebo osoby oprávnenej 
k prevzatiu tovaru. Spoločnosť nezodpovedá 
za škodu spôsobenú nesprávnym alebo 
oneskoreným dodaním služby, ak bola 
spôsobená porušením povinností kupujúceho 
podľa tohto bodu.  
6. Spoločnosť na základe plnenia 
vyplývajúceho z objednávky kupujúceho 
vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru, 
ktorú mu doručí poštou. V prípade 
objednávky, ktorá je kupujúcemu dodávaná na 
niekoľko častí (ďalej len čiastočné plnenie), 
odovzdá spoločnosť kupujúcemu daňový 
doklad – súhrnnú faktúru až pri poslednej 
dodávke služby daného plnenia.  
7. Každý daňový doklad - faktúra bude 
obsahovať okrem ďalších, zákonom 
stanovených náležitostí, tiež tieto údaje:  
a) Označenie a číslo faktúry.  
b) Názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH 
predávajúceho a kupujúceho, údaje o zápise v 
obchodnom registri (súd, oddiel, číslo 
vložky).  
c) Bankové spojenie predávajúceho.  
d) Dátum splatnosti kúpnej ceny.  
e) Popis dodanej služby a jej množstvo.   
f)  Číslo objednávky kupujúceho, ak ho 
kupujúci zadá. 
g) Cena bez DPH, DPH, celkovú čiastku k 
úhrade.  
8. Kupujúci je oprávnený do dátumu splatnosti 
faktúru vrátiť (t.j. preukázateľným spôsobom 
doručiť spoločnosti originál vystavenej 
faktúry), ak obsahuje nesprávne cenové údaje, 
alebo chýbajú vo faktúre niektoré z náležitostí. 
Spolu s vráteným originálom faktúry je 
kupujúci povinný písomne špecifikovať 
chyby, ktoré podľa jeho názoru faktúra 
vykazuje. V prípade, že je faktúra skutočne 
vystavená chybne, spoločnosť vystaví 
kupujúcemu novú faktúru. Povinnosť 
kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu v lehote 
splatnosti uvedenej na pôvodnej faktúre je 
dotknutá iba v prípade, že chyba faktúry 
spočíva v nesprávne určenej výške kúpnej 
ceny. Lehota splatnosti v takom prípade beží 
od doručenia opravenej faktúry kupujúcemu. 
IX. Záverečné ustanovenia 
1. Tieto VOP sa týkajú iba vzťahov 
súvisiacich s nákupom služieb vymedzených 
v týchto VOP spoločnosti. Podmienky 
dodávky služieb, ktoré nie sú v týchto VOP 
špecifikované budú medzi spoločnosťou a 
kupujúcim dojednané individuálne a budú 
predmetom zmluvy. 
2. Písomnou dohodou medzi spoločnosťou a 
kupujúcim môže byť použitie jednotlivých 
ustanovení týchto VOP, poprípade použitie 
VOP ako takých, vylúčené.  
3. Zmluvné vzťahy založené na základe VOP 
spoločnosti sa posudzujú podľa VOP 
spoločnosti platných v dobe vzniku zmluvného 
vzťahu. 
4. Právne vzťahy medzi spoločnosťou a 
kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom 
Slovenskej Republiky. 
5. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 
01.01.2015. 



Príloha k VOP. 
 
Vymedzenie, popis a určenie základných podmienok dodania jednotlivých služieb 
 

Názov služby Popis 
Vývoz odpadovej vody Odčerpanie splaškovej a odpadovej vody zo žumpy objednávateľa 

vozidlom LIAZ FEKÁL s maximálnou kapacitou 8 m3. Voda je 
odovzdaná na ČOV v Šarovciach. Kupujúci má možnosť si objednať 
odvoz 4 alebo 8m3 odpadovej vody. 

Podmienky poskytnutia služby vývoz odpadovej vody 
Objednávateľ zabezpečí voľný prístup k žumpe, dodávateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú na ponechaných 
predmetoch v ceste k žumpe. Dodávateľ zabezpečí odčerpanie s maximálnou dbanlivosťou, aby vôbec 
nezašpinil okolie žumpy, ak dodávateľ svojou vinou spôsobí zašpinenie okolia žumpy, tak to odstráni na vlastné 
náklady. 
Predmetom plnenia nie je odvoz a zneškodnenie látok, ktoré sa nepovažujú za odpadové vody. Sú to najmä 
obzvlášť škodlivé látky uvedené v zozname I prílohy č. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, v znení neskorších 
predpisov (ďalej len “neprípustné látky”): 

 
a) Organohalogénové zlúčeniny a látky, ktoré môžu vytvárať takéto zlúčeniny vo vodnom prostredí, 
b) Organické zlúčeniny fosforu, 
c) Organické zlúčeniny cínu, 
d) Látky, ktoré majú vo vodnom prosytredí alebo pôsobením vodného prostredia karcinogénne, 

mutagénne alebo teratogénne účinky, 
e) Ortuť a jej zlúčeniny,  
f) Kadmium a zlúčeniny Kadmia, 
g) Perzistentné minerálne oleje a uhľovodíky ropného pôvodu, 
h) Kyanidy, 
i) Perzistentné syntetické látky, ktoré môžu plávať na hladine, zostávať v suspenzii alebo klesať ku 

dnu a ktoré môžu zamedzovať akémukoľvek použitiu vôd. 
 
