Všeobecné obchodné a pracovné podmienky
(ďalej ako „Všeobecné obchodné podmienky“)
(účinné od 1.1. 2019)

I

Všeobecné informácie

Spoločnosť MJM TRANS, s.r.o., so sídlom Marcheggská 1506/38, 900 31 Stupava, IČO: 36 724 203,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 44042/B (ďalej len
ako „MJM TRANS“) je podnikateľský subjekt, zaregistrovaný a platne fungujúci podľa právnych
predpisov platných v Slovenskej republike, ktorého predmet podnikania je okrem iného prenájom
strojov, prístrojov a zariadení, prenájom pracovných plošín a činnosť vykonávaná stavebnými
mechanizmami – najmä žeriavy [a/alebo iné zariadenia ako žeriavy].
1.

Objednávateľ je podnikateľský subjekt, zaregistrovaný a platne fungujúci podľa právnych
predpisov platných v Slovenskej republike (ďalej len ako „objednávateľ“).

2.

MJM TRANS poskytuje objednávateľovi služby – autá s hydraulickou rukou, autožeriavy, zemné
a výkopové práce, odvoz odpadu, sypké materiály, búracie práce (ďalej len ako „služby“) za
nasledujúcich podmienok, pokiaľ v jednotlivom prípade nie je výslovne a písomne dohodnuté
inak. Nákupné podmienky objednávateľa, ktoré sú s nimi v rozpore, sa nestanú obsahom zmluvy,
a to ani vtedy, ak sa spoločnosti MJM TRANS doručia pred začiatkom obchodného vzťahu.

3.

Znenie Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti MJM TRANS, ktoré je práve aktuálne,
možno nájsť na internete na www.mjmtrans.sk.

4.

Objednávateľ vyjadrením súhlasu so Všeobecnými obchodnými podmienkami pri svojej prvej
objednávke alebo akceptáciou prvej ponuky výslovne súhlasí s tým, aby aktuálne znenie
Všeobecných obchodných podmienok tvorilo súčasť jeho prípadných ďalších zmlúv so
spoločnosťou MJM TRANS, a to aj v prípade, ak by objednávka, ponuka (návrh na uzatvorenie
zmluvy) alebo akceptácia objednávky (ponuky) v prípade týchto ďalších zmlúv výslovne
neobsahovala odkaz na Všeobecné obchodné podmienky, pokiaľ sa strany písomne nedohodnú
inak.

5.

Zástupcovia alebo zamestnanci objednávateľa, ktorí konajú v jeho mene, sa považujú za
oprávnené osoby na to, aby v mene objednávateľa vyjadrili platný súhlas s týmito Všeobecnými
obchodnými podmienkami, a aby v súvislosti s realizáciou obchodu robili právne záväzné
vyjadrenia za objednávateľa.

6.

V prípadoch, v ktorých MJM TRANS v súvislosti s prípravou predloženia ponuky vykonáva
mimoriadne náročné prípravné práce (predovšetkým obhliadku staveniska a plánovanie), si MJM
TRANS vyhradzuje právo na primerané vyúčtovanie týchto vopred vykonaných prác a nákladov
v zmysle § 415 v spojení s § 420 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka (ďalej len ako
„Občiansky zákonník“) v rámci predzmluvnej zodpovednosti, ktoré práce a náklady sa
objednávateľ zaväzuje uhradiť aj v prípade neuskutočnenia objednávky.

7.

MJM TRANS vypracuje návrh na uzavretie zmluvy (ponuku) na základe prejaveného záujmu
objednávateľa o poskytnutie prác žeriavom a/alebo iným zariadením ako žeriavom, resp.

o poskytnutie ponúkaných služieb. K prejaveniu záujmu zo strany objednávateľa môže dôjsť
telefonicky alebo e-mailom, prípade aj inou vhodnou formou (ďalej len „objednávka“).
8.

Ponuky sú záväzné, pokiaľ je to v nich výslovne vyjadrené a majú, pokiaľ v ponuke samotnej nie
je zaznamenané nič iné, platnosť 28 dní od dátumu vypracovania ponuky (ďalej len „ponuka“).
Pre vylúčenie pochybností môže spoločnosť MJM TRANS zasielať aj nezáväzné ponuky (ďalej
len „nezáväzná ponuka“), ktoré môžu byť podkladom na vypracovanie ponuky.

9.

