Všeobecné obchodné podmienky služby
Virtuálne sídlo
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1) Jabloň, spol. s r. o., so sídlom M. Falešníka č. 428/6, 971 01 Prievidza, IČO 505 273 63, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo 33712/R, ďalej len ako
„poskytovateľ služby“, vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky služby Virtuálne sídlo, ďalej
len „VOP“. VOP upravujú právne vzťahy medzi poskytovateľom služby a jeho zákazníkmi. VOP sú
zverejnené a dostupné v písomnej forme na recepcii Galérie Jabloň a v elektronickej forme na
internetovej stránke služby Virtuálne sídlo na www.sidlo.jablon.sk.
2) Objednávateľom služby je fyzická alebo právnická osoba, ktorá požiada poskytovateľa služby
o zriadenie služby Virtuálne sídlo a táto služba mu je zriadená. Ďalej len „zákazník“.
3) VOP sú právne záväzné pre všetkých účastníkov zmluvného vzťahu, pre poskytovateľa služby ako
aj objednávateľa služby.

Článok 2
Predmet služby Virtuálne sídlo
1) Poskytovateľ služby je oprávnený, nie však povinný, poskytnúť objednávateľovi službu „Virtuálne
sídlo“ a to na adrese sídla poskytovateľa služby. Pod poskytnutím služby sa rozumie iba
poskytnutie registračného sídla firmy alebo organizácie pre zákazníka za účelom jeho zápisu do
obchodného registra SR, živnostenského registra SR, alebo iného registra podľa osobitného
zákona.
2) Poskytnutie služby „Virtuálne sídlo“ nezakladá žiadny právny vzťah ani nijaké iné právo
k nehnuteľnosti, na ktorej je služba zriadená, ani k jej priestorom, ani k vlastníkovi nehnuteľnosti
alebo vlastníkovi poskytovateľa služby a má len evidenčný charakter.

Článok 3
Poskytovanie služby
1) Poskytovateľ služby zabezpečí pre zákazníka prevzatie výlučne poštovej zásielky alebo balíka na
adrese poskytovateľa služby, ktorá je určená zákazníkovi. Tieto poštové zásielky prevezme
poskytovateľ služby osobne, alebo prostredníctvom poštovej schránky na ktorej je vyznačené
obchodné meno zákazníka.
2) Adresou poskytovateľa služby a kontaktným miesto pre zákazníka je recepcia poskytovateľa
služby: Galéria Jabloň, M. Falešníka č. 428/6, 971 01 Prievidza.

3) Objednávateľ služby si svoje zásielky môže vyzdvihnúť osobne na recepcii Galérie Jabloň v Prievidzi
a to v čase jej otváracích hodín. Aktuálne otváracie hodiny sú zverejnené na stránke služby
Virtuálne sídlo - www.sidlo.jablon.sk.

Článok 4
Obyčajná listová zásielka
1. Poskytovateľ služby po prevzatí obyčajnej listovej zásielky pre zákazníka, oznámi kontaktnej osobe
na jej e-mailovú adresu oznámenie o prijatej zásielke. Súčasťou oznámenia bude aj informácia
o odosielateľovi tejto zásielky, ak je odosielateľ známy.
2. Obyčajné listové zásielky určené pre zákazníka uchováva poskytovateľ služby po dobu troch
mesiacov od jej prijatia. Po tomto termíne je poskytovateľ služby oprávnený tieto zásielky
skartovať.

Článok 5
Oznámenie o uložení zásielky
1. Poskytovateľ služby po prevzatí Oznámenia o uložení zásielky na pošte, oznámi kontaktnej osobe
na jej e-mailovú adresu oznámenie o prijatom oznámení o uložení zásielky. Súčasťou oznámenia
bude podacie číslo zásielky, doba jej uloženia na pošte a informácia o odosielateľovi tejto zásielky,
ak je odosielateľ známy.
2. Oznámenie o uložení zásielky na pošte určené pre zákazníka uchováva poskytovateľ služby po
dobu určenej odbernej lehoty na jej vyzdvihnutie, ktoré je uvedené na oznámení o uložení
zásielky. Po tomto termíne je poskytovateľ služby oprávnený tieto oznámenia o uložení zásielky
skartovať.