Limitné hodnoty znečistenia v splaškových odpadových vodách hromadených v žumpe:  

 
Znečisťujúce látky    maximálna prípustná koncentrácia  
                                                                     mg/l 
BSK5                900 
CHSKCr             1 400 
Rozpustné látky (RL550)           1 500 
Nerozpustné látky           8 000 
N – NH4                100 

pH           od 6,0 do 9,0 
  

Limitné hodnoty znečistenia splaškových odpadových vôd hromadených v žumpe, uvedené vyššie, nemôžu byť 
prekročené. Ak má spoločnosť podozrenie, že odberateľ prekračuje dohodnuté limitné koncentračné alebo 
bilančné hodnoty alebo, že splaškové odpadové vody hromadené v žumpe obsahujú látky, ktoré sa nesmú 
vypúšťať na ČOV, okamžite preruší odčerpanie odpadových vôd a vyzve odberateľa na zabezpečenie 
laboratórnych skúšok a analýzy vzorky zo žumpy. Spoločnosť po takejto výzve nebude vyvážať odpadové vody 
od dotknutého odberateľa až do okamihu, kým sa nepreukáže certifikovanou laboratórnou skúškou, ktorá 
potvrdí nižšie prahové hodnoty znečisťujúcich látok ako sú uvedené vyššie. Ak sú splaškové odpadové vody 
hromadené v žumpe znečisteného vo vyššej maximálnej hodnote znečistenia než je uvedené vyššie, zaplatí 
odberateľ dodávateľovi okrem trojnásobku fakturovanej sumy prislúchajúcej ku konkrétnemu odvozu, aj 
zmluvnú pokutu vo výške 670,- € (slovom šesťstosedemdesiat Eur). A to najneskôr do 30 dní odo dňa 
doručenia výzvy dodávateľa na jej zaplatenie. Ak splaškové odpadové vody hromadené v žumpe obsahujú 
neprípustné látky , zaplatí odberateľ dodávateľovi za každý zistený druh zmluvnú pokutu vo výške 1.660,- € 
(slovom jedentisícšesťstošesťdesiat Eur). A to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia výzvy dodávateľa na jej 
zaplatenie. 
 
   
Poskytnutie veľkoobjemových 
kontajnerov  

Pristavenie VO kontajnera na 
dohodnuté miesto. Nakladanie do 
kontajnera zabezpečuje 
objednávateľ, ak to osobitne 
neobjednal od dodávateľa. VO 
kontajnery sú zvyčajne poskytnuté 
na nasledovné účely: 
- odvoz stavebnej sute (najmä: 
betóny, zemina, kamene, zvyšky 
tehál a omietok) 
- odvoz veľkoobjemového 
a ostatného odpadu (najmä: staré 

Objednávateľ zabezpečí voľný 
prístup k miestu pristavenia 
kontajnera, a tento voľný prístup 
zabezpečí počas celej doby nájmu 
VO kontajnera., dodávateľ 
nezodpovedá za škodu spôsobenú 
na ponechaných predmetoch 
v ceste k miestu určenia 
kontajnera. Dodávateľ zabezpečí 
odvoz s maximálnou dbanlivosťou, 
aby vôbec nezašpinil pozemok, ak 
dodávateľ svojou vinou spôsobí 



nábytky, obaly stavebných 
materiálov) 
- odvoz biologicky rozložiteľného 
odpadu (konáre, lístia, pokosená 
tráva) 
 
Vkladanie nebezpečných odpadov 
do kontajnerov je ZAKÁZANÉ, na 
tieto účely si objednajte príslušnú 
firmu. Nebezpečné odpady sú 
napr.: eternitové krytiny, akumu-
látory, ťažké kovy. 

zašpinenie pozemku, tak to 
odstráni na vlastné náklady. Ak 
objednávateľ zamieša rôzne 
odpady uvedené v popise služby, 
tak súhlasí tým aby sa to považoval 
za veľkoobjemový a ostatný odpad, 
a aby bol odovzdaný na riadenú 
skládku. Ak sa do kontajnera 
dostane nebezpečný odpad, tak 
v takom prípade je povinný ju 
odstrániť objednávateľ na vlastné 
náklady. 

   
Ostatné služby a práce ako 
opílenie a výrub stromov, práce 
vysokozdvižnou plošinou, 
elektroinštalačné práce, stavebné 
práce. 

Tieto služby je možné objednať len 
osobne v sídle spoločnosti. 
Objednávateľ pri objednávaní 
služieb preukáže platné stavebné, 
výrubové alebo iné povolenie na 
vykonávanie predmetných prác (ak 
táto povinnosť mu vyplýva zo 
VZN mesta alebo zo zákonov SR). 

Podmienky jednotlivých služieb 
budú vždy spresnené individuálne 
podľa charakteru požadovaných 
služieb. Objednávateľ zabezpečí na 
vlastné náklady všetky potrebné 
povolenia, ktoré vyplývajú 
z osobitných predpisov najmä zo 
VZN Mesta Želiezovce a zo 
zákonov SR. 

 