Návrh na uzatvorenie zmluvy (ponuka) a akceptácia ponuky (potvrdenie ponuky) musia byť
urobené písomne, pokiaľ nie je ďalej uvedené inak. Za dodržanie písomnej formy sa považuje i
zaslanie návrhu na uzavretie zmluvy (ponuky) a jeho potvrdenie prostredníctvom e-mailu.
Rovnaké právne následky nastanú, ak potvrdí objednávateľ odovzdávací protokol, preberací
protokol, uhradí daňový doklad (faktúru), alebo akceptuje inú výzvu na zaplatenie ceny predmetu
plnenia.

10.

Zmluva je uzatvorená a účinná, ihneď ako je návrh na jej uzatvorenie prijatý objednávateľom a
vyjadrenie súhlasu s obsahom návrhu dôjde spoločnosti MJM TRANS v súlade s bodom 10.
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú aj Všeobecné obchodné podmienky platné a účinné v čase
doručenia súhlasu objednávateľa s návrhom na uzatvorenie zmluvy..

11.

MJM TRANS vyvinie maximálne úsilie v snahe poskytnúť dohodnuté služby v stanovených
termínoch. Pokiaľ však termíny nie sú písomne výslovne dohodnuté ako termíny pevné, sú
termíny v zásade len orientačné a nezáväzné, pričom v tomto prípade platia primerané termíny
pre poskytnutie danej služby s prihliadnutím k všetkým okolnostiam jej poskytnutia a povahe
služby. Pre vylúčenie pochybností objednávateľ berie na vedomie, že spoločnosť MJM TRANS
nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu, ktorá vznikla ako následok neskoršieho poskytnutia
služieb oproti orientačnému termínu.

II

Cena

1.

Objednávateľ je povinný zaplatiť za poskytnuté služby cenu. Základom pre zúčtovanie je cena
netto (cena bez daní), ponúknutá, príp. dohodnutá za dané zariadenie. Objednávateľ je povinný
popri cene podľa predchádzajúcej vety uhradiť aj daň z pridanej hodnoty alebo inú aplikovateľnú
daň podľa platnej legislatívy. Ak sa vykonáva práca pre podniky, v rozsahu prípustnom právnym
poriadkom, platí princíp zdaňovania podľa sídla príjemcu. Ak existujú zákonné predpoklady,
uplatní sa systém prenesenia daňovej povinnosti (reverse charge).

2.

V prípade poskytovania služieb mimo rozsah pracovného času bez príplatku podľa bodu 4 tohto
článku, v sobotu, v nedeľu, vo sviatok a v nižšie uvedených časových intervaloch, ako aj v prípade
poskytovania služieb v noci (v čase od 22.00 hod do 6.00 hod.) sa cena za poskytovanie prác
žeriavom a/alebo iným zariadením ako žeriavom podľa ods. 1 zvyšuje o nasledovný príplatok:
−

Služby v pracovných dňoch v pondelok až štvrtok v čase od 16,30 – 22,00 hod. a v piatok
v čase od 13,30 – 22,00 hod. príplatok vo výške 5 €/hod.

−

Služby poskytované v noci v pracovných dňoch od pondelka do piatka, a to v časovom
rozmedzí od 22.00 hod. do 06,00 hod. a služby poskytované v sobotu v čase od 06,00
hod. do 22,00 hod. príplatok vo výške 10 €/hod.

−

Služby poskytované v sobotu od 00,00 hod. do 06,00 hod. a od 22,00 hod. do 24,00 hod.,
v nedeľu od 00:00 hod. do 24:00 hod. príplatok vo výške 15 €/hod.

−

Služby počas sviatkov, dní pracovného pokoja v čase od 00:00 hod do 24,00 hod.
príplatok vo výške 29 €/hod.
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Ak by bolo z dôvodu poskytovania služieb potrebné prenocovanie obsluhujúceho personálu,
uhradí objednávateľ všetky náklady, tým podmienené.
3.

Zúčtovanie ceny sa uskutoční na základe potvrdení o pracovnom čase, zostavovaných každý deň
personálom spoločnosti MJM TRANS, ktoré musí objednávateľ alebo jeho zástupca potvrdiť
priamo na mieste poskytovania služby v príslušný deň poskytnutia služby, pričom v prípade
neposkytnutia súčinnosti s potvrdením o pracovnom čase objednávateľom alebo jeho zástupcom
sa potvrdenie o pracovnom čase považuje za potvrdené (fikcia potvrdenia). Pri dohodnutí dennej
sadzby sa vyúčtuje každý začatý deň. Účtovaná doba nasadenia sa začína príchodom zariadenia
spolu s obsluhujúcim personálom na miesto výkonu práce. Minimálne časy, stanovené v ponuke,
týmto nie sú dotknuté. Deň dodania a deň vrátenia sa počítajú ako plný deň nasadenia, aj ak
bude zariadenie dodané až v priebehu dňa alebo ak bude zariadenie vrátené v priebehu dňa. Pri
dohodnutí hodinovej sadzby sa vyúčtuje každá začatá polhodina. Dodanie a odvoz zariadenia
spoločnosťou MJM TRANS sa v zúčtovaní vykazuje a vyúčtováva osobitne.

