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FLASH NEWS 07/2019 

 

 

 

príspevky. Radi Vám uverejníme aktuálne informácie o 

etkých 

 

 

 

 

adresu sohk@sohk.sk. Viac informácií Vám ochotne 
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ProfiDeCon s.r.o. 

 

WERKEMOTION s.r.o. 

Giese & Partner, s.r.o. - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iné 

Iné 

Iné 

Právo a právne poradenstvo 

 

 

 

viac 

viac 

viac 

viac 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Sports Day 2019 
14. september 2019, 9:00, registrácia 8:30 | X-

 
Chamber of Chambers je nefor

 

 

disciplínach: 

• futbal   

• volejbal  

 

• beh na 400m   

•  (4 x 400m   

 

Zápisné na toto podujatie bude adekvátne rozrátané 

 

Vo futbale a volejbale nastúpi za komoru jedno 

 

ktorých zástupco

Slovensko rakúskej  

 

 

 

sponzorstva, formou vecných darov do tomboly, alebo 

rámci tohto podujatia a bude Vám vyjadrené 

 

 

Vítame nových členov 

Pozývame vás 

http://sohk.sk.qshapps.net/MemberList.aspx?sectorid=36
http://sohk.sk.qshapps.net/MemberList.aspx?sectorid=36
http://sohk.sk.qshapps.net/MemberList.aspx?sectorid=36
http://sohk.sk.qshapps.net/MemberList.aspx?sectorid=21
http://sohk.sk.qshapps.net/MemberDetail.aspx?companyid=23708
http://sohk.sk.qshapps.net/MemberDetail.aspx?companyid=24080
http://sohk.sk.qshapps.net/MemberDetail.aspx?companyid=24081
http://sohk.sk.qshapps.net/MemberDetail.aspx?companyid=24081
http://sohk.sk.qshapps.net/MemberDetail.aspx?companyid=24082
http://sohk.sk/MemberDetail.aspx?companyid=24017
http://sohk.sk/MemberDetail.aspx?companyid=24017
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 Pripravili sme pre Vás sprievodný program jogu 

(Katalin Zold - Ayurvedic Yoga Therapist & Yoga 

nové kontakty. 

 

Prosíme 

webstránky na http://sohk.sk/EventList.aspx?lang=sk 

najneskôr do 08.09.2019. 

 

 formou by ste sa 

 

 

 

 

 

 

 

Golfový turnaj 
26. september 2019, 10:30, registrácia  10:00 | 

Golf Resort Black Stork, Tatranská 754,059 52 

 
Slovensko-rakúska obchodná komora v spolupráci s Honorárnym konzulátom SR 

v Burgenlande, Ordo Equistris Vini Europae, Bratislavskou regionálnou komorou 

SOPK a Medzinárodným Klubom SR si Vás dovo uje pozva   na  Golfový turnaj, ktorý sa 

uskuto ní 26.9.2019 

 

PROGRAM: 

• 10:00 registrácia 

• 10:30 - 

 

• Texas  Scramble   -  2erHc  0  54 

• 17:00 

turnaja, odovzdanie cien a networking 

 

nadviazanie kontaktov, na podporu hospodárskej 

 

 

Tip na individuálne ubytovanie:  

Hotel International****  

 

golfový partner V

 

 

Jazyky  

 

 

  

http://sohk.sk/EventList.aspx?lang=sk
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webe. 

 

webstránky na http://sohk.sk/EventList.aspx?lang=sk, 

najneskôr  do 20. 09. 2019. 

 

 

  

  

 

 

 

New Members Welcome 

Cocktail 

24. september 2019 

Business Ladies Day 
Október 2019 

Speed Business Meeting  
Október 2019 

Get Together  
November 2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehľad uskutočnených podujatí 

Pripravujeme 

http://sohk.sk/EventList.aspx?lang=sk
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Novelou zákona o Environmentálnom fonde sa od 

26.04.2019 

prostriedkov z Environmentálneho fondu formou 

dotácie na zefektívnenie odha ovania 

environmentálnej trestnej innosti a výkonu tátneho 

dozoru v oblasti starostlivosti 

ako aj na podporné programové aktivity zamerané na 

 tomto zákone, ku 

ktorým dochádza v chránenej oblasti prirodzenej 

akumulácie vôd alebo v inom chránenom území. 

obce ako základné jednotky územnej samosprávy, 

ktoré budú o prostriedky Environmentálneho fondu 

 

verejnej správe, ktorý 

reguluje nielen prevádzku a bezpe nos , ale obsahuje 

aj pravidlá aj pre nastavenie vnútornej organizácie 

úradov v oblasti IT, plánovania a prípravy budovania IT, 

ako aj monitoringu a kontroly. Zákon upravuje aj 

dodávky. 