Článok 6
Balík
1. Poskytovateľ služby po prevzatí balíka, oznámi kontaktnej osobe na jej e-mailovú adresu
oznámenie o prijatom balíku. Súčasťou oznámenia bude aj informácia o odosielateľovi tohto
balíka, ak je odosielateľ známy.
2. Balík určený pre zákazníka uchováva poskytovateľ služby po dobu jedného mesiaca od jeho prijatia.
Po tomto termíne je poskytovateľ služby oprávnený tento balík fyzicky zlikvidovať.

Článok 7
Reklamné a marketingové materiály a iné zásielky
1. Reklamné a marketingové materiály doručené pre zákazníka nie sú súčasťou služby Virtuálne sídlo.
Takéto materiály sa nebudú zákazníkovi odovzdávať ani preposielať. Takéto zásielky poskytovateľ
služby identifikuje ako reklamné na základe vizuálnej identifikácie a na základe toho, že odosielateľ

zásielok posiela rovnaké zásielky aj ďalším zákazníkom služby Virtuálne sídlo. Poskytovateľ služby
nebude oznamovať zákazníkovi oznámenie o prijatí reklamnej a marketingovej zásielky a takúto
zásielku ihneď po prijatí skartujeme.
2. Poskytovateľ služby je oprávnený neprijať pre zákazníka neštandardné alebo nadrozmerné
zásielky. Pokus o ich doručenia iba oznámi kontaktnej osobe na jej e-mailovú adresu.
3. Za nadrozmernú alebo neštandardnú zásielku sa považuje zásielka, ktorej hmotnosť je väčšia ako
1 kg a ktorýkoľvek jej rozmer presahuje 50 cm, alebo zásielka, ktorá obsahuje tekutiny, živé
zvieratá, zdraviu škodlivé alebo nebezpečné materiály, ak to je s obsahu balenia známe, alebo
zásielka, ktorá bola doručená poškodená alebo s poškodeným balením, prípadne nebola zabalená
vôbec.

Článok 8
Trvanie a ukončenie služby
1. Poskytovateľ služby začne poskytovať službu zákazníkovi v deň uhradenia poplatku za poskytnutie
služby. Služba sa poskytuje vždy na dobu 1 rok.
2. Poskytovateľ služby je oprávnený okamžite ukončiť poskytovanie služby pre zákazníka po uplynutí
doby na ktorú sa služba poskytuje a po neuhradení poplatku za poskytnutie služby na ďalšie
obdobie.
3. Poskytovateľ služby je oprávnený ukončiť poskytovanie služby zákazníkovi aj v týchto prípadoch:
a) Zákazník mešká s uhradením akéhokoľvek finančného záväzku poskytovateľovi služby
b) Zákazník využíva službu Virtuálne sídlo na konanie, ktoré je v rozpore s platnými právnymi
predpismi, s dobrými mravmi alebo sa jedná o konanie obmedzujúce základné ľudské práva
a slobody, alebo je toto konanie spôsobilé poškodiť poskytovateľa služby.
c) Na majetok zákazníka bol vyhlásený konkurz, alebo bola povolená jeho reštrukturalizácia.
4. Ukončenie poskytovania služby Virtuálne sídlo nemá vplyv na povinnosť zákazníka vyrovnať všetky
záväzky voči poskytovateľovi služby.
5. Ak je zákazník registrovaný na Obchodnom registri SR, tento je povinný najneskôr do 15 dní od
ukončenia služby Virtuálne sídlo zabezpečiť zmenu svojho sídla v obchodnom registri SR.
V prípade, ak po uplynutí tejto lehoty bude mať zákazník stále zapísanú adresu sídla poskytovateľa
služby, zákazník je povinný zaplatiť poskytovateľovi služby zmluvnú pokutu vo výške 20 € bez DPH
za každý deň omeškania a to až do zmazania adresy sídla poskytovateľa služby vo výpise
z obchodného registra SR zákazníka. Táto zmluvná pokuta je splatná na základe faktúry vystavenej
poskytovateľom služby. Poskytovateľ služby je oprávnený vziať späť súhlas nájomcu nehnuteľností
s umiestnením sídla spoločnosti a jeho zápisom do obchodného registra SR, ktorý bol poskytnutý
zákazníkovi. Zároveň je poskytovateľ služby oprávnený podať na Okresný súd v Trenčíne návrh na
začatie konania o zrušení zákazníka v zmysle platných právnych predpisov. Podanie tohto návrhu