4.

Pracovný čas bez príplatku (do čoho sa počíta aj príchod a odchod):
pondelok - štvrtok: 07.00 – 16.30
piatok: 07.00 – 13.30
Pre vylúčenie pochybností sa do pracovného času nezarátava prestávka na obed v trvaní
polhodiny.

5.

Dni prestojov, príp. prerušenia nasadenia idú na ťarchu objednávateľa, teda objednávateľ je
povinný uhradiť cenu za služby v plnej výške aj v prípade, ak služba nie je z dôvodov na strane
objednávateľa alebo tretej osoby poskytovaná.

6.

O zmenách doby nasadenia je potrebné spoločnosť MJM TRANS informovať podľa možnosti
včas, a to v lehote najmenej 24 hodín vopred. S predĺžením doby nasadania bude MJM TRANS
v prípade včasného vyrozumenia súhlasiť podľa možností, pokiaľ tomu nebudú brániť
prevádzkové dôvody. Pri skrátení doby nasadenia si MJM TRANS vyhradzuje právo vyúčtovať
pôvodne objednanú dobu nasadenia, pokiaľ nie je možné obstarať nijakú náhradnú zákazku.

7.

Minimálne vyúčtovanie na deň predstavuje na zdvihový výkon:
30 až 90 ton: 3 hod. okrem príchodu a odchodu na deň

III

Podmienky nasadenia pre práce žeriavom a/alebo iným zariadením ako žeriavom

1.

MJM TRANS vykonáva zadané práce žeriavom a/alebo inými zariadeniami ako žeriavom podľa
cieľov stanovených objednávateľom.

2.

Pri zadaní objednávky musí objednávateľ jednoznačne určiť poskytovaný výkon, a takisto
oznámiť predovšetkým hmotnosť, rozmery, hodnotu premiestňovaného tovaru, ako aj potrebnú
výšku háku a vykládky.

3.

Objednávateľ je povinný poskytnúť spoločnosti MJM TRANS všetky potrebné údaje o mieste
nasadania. Pokiaľ si MJM TRANS neprehliadne miesto nasadenia pred začiatkom nasadenia,
poskytne MJM TRANS žeriav a/alebo iné zariadenie ako žeriav výlučne na základe údajov
objednávateľa (pracovná výška, vykládka atď.) za správnosť a úplnosť ktorých zodpovedá
objednávateľ. Ak by žeriav a/alebo iné zariadenie ako žeriav na základe nesprávnych údajov
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objednávateľa nebol vhodný na nasadenie, za túto skutočnosť zodpovedá objednávateľ, ktorý je
povinný znášať aj takto vzniknuté dodatočné náklady.
4.

Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby cesta do miesta nasadenia, naplánovaná na prepravu
zariadenia, ako aj odstavné plochy zariadenia boli vhodné na toto nasadenie. Príjazdová cesta
do miesta nasadenia ako aj odstavné plochy spadajú do oblasti zodpovednosti objednávateľa,
ktorý je povinný zabezpečiť, aby ich kvalita zodpovedala požiadavkám zariadení spoločnosti MJM
TRANS (predovšetkým s ohľadom na hmotnosť). Na zvláštne riziká, napríklad mäkké podložie,
základy a podstavce atď., musí objednávateľ spoločnosť MJM TRANS výslovne vopred
upozorniť. Objednávateľ zodpovedá za pripravenosť pozemku na nasadenie zariadenia. Za
škody na pozemku, spôsobené jazdením a inštaláciou zariadení, MJM TRANS nenesie
zodpovednosť, pričom v prípade, ak by bola spoločnosť MJM TRANS zaviazaná na náhradu
škody v dôsledku vyššie uvedeného, zaväzuje sa ju objednávateľ v celom rozsahu odškodniť.

5.

