
 

 

 

 

Všeobecné obchodné podmienky 

 
Ronald Borodin – Ozonic, miesto podnikania: Palisády 733/42, 811 
06 Bratislava, IČO: 52 287 5005, zapísaný Okresným úradom 
Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-276313, (ďalej len 
„OZONIC“). Ozonic vyhlasuje, že je odborne spôsobilým a plne 
oprávneným na poskytovanie služieb v zmysle týchto Všeobecných 
obchodných podmienok (ďalej len „VOP“), objednávky a cenovej 
ponuky. 
Platnosť VOP a výnimky  
Tieto VOP platia pri všetkých zmluvných vzťahoch medzi OZONIC ako 
Poskytovateľom a druhou zmluvnou stranou ako Objednávateľom. 
Výnimky z týchto VOP  platia len v prípade, ak to OZONIC výslovne a 
písomnou formou uzná a potvrdí.  
Každé ustanovenie týchto VOP sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, 
že je účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by 
však niektoré ustanovenie týchto VOP bolo podľa platných právnych 
predpisov nevymožiteľné alebo neplatné, bude neúčinné iba v rozsahu 
tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti a ostatné ustanovenia týchto 
VOP budú i naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. 
V prípade takejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti budú zmluvné 
strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách alebo 
doplnkoch týchto VOP, ktoré sú potrebné na realizáciu ich zámerov 
z hľadiska tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti. 
Objednávka 
Objednávateľ doručí objednávku, v ktorej uvedie  meno, priezvisko, 
bydlisko, dátum narodenia, alebo obchodné meno, sídlo, IČO a IČ 
DPH, telefónny kontakt, e-mail a uvedie služby, o ktoré má záujem 
a miesto, kde sa majú služby realizovať, pričom objednávku môže 
Objednávateľ doručiť listinnou zásielkou, elektronicky na adresu 
info@ozonic.sk, alebo osobne odovzdá Poskytovateľovi. 
Akékoľvek zmeny, prípadne doplnenia objednávky, podliehajú 
písomnému potvrdeniu zo strany OZONIC-u, iba tak sa môžu stať 
predmetom zmluvného vzťahu. 
Na základe doručenej objednávky vypracuje OZONIC cenovú ponuku. 
Akceptáciou cenovej ponuky zo strany Objednávateľa, sa považuje 
objednávka za záväznú a OZONIC sa zaväzuje na jej základe 
poskytnúť Objednávateľovi objednané služby.  
Akékoľvek zmeny cenovej ponuky sú možné len po písomnom 
odsúhlasení OZONIC-om.  
OZONIC je oprávnený poskytnúť objednané služby Objednávateľovi aj 
prostredníctvom tretích osôb, pričom v takomto prípade za riadne 
poskytnutie služieb zodpovedá OZONIC.  
Práva a povinnosti zmluvných strán 
OZONIC sa zaväzuje poskytnúť služby Objednávateľovi v rozsahu 
uvedenom v objednávke a/alebo cenovej ponuke, pričom poskytnutím 
služieb mu vzniká právo na odmenu v zmysle cenovej ponuky.   
Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť odmenu v zmysle 
cenovej ponuky a týchto VOP.  
OZONIC spolu s cenovou ponukou, najneskôr však pred začatím 
poskytovania služieb, doručí a/alebo odovzdá Objednávateľovi 
Poučenie, v zmysle ktorého je potrebné pripraviť priestory, v ktorých sa 
budú poskytovať služby. Objednávateľ je povinný priestory pripraviť 
v súlade v týmto Poučením, v opačnom prípade má Poskytovateľ 
právo odmietnuť poskytnúť služby. Ak Objednávateľ nepripraví 
priestory alebo pripraví priestory len čiastočne je Poskytovateľ 
oprávnený poskytnúť služby a za Objednávateľa zabezpečiť prípravu 
priestoru, avšak s tým, že takáto služba Poskytovateľa je spoplatnená 
manipulačným   poplatkom k dohodnutej odmene, ktorý je následne 
OZONIC oprávnený fakturovať spolu s dohodnutou odmenou. Výška 
manipulačného poplatku bude súčasťou cenovej ponuky, alebo bude 