nemá žiadny vplyv na povinnosť zákazníka zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto bodu všeobecných
obchodných podmienok.
6. Ak je zákazník registrovaný na Živnostenskom registri SR, tento je povinný najneskôr do 15 dní od
ukončenia služby Virtuálne sídlo zabezpečiť zmenu svojho sídla v živnostenskom registri SR.
V prípade, ak po uplynutí tejto lehoty bude mať zákazník stále zapísanú adresu sídla poskytovateľa
služby, zákazník je povinný zaplatiť poskytovateľovi služby zmluvnú pokutu vo výške 20 € bez DPH
za každý deň omeškania a to až do zmazania adresy sídla poskytovateľa služby vo výpise
zo živnostenského registra SR zákazníka. Táto zmluvná pokuta je splatná na základe faktúry
vystavenej poskytovateľom služby. Zároveň je poskytovateľ služby oprávnený vziať späť súhlas
nájomcu nehnuteľnosti s umiestnením miesta podnikania a jeho zápisom do živnostenského
registra SR, ktorý bol poskytnutý zákazníkovi. O späť vzatí tohto súhlasu bude poskytovateľ služby
informovať príslušný Okresný úrad. Toto nemá žiadny vplyv na povinnosť zákazníka zaplatiť
zmluvnú pokutu podľa tohto bodu všeobecných obchodných podmienok.
7. Ak je zákazník registrovaný v inom registri podľa osobitného zákona, tento je povinný najneskôr
do 60 dní od ukončenia služby Virtuálne sídlo zabezpečiť zmenu svojho sídla v príslušnom registri
podľa osobitného zákona. V prípade, ak po uplynutí tejto lehoty bude mať zákazník stále zapísanú
adresu sídla poskytovateľa služby, zákazník je povinný zaplatiť poskytovateľovi služby zmluvnú
pokutu vo výške 20 € bez DPH za každý deň omeškania a to až do zmazania adresy sídla
poskytovateľa služby vo výpise z príslušného registra zákazníka. Táto zmluvná pokuta je splatná na
základe faktúry vystavenej poskytovateľom služby. Zároveň je poskytovateľ služby oprávnený
oznámiť príslušnému registru späť vzatie súhlasu nájomcu nehnuteľnosti s umiestnením sídla
zákazníka, ktorý mu bol poskytnutý. Toto nemá žiadny vplyv na povinnosť zákazníka zaplatiť
zmluvnú pokutu podľa tohto bodu všeobecných obchodných podmienok.

Článok 9
Záverečné ustanovenia
1. Zákazník súhlasí s tým, že všetky faktúry vystavené poskytovateľom služby mu budú zasielané
výlučne elektronicky, pričom vystavená faktúra bude obsahovať oskenovaný podpis a pečiatku
poskytovateľa služby. Faktúra je splatná do 7 dní odo dňa jej doručenia.
2. Pri všetkých cenách sa uvádzajú sumy bez DPH. Za DPH sa v celom texte rozumie aktuálna výška
sadzby DPH platná v čase vystavenia konkrétneho daňového dokladu.

Článok 10
Ochrana osobných údajov
1. Zákazník výslovne súhlasí s tým, aby poskytovateľ služby spracoval jeho osobné údaje, ukladal ich
na nosiče dát, upravoval, vyhľadával v nich, poskytoval ich tretím osobám, triedil ich, kombinoval
a likvidoval v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej
len Zákon). Poskytovateľ služby koná v súlade so Zákonom a zákazníkom poskytnuté informácie

budú použité iba pre účely plnenia zmluvného vzťahu. Zákazník zároveň poskytuje súhlas so
spracovaním osobných údajov. Tento súhlas je poskytnutý na dobu neurčitú.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 02.08.2022.
Verzia: 1-2022