Prípadné nebezpečné úseky na mieste nasadenia (ako napr. elektrické vedenia, možné padanie
kameňov a pod.) je potrebné oznámiť spoločnosti MJM TRANS ako aj žeriavnikovi pred
začiatkom nasadenia, v opačnom prípade sa objednávateľ zaväzuje odškodniť spoločnosť MJM
TRANS za vzniknutú škodu.

6.

Objednávateľ sa na mieste nasadenia zaväzuje zabezpečiť , aby mal žeriavnik zo spoločnosti
MJM TRANS k dispozícii dostatok pomocných kvalifikovaných síl, ktoré sú oboznámené s
vykonávanými prácami, majú všetky potrebné povolenia na výkon prác a sú tiež poučené o
príslušných bezpečnostných predpisoch (napr. viazač bremien, navádzač, koordinátor). Tieto
pomocné pracovné sily budú jednoznačne identifikovateľné tak, aby ich žeriavnik mohol rozoznať
a mohol s nimi komunikovať, pričom v prípade potreby je objednávateľ povinný zabezpečiť
technické zariadenia na komunikáciu týchto pomocných síl so žeriavnikom ako aj medzi sebou
navzájom. V každom prípade musí byť priamo na mieste osoba, poskytujúca prvú pomoc, ktorá
má primerané vzdelanie.

7.

Pokiaľ si objednávateľ na vykonávané práce žeriavom a/alebo iným zariadením ako žeriavom
výslovne neobjedná aj navádzača od spoločnosti MJM TRANS, objednávateľ sa zaväzuje
zabezpečiť, aby mal žeriavnik spoločnosti MJM TRANS na mieste nasadenia k dispozícii
navádzača, ktorý je primerane zaškolený. Povinnosť podľa predchádzajúcej vety platí za každých
okolností vtedy, ak žeriavnik nemá zdvíhaný tovar počas procesu zdvihu kompletne vo svojom
zornom poli.

8.

Na základe zbierky noriem SCC a s tým spojených bezpečnostných štandardov je žeriavnik
spoločnosti MJM TRANS povinný pred začatím prác vykonať bezpečnostnú kontrolu na zariadení
a v najbližšom pracovnom priestore zariadenia a túto zdokumentovať, ako aj nosiť počas
nasadenia pracovný odev a osobné ochranné prostriedky. Tento časový úsek sa považuje za čas
poskytovania služieb spoločnosťou MJM TRANS pre objednávateľa, za ktorý objednávateľ platí
cenu podľa článku II.

9.

Objednávateľ je povinný vykonať na vlastnú zodpovednosť zavesenie a zvesenie viazacích
prostriedkov na premiestňovaný tovar.

10.

Aj keď sa práce žeriavom a/alebo iným zariadením ako žeriavom vykonávajú v zásade podľa
zadaní a pokynov objednávateľa, teda na jeho zodpovednosť, je žeriavnik spoločnosti MJM
TRANS oprávnený prerušiť alebo odmietnuť vykonanie procesu zdvihu, ak počas nasadenia na
základe jeho skúseností, vedomostí a podľa jeho uváženia vyplynie, že vykonanie alebo
pokračovanie procesu zdvihu, naplánovaného objednávateľom, bude mať za následok
neprimerané nebezpečenstvo preňho, pre zariadenie, alebo pre iné osoby či tovary. To platí aj pri
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nepriaznivých poveternostných podmienkach a iných prípadoch vyššej moci. Objednávateľ a
MJM TRANS sa v takom prípade budú vo vzájomnej zhode snažiť o alternatívne riešenie.
V prípade definitívneho prerušenia nasadenia bude odmena pre spoločnosť MJM TRANS
účtovaná v pomernej výške. V prípade oprávneného prerušenia nemá objednávateľ v žiadnom
prípade nárok na náhradu škody alebo iné odškodnenie.
11.

Ak sa pokyny objednávateľa žeriavnikovi počas nasadenia odlišujú od pôvodnej objednávky,
vyžadujú si tieto pokyny výslovný súhlas spoločnosti MJM TRANS a v tom prípade musia byť
vyúčtované dodatočne.

12.

Pri nasadení zariadenia na voľnom priestranstve je potrebné dbať na maximálnu povolenú
rýchlosť vetra. Pri prekročení povolených rýchlostí vetra musí žeriavnik spoločnosti MJM TRANS
nasadenie okamžite prerušiť. Ustanovenie čl. II, bod 5 platí rovnako.

13.