Poskytovateľom určený v samostatnej cenovej ponuke s čím 
Objednávateľ súhlasí. Pre vylúčenie pochybností platí, že 
sprístupnením priestorov Poskytovateľovi, Objednávateľ potvrdzuje, že 
s Poučením bol zo strany Poskytovateľa oboznámený a Poučenie 
prevzal. 
OZONIC sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých 
skutočnostiach týkajúcich sa Objednávateľa, o ktorých sa dozvedel pri 
poskytovaní služieb.  
Objednávateľ sa zaväzuje pravdivo a včas preukázateľne oboznámiť 
OZONIC o všetkých skutočnostiach majúcich vplyv na poskytovanie 
služieb, najmä, nie však výlučne, o bezpečnostných rizikách, ochrane 
majetku a podobne. Objednávateľ sa zaväzuje pred začatím 
poskytovania služieb preukázateľne oboznámiť OZONIC s jeho 
bezpečnostnými opatreniami pokiaľ sa v priestoroch nachádzajú a pod. 
a zabezpečiť OZONIC-u prístup k miestam, v ktorých má poskytovať 
služby. Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť také podmienky pre 
OZONIC, aby mohol riadne a včas splniť svoj záväzok, a teda riadne 
a včas poskytnúť objednané služby. 
Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť OZONIC-u vstup do priestorov, 
v ktorých bude poskytovať služby, a to ich riadnym sprístupnením 
v prítomnosti Objednávateľa a priestory pripraviť v súlade s Poučením. 
V prípade, ak sa Objednávateľ nemôže zúčastniť sprístupnenia 
priestorov, zabezpečí to prostredníctvom ním poverenej osoby. 
Objednávateľ zabezpečí svoju prítomnosť, alebo prítomnosť inej 
poverenej osoby a to počas celej doby, počas ktorej bude OZONIC 
realizovať služby. Akékoľvek sprístupnenie priestorov OZONIC-u bez 
prítomnosti Objednávateľa, alebo ním poverenej osoby, žiadnym 
spôsobom nezakladá zodpovednosť OZONIC-u za stratu, odcudzenie, 
poškodenie hnuteľných vecí, ktoré sa nachádzajú v priestoroch 
Objednávateľa. 
Platba 
Pokiaľ nie je výslovne a písomne dohodnuté inak, zaväzuje sa 
Objednávateľ zaplatiť dohodnutú odmenu a prípadný manipulačný 
poplatok najneskôr do 10 dní od dátumu vystavenia faktúry.  
V prípade omeškania s úhradou faktúry je OZONIC oprávnený účtovať 
úroky z omeškania vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy a to  odo dňa 
splatnosti príslušnej dlžnej sumy.  Objednávateľ sa ďalej zaväzuje k 
tomu, že v prípade každého omeškania s úhradou faktúry OZONIC-u 
uhradí i všetky náklady vzniknuté OZONIC-u na účely príslušných 
právnych krokov súvisiacich s vymáhaním pohľadávky, a to za každý 
úkon právnej služby, ktoré vznikli v súvislosti s vyrovnaním 
neuhradenej faktúry (napr. za upomienku, predžalobnú výzvu a pod.). 
Hodnota za jeden úkon právnej služby sa v takomto prípade vypočíta 
v zmysle príslušných ustanovení Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti 
Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách 
advokátov za poskytovanie právnych služieb, najmä, nie však výlučne, 
podľa ustanovení o tarifnej odmene.  
Objednávateľ s pohľadávkami akéhokoľvek druhu nemá právo na 
jednostranné započítanie voči OZONIC-u.  
Pohľadávky voči OZONIC-u nemožno postúpiť tretej osobe bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu OZONIC-u.  
Miesto plnenia 
Za miesto plnenia objednaných služieb sa považuje miesto uvedené 
Objednávateľom v objednávke a/alebo v cenovej ponuke. 
Platné právo 
Práva a povinnosti Objednávateľa a OZONIC-u neupravené v týchto 
VOP sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými 
v Slovenskej republike.  
Platnosť od 21.05.2019 
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