Novelou zákona o ozbrojených silách SR od 1. 

mája 2019 dochádza k zákazu neoprávneného 

a definíciu prislúchajúcich priestupkov a sankcií ako 

dôsledku za poru enie predmetného zákazu. Zákon 

ície na 

 ich prejednávanie 

v blokovom konaní. 

Novelou zákona o tátnych symboloch sa od 

 elektronickej komunikácii a na ich 

vyobrazovanie v digitálnej podobe. tátna hymna 

iného tátu sa hrá, iba ak je prítomná jeho oficiálna 

 výnimkou tartovného 

sla nesmú by  nadradené 

né. 

fyzickým osobám a právnickým osobám súhlas 

s pou vaním tátnych symbolov a národného 

symbolu. Okresný úrad m e ulo i  za poru enie 

zákona pokutu právnickej osobe do 7 000 eur. 

starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 

stavovských organizáciách v zdravotníctve zria uje 

od 1. júna 2019 nový typ ambulancie záchrannej 

zdravotnej slu by, ktorá bude ur ená najmä na 

neodkladnú prepravu pacientov medzi zdravotníckymi 

zariadeniami, teda na neodkladnú prepravu pacienta, 

ami. 

zariadenia, a to ambulancie dopravnej zdravotnej 

zdravotníckeho zariadenia alebo medzi zdravotníckymi 

zariadeniami alebo po poskytnutí zdravotnej 

starostl

prepravy je aj poskytovanie asistencie alebo sprievodu 

tejto osobe.

News z oblasti práva a legislatívy 
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- Dotazník 

Slovensko-rakúskej 

obchodnej komory, 

s a aj témami podujatí po

 

   

  

 Výhody a inzercie 
  

 je aj zoznam 

mory 

 

 

2018  na stranách  190-193 alebo TU 

newslettri FlashNews. 

 

 Dolphin Slovakia, s.r.o.  

Dolphin je nesporným lídrom na slovenskom trhu - tím 

150-

000 výdajníkov a rozvezie 23 000 000 litrov vody. 

zákazn

výdajníky a kávovary. Dolphin je známy svojimi 

-

svojim potenciálnym klien

výdajníka na balenú vodu.  

Inzercia 

http://sohk.sk/download/yearbooks/rocenka_2018.pdf
http://sohk.sk/MemberDiscountList.aspx
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•  zo tandardnej ceny za prenájom 

kancelárskych chladi ov vody pre lenov 

SROK. Túto slu bu m ete bezplatne vysk a  

po as dvoch t d ov. 

 

 

 

 

 D-One Solution, s.r.o.  

podpory predaja vlastným predajným teamom, 

kancelárskych a výstavných priestorov, organizovaní 

výstav a pod.  

 

 

-One Solution, s.r.o. v spolupráci s firmou 

WELEDU  LED osvetlenie ponúka  na: 

• vypracovanie projektu osvetlenia zdarma 

•  na svietidlá 

 

-One Solution, s.r.o. v spolupráci s firmou 

Firma Ritonka  BIO produkty ponúka 

produkty Ritonka 10% 

 

 Europäische Medienunion s.r.o. 

(Pressburger Zeitung)  
 

 

• Zdarma 1 jednorazová inzercia vo formáte 

vizitky v Pressburger Zeitung 

•  na reklamnú inzerciu v Pressburger 

Zeitung 

 

 



 

 

 

 





ZIMN,
PNEUMATIKY
ZADARMO

U` OD13 390 

www.kia.sk

Prekrafuje zauaJvanF, 
d?va maximum

Kombinovan? spotreba paliva 4,6-7,4 l/100 km, emisie CO 2: 121 - 169 g/km. *Z?ruka 7 rokov/150 000 km. Obr?zok je ilustrafnW.