Pri miestach nasadenia v oblasti pristávacích koridorov musí objednávateľ získať a dodržiavať
potrebné povolenia na zabezpečenie leteckej prevádzky. Ak sú naplánované takéto nasadenia,
MJM TRANS o tom musí byť písomne vopred v dostatočnom predstihu vyrozumený.

14.

Pri prácach so zariadeniami na verejných dopravných plochách je objednávateľ povinný vybaviť
si potrebné povolenia a prijať a dodržiavať príslušné opatrenia na zaistenie bezpečnosti
premávky. Zariadenia sa môžu používať iba v rámci úradne povolených odstavných plôch, v
žiadnom prípade nie je dovolené, aby prečnievali cez bočné hranice povolených plôch a/alebo
aby obmedzovali plynulosť premávky. Kópiu úradného povolenia je potrebné doručiť spoločnosti
MJM TRANS vopred. Ak povolenie nepokrýva plánované práce, je príslušný pracovník
spoločnosti MJM TRANS priamo na mieste oprávnený nasadenie prerušiť. Pri oprávnenom
prerušení nasadenia je objednávateľ povinný zaplatiť spoločnosti MJM TRANS odmenu v plnej
výške. V prípade oprávneného prerušenia nasadenia v žiadnom prípade neprislúcha
objednávateľovi nárok na náhradu škodu alebo iné odškodnenie voči spoločnosti MJM TRANS.

15.

Ak MJM TRANS vybaví za objednávateľa zvláštne povolenia na používanie verejných
dopravných plôch, ktoré sú predmetom osobitnej odmeny spoločnosti MJM TRANS, MJM
TRANS nezodpovedá za včasné vydanie takýchto úradných povolení správnymi orgánmi. Jedna
kópia povolení, ktoré vybaví MJM TRANS, sa odovzdá objednávateľovi. MJM TRANS v takých
prípadoch pri zodpovedajúcom poverení vykoná aj bezpečnostné opatrenia ako zátarasy na
mieste nasadenia. Objednávateľ ako podnik, ktorý tieto práce skutočne vykonáva, je zodpovedný
priamo na mieste zabezpečiť, aby sa úradne predpísané a všetky inak potrebné opatrenia na
zaistenie bezpečnosti premávky aj skutočne dodržiavali počas celej doby nasadenia. Žeriavnik
spoločnosti MJM TRANS za žiadnych okolností nie je zodpovedný za dodržiavanie týchto
opatrení na zaistenie bezpečnosti premávky na mieste. Objednávateľ za každých okolností nesie
zodpovednosť a znáša náklady, ak sú na ploche, napriek umiestnenému zákazu zastavenia,
odstavené vozidlá tretích osôb, ktoré sa musia premiestniť alebo odtiahnuť.

16.

Protizávažia, potrebné na nasadenie žeriava, privezie MJM TRANS na miesto nasadenia
osobitnými prepravnými vozidlami a znova ich vyzdvihne. Takto vzniknuté dodatočné náklady
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budú vyúčtované objednávateľovi. To isté platí pre podkladové dosky, pracovné klietky a
podobné.
17.

MJM TRANS je oprávnený nasadiť na realizáciu objednávky subdodávateľa.

18.

Ak by sa nasadenie nerealizovalo, alebo sa realizovalo až oneskorene, z iných dôvodov, za ktoré
MJM TRANS nezodpovedá, zodpovedá objednávateľ za prestoje a/alebo výpadky, pričom je v
týchto prípadoch povinný uhradiť plnú cenu služieb v zmysle čl. II.

19.

Objednávateľ berie na vedomie, že v zmysle § 18 zákona č. 124/2006 Z.z., o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci zodpovedá v celom rozsahu za vytvorenie podmienok na bezpečnosť a
ochranu zdravia svojich zamestnancov ako aj zamestnancov spoločnosti MJM TRANS na
spoločnom pracovisku (v mieste nasadenia).

IV

Zodpovednosť za škodu

1.

Ak pri plnení zmluvy vznikne škoda porušením povinností spoločnosti MJM TRANS, je výška
zodpovednosti za škodu spoločnosti MJM TRANS, pokiaľ je to zákonom dovolené, obmedzená
na výšku príslušnej poistnej sumy vzťahujúcej za krytie zodpovednosti za škodu za príslušnú
škodovú udalosť. Výška poistnej sumy predstavuje výšku škody, ktorý MJM TRANS v rámci
konania s odbornou starostlivosťou ako poskytovateľ služby mohla predvídať, resp. predvídala
ako možný dôsledok porušenia svojej povinnosti, a to s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré
v uvedenom čase poznala alebo mala poznať pri obvyklej starostlivosti (ďalej len ako
„predvídateľná škoda“).

