
 
Obchodné podmienky zmlúv 

 
1. Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú základné obchodné podmienky a vzťahy medzi 

spoločnosťou Marius Pedersen, a.s., so sídlom Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO: 34115901, 
zapísanou v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 54/R (ďalej 
len „poskytovateľ“) ako materskej spoločnosti, rovnako dcérskym a sesterským spoločnostiam 
poskytovateľa a iným subjektom v rámci skupiny majetkovo a/alebo personálne prepojenými s 
poskytovateľom a ich zákazníkmi (ďalej len v jednotnom čísle „objednávateľ“) v oblasti vykonávania 
kúpnych zmlúv, zmlúv o dielo, vývozu odpadu, jeho zneškodnenia, zhodnotenia, a prenájmu nádob 
(kontajnerov) v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o odpadoch“) ako aj zmlúv v zmysle zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník. Podmienky a vzťahy neuvedené v týchto obchodných podmienok sa riadia 
právnym poriadkom Slovenskej republiky.  
 

2. Uzavretím zmluvy a poskytovaním služieb poskytovateľa objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s 
týmito podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto podmienky je objednávateľ dostatočným spôsobom 
upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Tieto podmienky tvoria nedeliteľnú súčasť uzavretej 
zmluvy. 
 

3. Zmluvné strany výslovne vylučujú aplikáciu akýchkoľvek obchodných podmienok objednávateľa na 
všetky právne vzťahy vzniknuté medzi nimi, a to i vtedy, keď sa na nich objednávateľ odkázal alebo 
odkazuje, a aj keď boli poskytovateľovi známe. 

 
4. Všetky spory sa zmluvné strany pokúsia riešiť mimosúdnou cestou za účelom zachovania dobrých 

obchodných vzťahov. V prípade, ak k tomu nedôjde, sa zmluvné strany dohodli, že všetky spory, ktoré 
medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe týchto podmienok alebo uzatvorenej 
zmluvy alebo súvisiacich s týmito podmienkami alebo zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a 
zánik, ako aj spory, ktoré vzniknú z iných právnych vzťahov vzniknutých pred podpisom zmluvy, budú 
riešené pred Všeobecným Rozhodcovským súdom SR, Dunajská 8, 811 08 Bratislava (ďalej len 
„rozhodcovský súd“) jediným rozhodcom podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu. Strany sa 
týmto dohodli na dodatočnom doplnení právomoci rozhodcovského súdu k predošlým právnym 
vzťahom medzi stranami. Rozhodcu ustanovuje a vymenuje rozhodcovský súd. Rozhodnutie 
rozhodcovského súdu bude pre strany konečné a záväzné. Strany sa výslovne dohodli na možnosti súdu 
v zmysle ust. § 22a ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z., o rozhodcovskom konaní. 

 
5. Zmluvné strany sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z týchto podmienok a zmlúv, že ich 

zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili. 
 

6. Učinnosť týchto podmienok nastáva dňa 01.01.2020. 