Nov? Kia Ceed nie je len o odv?anom dizajne, prJJaalivosti a FtWlovosti. Je to z?rove2          
auto, ktorF je nabitF najmodernejFJmi technolOgiami a ua v z?kladnej vWbave ponTka 
bezpefnostnF prvky ako AktJvny systFm udraiavania v jazdnom pruhu, fi Asistent                 
na predch?dzanie felnWm zr?akam a mnohF halFie. Vyberte si z noviniek rodiny                  
Ceed - dynamickW hatchback, rodinnW sportswagon alebo jedinefnW ProCeed.                
Zistite viac na www.kia.sk alebo u v?Fho predajcu Kia.

NajmodernejFie bezpefnostnF prvky 
ua v z?kladnej vWbave.

Nov? rodina Kia Ceed. DynamickW hatchback, 
rodinnW sportswagon, alebo jedinefnW ProCeed.

Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.
HodonJnska 7 • Bratislava • Tel.: +421 2 4929 4358
info.lamac@motor-car.sk• www.kia.motor-car.sk



T: +43 (1) 361 3163 0
F: +43 (1) 361 3163 30
E: office@ra-hoellwarth.at
W: https://ra-hoellwarth.at

Garnisongasse 11
1090 Wien

Ked ide o Vaše Práva
Stratégia
Príprava
Následok



      KEĎ IDE O VAŠE PRÁVO 
 

T: +43 (1) 361 3163 0 
F:  +43 (1) 361 3163 30 
E:  office@ra-hoellwarth.at 
W:  https://ra-hoellwarth.at 

 

 

 

Nijaký obchodný postih za vzniknuté výdavky 
 
Najvyšší súd nedávno uznal, že podľa § 933b ABGB má obchodník nárok na náhradu, ale nepokrýva 
všetky náklady, ktoré mu v súvislosti s prácou vznikli. 
 
V rozhodnutí najvyššieho súdu to vychádzalo zo skutočností žalobcu, ktorý bol poverený položením 
strechy za zákazníka. Aj keď boli škridly položene správne, bolo zistené, že hoci splnili primerané 
normy, sa ale ukázali ako „nepriaznivé“, pretože to viedlo k enormnému vniknutiu vody v dôsledku 
veterných podmienok. Následne nákupca požadoval zlepšenie prostredníctvom nového položenia 
strechy vhodnými tehlami z dôvodu záručných podmienok, na ktoré má nárok podľa §§ 922ff ABGB. 
Dodávateľ to následne vykonal. Pokrývač následne v rámci § 933b ABGB, ktorý sa medzi 
profesionálmi často označuje ako „obchodný postih“, požadoval od svojho obchodníka 31 979,00 
EUR, v ktorom chcel okrem iného uplatniť nárok na náhradu škody. 
 

Zamietnutie žaloby prvostupňovým súdom, ktoré bolo založené na rôznych dôvodoch, viedlo najvyšší 
súd k riešeniu tejto otázky. V súlade s tým OGH potvrdil zamietnutie žaloby vo výške 27 444,21 EUR a 
predložil posledné rozhodnutie prvostupňovému súdu. To presne zodpovedalo kúpnej cene, predtým 
nainštalovanej škridly. 
 
V priebehu tohto rozhodnutia je potrebné poznamenať, že pokiaľ ide o opravné prostriedky predajcu 
v súlade s § 933b ABGB, predajca dostane iba náhradu za chybné škridly. Je to pochopiteľné, pokiaľ 
ide o vlastný nárok na záruku obchodníka podľa § 922ff ABGB, ktorý možno uplatniť v súvislosti s § 
933b ABGB aj napriek uplynutiu lehoty. V tomto prípade však žalujúca strana chcela uplatniť 
dodatočné výdavky, ktoré museli byť kvalifikované ako následné škody, a ktoré sa preto mohli 
uplatniť iba ako nárok na náhradu škody. Ale aj tu sa toto tvrdenie ruší, pretože v tomto smere 
chýbala strana odporcu. V praxi to znamenalo, že pokrývač, zatiaľ čo jeho dodávateľ nahradil náklady 
na vstavané tehly, nebol preplatený za náklady, ktoré musel znášať v dôsledku záručného procesu, 
pretože nedokázal identifikovať chybu tehly, a teda nie je na vine. 
 
Mag. Florian HÖLLWARTH, MBL, ak máte otázky týkajúce sa práva obchodných spoločností, môžete 
sa obrátiť aj na Ingrid LAUDON  
 
 
 
 