2.

Za škody, ktoré presahujú rozsah poistenia podľa článku IV bodu 1, a ktoré nie sú kryté
existujúcim poistením, MJM TRANS nezodpovedá v zmysle § 379 zákona č. 513/1991 Zb.,
Obchodný zákonník (ďalej len ako „Obchodný zákonník“). Na krytie aj takýchto škôd
prevyšujúcich výšku predvídateľnej škody, je objednávateľ pred začiatkom nasadenia oprávnený
písomne včas požadovať spoločnosť MJM TRANS o uzatvorenie špeciálneho poistenia pre danú
objednávku, pričom objednávateľ potom musí nahradiť s tým súvisiace dodatočné náklady.

3.

Ak z dôvodov na strane objednávateľa (napr. kvôli chybným údajom o hmotnosti a rozmeroch)
vznikne škoda na zariadeniach spoločnosti MJM TRANS, alebo ak spoločnosti MJM TRANS
vzniknú dodatočné náklady, je objednávateľ povinný znášať náklady, z toho vyplývajúce (vrát.
eventuálnych následných nákladov). V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti objednávateľa
podľa bodu 2,3,4,5,6,7,9,13,14 alebo 15 článku III. Všeobecných obchodných podmienok je
objednávateľ, v prípade, že z dôvodu porušenia jeho povinností dôjde k prestojom na strane MJM
TRANS, povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 60 % dohodnutej odmeny počas doby prestoja
zariadenia, a to v každom jednotlivom prípade. Nárok na náhradu škody, čo aj v rozsahu
prevyšujúcom výšku zmluvnej pokuty, tým nie je dotknutý.

4.

Ak z dôvodov na strane objednávateľa (napr. kvôli chybným údajom o hmotnosti a rozmeroch)
vznikne škoda tretej osobe, zodpovedá objednávateľ za takto vzniknutú škodu tretej osobe. V
prípade, ak by aj príslušný orgán rozhodol, že v danom prípade je daná zodpovednosť MJM
TRANS, zaväzuje sa Objednávateľ v celom rozsahu odškodniť spoločnosť MJM TRANS a jej
subdodávateľov.

5.

V prípade oneskoreného nasadenia zariadenia, ktoré nie je spôsobené spoločnosťou MJM
TRANS, nie je objednávateľ oprávnený znižovať cenu alebo požadovať náhradu škody. To isté
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platí, ak zariadenie vypadne počas doby nasadenia napriek predchádzajúcej kontrole svojej
funkčnosti.
6.

Za škody na majetku, ktoré bezprostredne nesúvisia so škodou, vzniknutou na premiestňovanom
tovare, ako ani za následné vecné škody na prevzatom tovare MJM TRANS v rozsahu
stanovenom právnymi predpismi nezodpovedá. V prípade, ak by bola spoločnosť MJM TRANS
zaviazaná na náhradu vzniknutej škody, zaväzuje sa ju objednávateľ v celom rozsahu odškodniť.

7.

Objednávateľ sa zaväzuje odškodniť spoločnosť MJM TRANS a jej subdodávateľov v plnom
rozsahu od škôd a žalôb z nárokov na náhradu škody tretích osôb ako aj regresných nárokov
poisťovateľov, poskytujúcich montážne a dopravné poistenie, pokiaľ tieto síce vzniknú pri
vykonávaní prác spoločnosťou MJM TRANS, ale zavinenie nie je na strane spoločnosti MJM
TRANS.

8.

Za škody, ktoré spôsobí objednávateľ na veciach, na zdraví a na živote tretích osôb, zodpovedá
a ručí výlučne objednávateľ. Nároky na náhradu škody, nezávisle od toho, z akého právneho
dôvodu, sú voči spoločnosti MJM TRANS a jej spolupracovníkom vylúčené. Objednávateľ sa
v takomto prípade zaväzuje odškodniť spoločnosť MJM TRANS a jej spolupracovníkov za všetky
takto vzniknuté škody a náklady súvisiace s uplatňovaním nárokom a hájením práv v nadväznosti
na tieto škody. V prípade potreby sa objednávateľ zaväzuje udeliť MJM TRANS osobitný sľub
odškodnenia.

9.

