
Všeobecné obchodné podmienky 
pre dodávku a montáž plotov so závrtnými zemnými skrutkami 

 
 
Prevádzkovateľ a Zhotoviteľ: 
ČO POTREBUJEŠ ?!, spol. s r.o., IČO:31 671 764, sídlo: Mäsiarka 18, 040 01 Košice,  
http://www.ocurobsisam.sk/ 
 
 
Základná definícia našich služieb: 
 
Na plotové tyče montujeme pletivo, plechy, dosky z dreva alebo recyklovaného plastu. 
Realizujeme ploty „suchou“, montážou. 
Plot je aj pre funkciu oporných, protihlukových alebo iných funkcií. 
Miesto montáže realizujeme kdekoľvek na Slovensku, Česku, Maďarsku, Poľsku. 
Nerobíme demontáž starého plotu, presun uloženého materiálu, búracie, betonárske, 
murárske, zváracie, kosenie, pílenie, zemné a upratovacie práce. Tieto činnosti môžeme 
urobiť podľa dohody ako práce naviac. 
 
 
TABUĽKA č.1 - Iné doplňujúce údaje: 
Mesto, Obec  
Katastrálne územie  
Lokalita, dostupnosť, 
 

 
 
 

Povolenia od: 
 

Susedov, Organizácií, Obecného úradu, Správcu vodného 
toku, Správcu cesty, Správcu Lesa......Ochranárov.... 
 

TERMÍN realizácie, 
odhad 

 
od.......................................  do............................. 

Ubytovanie a 
parkovanie pre 
montážnu skupinu 

 

 
 
Kontaktné údaje – Objednávateľ: 
Meno / Názov:  

 
Fakturačná adresa:  

 
Dát. nar. / 
IČO/DIČ/IČ DPH: 

nar:                                           IČO: 
DIČ:                                          IČ DPH: 

ŽRSR / ORSR  
  
Kontaktná osoba:  
Tel:                                
e-mail:  
 



Ponuka zhotoviteľa: 
Ponuka Zhoviteľa bude vychádzať na základe Objednávateľom vyplnenej Tabuľky č.1  
a zaslaním e-mailom. Ponuka pre Objednávateľa je nezáväzná. 
Upresnenie podmienok a ceny diela bude najneskôr v deň prevzadia miesta pre 
zhotovenie. Cena sa može navýšiť približne o 20%, ak sa na mieste dohodnú práce 
a doprava materiálu v sťažených podmienkach alebo za práce naviac. 
Zaplatením 1. Zálohy sa považuje Objednávka za záväznú. 
 
 
Objednávka: 
Potvrdenie Objednávky spätným e-mailom Zhotoviteľovi zaregistrujeme Objednávku a 
následne zašleme Správu e-mailom. 
Dopyt a Objednávku bez zadaného e-mailu a telefonického kontaktu 
nevybavujeme! Stornovať Objednávku bez pokuty je možné e-mailom alebo SMS 
najneskôr 3 dni pred začiatkom montáže. Storno poplatok je vo výške 10% z ceny diela a 
100% z ceny zakúpeného materiálu. 
 
 
Platobné podmienky: 
Objednávateľ je povinný uhradiť 1. Zálohu vo výške 30% pri zahájení prác. 
Objednávateľ je povinný uhradiť 2. Platbu vo výške 60% v deň kontroly prác avšak 
najneskôr dva dni pred ukočením prác. 
Objednávateľ je povinný uhradiť a 10% pri odovzdaní diela, zároveň podpisom 
Preberacieho protokolu. 
Konečná faktúra je za skutočnú dĺžku plotu, práce naviac, brány, počet použitého 
materiálu. 
 
 
Práva a povinnosti zmluvných strán: 
Zmluvné strany plnohodnotne akceptujú vzájomné komunikáciu e-mailom.  
Zhotoviteľ si právo odmietnuť dopyt Objednávateľa. 
V prípade, že cenu diela budú hradiť susedia na hranici pozemkov, potom platia rovnaké 
podmienky pre každého Objednávateľa samostatne. 
Zhotoviteľ si právo preručiť alebo ukončiť práce ak Objednávateľ neodovzdá miesto práce 
pripravené pre montáž, znemožní prístup na miesto montáže, Objednávateľ nebude 
poskytovať súčinnosť, neuhradí platbu.  
Vlastníkom diela je Zhotoviteľ a Objednávateľ sa stáva vlastníkom, až jeho prevzatím 
a zaplatením ceny diela. 
Objednávateľ je povinný odovzať Zhotoviteľovi miesto zhotovenia formou Súhlasu 
s prístupom na pozemok, a zároveň Súhlas s prístupom na susedné pozemky na 
nevyhnutný čas montáže. 
Objednávateľ je povinný sprístupniť terén umiestnenia plotu napr. veci, odpad, krovie, 
stromy, prípadne za tieto prekážky bude Zhotoviteľ účtovať Objednávateľovi ako práce 
naviac. 
Pri prevzatí miesta sa dojednajú presné podmienky a prípadne zmena ceny zhotovenia. 
Objednávateľ sa zaväzuje skontrolovať pevnosť prvého ZAVŔTANÉHO stĺpika. 
Objednávateľ je povinný predložiť Písomné vyhlásenie súhlasu dotknutých susedov, na 
hranici pozemku, kde sa bude umiestňovať plot resp. Geometrický plán v súlade 
s vytýčením, ktoré urobil geodet, nie staršie ako 1rok. 
Omeškanie odovzdanie diela o 24 hod., nie je dôvodom na reklamáciu ani znížením alebo 
zadržaním konečnej úhrady. 
 
 



Záruka a reklamácia: 
Kvalitu zhotovenia kontroluje Objednávateľ pri zahájení prác, pri kontrolnom dni a pri 
odovzdaní diela. Uhradením platieb sa má za to, že Objednávateľ súhlasí s kvalitou 
prevedených prác a dodaných materiálov. 
Objednávateľ má právo požadovať od Zhotoviteľa nápravu v lehote 10 dní, ak sa ukáže, 
že prevedené čiastočné práce sú v rozpore s Objednávkou, Tabuľkou č.1. O tomto napíše 
Objednávateľ e-mail aj foto resp. video dôkazom o vade. 
 
Záruka Zhovotiteľa sa vzťahuje iba na vykonané práce a pevnosť oplotenia ako celku pre 
funkciu určenia hranice medzi pozemkami. Dodaný materiál podlieha záručným 
podmienkam jednotlivých výrobcov. 
Objednávateľ vyhlasuje, že je oboznámený s tým, že ZÁVRTNÁ SKRUTKA sa pri 
zavŕtavaní do podložia deformuje, čo je jej základná schopnosť. Použitá skrutka (odolná 
voči vode a korózii) nie je predmetom reklamácie. Životnosť skrutky je skoro rovnaká ako 
životnosť plotovej tyče, cca 50 rokov. 
Reklamácia sa nevzťahuje na neprimerané záťaže, ako napr. vietor o rýchlosti viac ako 
50km/h, ak nebol na tento účel zabezpečený opornými stĺpmi, mechanická záťaž ľuďmi, 
zvieratami, strojmi, snehom, ľadom, padnutím a prerastením trávy a krovín, zosuvmy 
pôdy, povodňami, ohňom, vandalizmom, reklamným banerom a iným poškodením.  
 
Po obdržaní reklamácie e-mailom, sa reklamácia Objednávateľa považuje za 
uplatnenú a začína sa reklamačné konanie. 
Pri reklamácii použitého materiálu do 24 mesiacov po montáži bude Zhotoviteľ 
bezodkladne kontaktovať Objednávateľa e-mailom alebo telefonicky a dohodne sa s Vami 
na rýchlom vyriešení problému. 
Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, v súlade s § 18 ods. 4 Zákona, 
najneskôr však do 30 dní od začatia reklamačného konania, t.j. uplatnenia reklamácie. O 
výsledku reklamácie bude Objednávateľ informovaný bezprostredne po ukončení 
reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom mu bude doručený reklamačný 
protokol. 
V prípade, ak Kupujúci nepredloží v rámci reklamačného konania Predávajúcemu doklad o 
kúpe, faktúru, alebo iný obdobný doklad preukazujúci trvanie (t.j. neuplynutie) záruky 
alebo ak reklamované vady boli spôsobené Objednávateľom (poškodenie tovaru 
Objednávateľ v rozpore s požitím a pod), zanikne právo Objednávateľi voči Zhotoviteľovi 
na záručnú reklamáciu dodaného materiálu. 
Vo veciach vyššie neupravených sa reklamačné konanie riadi všeobecne záväznými 
právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami § 18 Zákona. 
Po uznaní reklamácie má Objednávateľ právo na výmenu tovaru kus za kus + demontáž a 
montáž na náklady Zhotoviteľa. 
 
Ceny a sadzby podľa dohody: 
1 – zem Základná cena 
2 – zem + kameň + 10% 
Rovina do 5% svah Základná cena 
Strmý svah nad 10% + 20% 
Doprava materiálu 0,50EUR/km od najbližšieho skladu plotových častí 
Ubytovanie 15,-EUR/osobu (noc pri vzdialenosti viac ako 150km 

od sídla Zhotoviteľa 
 
Platné od 1.2.2015 
 
.......................................................... 
ČO POTREBUJEŠ ?!, spol. s r.o. 