V rozsahu prípustnom právnym poriadkom je vylúčená zodpovednosť spoločnosti MJM TRANS
za škody všetkého druhu spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, za ktoré sa najmä
považujú škody spôsobené vyššou mocou, ako aj tie, ktoré vzniknú nedodržaním termínov,
neudelením povolení na prepravu po danej trase alebo kvôli výpadkom vozidiel a pracovných
zariadení všetkého druhu.

10.

Ak pre prípad škody existuje poistné krytie, bude táto škoda uspokojená z poistného plnenia,
pričom objednávateľ je povinný poskytnúť poisťovni všetku súčinnosť pri uplatnení nároku na
náhradu škody.

11.

Ak by pri nasadení došlo k škodám u objednávateľa alebo u tretích osôb, je potrebné takéto
škody, s vylúčením všetkých ostatných nárokov, každopádne zaznamenať vo výkaze o výkonoch.

V

Zrušenie zmluvy, príp. odstúpenie od zmluvy

1.

Ak objednávateľ pred začiatkom nasadenia stornuje zadanú objednávku, čo aj čiastočne, vznikne
spoločnosti MJM TRANS právo na storno poplatok vo výške 10 % ceny objednávky, plus už
vzniknuté náklady na objednávku, ak k stornovaniu dôjde pri zariadeniach so zdvihovým výkonom
30 až 90 ton najneskôr jeden deň pred začiatkom nasadenia
Ďalšie nároky spoločnosti MJM TRANS zostávajú nedotknuté. Vo všetkých ostatných prípadoch
storna objednávky zo strany objednávateľa, neuvedených v prvej vete tohto bodu, bude v prípade
storna objednávky, odstúpenia od zmluvy z dôvodu storna objednávky, alebo odvolania termínu
objednávateľom účtovaný storno poplatok vo výške 60 % sumy objednávky plus už vzniknuté
náklady na objednávku.
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2.

Len čo žeriav a/alebo iné zariadenie ako žeriav opustí príslušnú pobočku spoločnosti MJM
TRANS smerom k miestu nasadenia, bude pri zrušení objednávky okrem sankčného poplatku
podľa bodu 1. súčasne vyúčtovaný stanovený minimálny odber (pozri aj II.7).

3.

V prípade zhotovenia špeciálnych zariadení na realizáciu objednávky budú tieto náklady v
prípade odstúpenia od zmluvy alebo storna zo strany objednávateľa každopádne vyfakturované
v plnej výške.

4.

Pre prípad, že nebudú udelené potrebné úradné povolenia na poskytnutie dohodnutej služby,
majú obidve zmluvné strany právo na odstúpenie, pričom objednávateľ musí uhradiť výkony
spoločnosti MJM TRANS, dovtedy poskytnuté.

5.

MJM TRANS je oprávnený od zmluvy odstúpiť, resp. ju predčasne zrušiť, ak objednávateľ ani
napriek poskytnutiu dodatočnej lehoty neplní svoje záväzky, alebo ak mimo rámec zodpovednosti
spoločnosti MJM TRANS nastanú okolnosti, ktoré povedú k závažným ťažkostiam alebo ktoré
vzbudzujú obavu z poškodenia vecí a/alebo ujmy osôb, a objednávateľ tieto okolnosti nedokáže
odstrániť v rámci primeranej lehoty. V takomto prípade MJM TRANS v zákonne prípustnom
rozsahu nezodpovedá za vzniknuté škody.

VI

Vyššia moc

1.

Ak pôsobenie vyššej moci vedie k prerušeniu prác, sú zmluvné strany zbavené svojich záväzkov
zo zmluvy na obdobie prerušenia prác. Ak bude v prípade pôsobenia vyššej moci úplne
znemožnené poskytovanie výkonov natrvalo, sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť.
Žiadna zo zmluvných strán nemá v takomto prípade právo na náhradu škody, nárok spoločnosti
MJM TRANS na náhradu pomernej časti ceny však nie je dotknutý. Za vyššiu moc sa považujú
predovšetkým nasledujúce udalosti: vojna, sabotáž, štrajky a výluky štrajkujúcich, prírodné
katastrofy, geologické zmeny a vplyvy.

2.

Každá zmluvná strana je povinná neodkladne po zásahu vyššej moci podať druhej zmluvnej
strane správu so všetkými podrobnosťami. Okrem toho sa zmluvné strany musia poradiť o
primeraných opatreniach, ktoré treba prijať.

VII

Platobné podmienky

1.

Objednávateľ sa zaväzuje, ak písomne nebol dohodnutý opak, že zaplatí faktúru, vystavenú
spoločnosťou MJM TRANS, okamžite po prijatí, teda v deň uvedený ako deň splatnosti na faktúre.
Jednostranný zápočet pohľadávok objednávateľa s pohľadávkami spoločnosti MJM TRANS je
vylúčený, pokiaľ tieto pohľadávky nie sú priznané právoplatným súdnym rozhodnutím, alebo ak
neboli spoločnosťou MJM TRANS výslovne písomne uznané.

2.

Príkazy na bezhotovostné platby musia byť zadané zavčasu tak, aby peňažná suma bola v deň
splatnosti faktúry už pripísaná na účte spoločnosti MJM TRANS.

3.

V prípade oneskorenia platby si MJM TRANS môže uplatniť paušálnu sumu 40,00 EUR za
výdavky, spojené s upomienkou, ako aj úroky z omeškania v zákonnej výške 8 percentuálnych
bodov nad základnú úrokovú sadzbu ECB ročne.

4.

Pri kvalifikovanom oneskorení platby, teda po nezaplatení akejkoľvek platby ani v dodatočnej
lehote uvedenej v upomienke, je MJM TRANS oprávnený zabaviť zariadenie (zariadenia) bez
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predchádzajúceho oznámenia a vyhlásiť všetky ostatné pohľadávky voči objednávateľovi za
predčasne splatné. Právo na odstúpenie od zmluvy tým nie je dotknuté.
5.

Ak medzi predložením záväznej ponuky a realizáciou nastanú zmeny v platobnej schopnosti
objednávateľa, alebo ak budú známe okolnosti, ktoré spochybňujú platobnú schopnosť
objednávateľa, je MJM TRANS oprávnený buď žiadať platby vopred, alebo odstúpiť od zmluvy.

6.

V prípade začatia konkurzného alebo reštrukturalizačného konania na majetok objednávateľa už
neplatí lehota splatnosti, poskytnutá pred začatím konkurzného alebo reštrukturalizačného
konania, ale pohľadávky MJM TRANS sa stávajú okamžite splatnými. Po začatí konkurzného
alebo reštrukturalizačného konania bude MJM TRANS poskytovať služby už iba za platbu vopred.

7.

V prípade omeškania môže MJM TRANS poveriť inkasnú kanceláriu vymáhaním otvorenej
pohľadávky (pohľadávok) a odovzdať jej aj všetky údaje objednávateľa, potrebné na vymáhanie.
Pre tento prípad sa objednávateľ zaväzuje, že zaplatí náklady inkasnej kancelárie, spojené s
vymáhaním.

8.

Cena za poskytnutie prác žeriavom a/alebo iným zariadením ako žeriavom objednávateľa bude
vyfakturovaná tej spoločnosti, ktorá je uvedená v potvrdení objednávky (ponuky). Dodatočné
prefakturovanie neznamená nijaký odklad od pôvodného dátumu splatnosti. MJM TRANS je
oprávnený žiadať náhradu vynaložených nákladov za dodatočné prefakturovanie.

VIII

Sídlo súdu. Ostatné ustanovenia

1.

Platí slovenské právo. Pre prípadné spory je príslušný vecne a miestne príslušný súd Slovenskej
republiky. Aj v prípade zahraničných objednávok platí v každom prípade slovenské právo a je
daná právomoc slovenských súdov.

2.

Ak by boli jednotlivé klauzuly Všeobecných obchodných podmienok z akéhokoľvek dôvodu
neúčinné alebo neplatné, ostatné podmienky sú tým nedotknuté. Namiesto neúčinného alebo
nevykonateľného ustanovenia má nastúpiť také účinné a vykonateľné ustanovenie, ktorého
účinky sa čo najviac približujú stanovenému ekonomickému cieľu, ktorý sledovalo neúčinné, príp.
nevykonateľné ustanovenie. Predchádzajúce ustanovenia platia primerane pre ten prípad, že sa
Všeobecné obchodné podmienky ukážu ako neúplné.

3.

Vzťahy medzi MJM TRANS a objednávateľom neupravené týmito Všeobecnými podmienkami,
sa riadia slovenským právnym poriadkom, a to najmä Obchodným zákonníkom.

4.

Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.1. 2019.

5.

MJM TRANS si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne tieto Všeobecné obchodné
podmienky zmeniť. Nové znenie Všeobecných obchodných podmienok bude zverejnené na
webovej stránke najmenej 14 dní pred nadobudnutím ich účinnosti. Objednávateľ berie na
vedomie, že nebude osobitne o zmene informovaný.
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