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KÚPNA zMLUVA Č.zD2lo9o318
UZatvorená pod|'a ustanoveni3 § 409 a nas , 2ákona č 513/1991 Zb, V Zneni neskorších novieI

obchodného zákonníka

oBDc á}loRcD

Y#:, 1SP,18

2 5 APR, 20]0KUpujúciI
sídloI
zastúpenýi
lčoI
D lč:
BankoVé spojenie;
číslo účtu I
Te1.:

E máilI

Pr€dáVajúci i

Sídlo:
Zastúp€íÝ:
lčo I

1. zmlUvné $tťany

olrec záhorce
Krtišska 173/98, 99106 záhoíce
PaedDr. Brani5lav Kázmer - starostá obCe
00 319 694
zD2lz43323
Všeobecná úVerová banka, a,s.
sK64 0200 0000 0000 0502 6402
+421918 43B 870

§i2rnštál@7áhor.9 sk

KRAJsPoL sK,5.r,o,
ZáVod5ká €esta 14,010 01 Žilina
PaVoI Krajči, ln8. stani5lav Krajči- konáielja spoločnosti
36112] 36

lČ DpH / DlČ | s(z]zz297189 ! 2022297§9
BankoVé spojel]ie : Tatra Banka, a,s,
číslo účtu | 2621858691/ 1100
Tel.:

E-mail :

7apísaný :

041/ 723 44 54, 0915 880 352

obchod@krais|rol-vahv,sk
okresnÝ súd v Ž{ine, oddiel; sro, Vložka čí5lo| 18381/t

píeambula

Táto Zmiuva sa uzatvára ako Výsledok Verejného obstaráVania VzmYsle zákoná 343/201,5 z. z, oVerejnorn
obstaráVaní a o zmene doplnení niektorých zákonov V znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o Verejnom

obstaráVaní"). Kuptrjúci na obstaranie predmetu tejto zrn UVy použil podljmitný postup Verejného obstaráVania,

Verejné obstaráVanie bolo Vyhlásené Vo Vestníku Verejného obstaráýania č. 4Ll2gL8 zo dňa 27.02.2018 pod

značkou: 2919 - WYT.
Kupujúci a PredáVajúci sa dohodli na tom, že PredáVajúci dodá Kupujúcemu pledmet kúpYi ,,Iňtenzííikócio
tďedeného zberu v obcí Záhorce". ý fámci Žiadasti o nenáVratný fín3nčný príspevok (d'alej ]en ,, Projekt"), ktorý
je financovaný pomocou nenáVratného finánčného príspevku Posk\,tovatel'a v rámcl operačného prograrnu

Prioritná os:1, Udržatel'né WužÍVanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja enVironmentá]nej

infraštruktúry, lnvestičná priorita: 1,1 lnvestovanie do sektora odpadového hospodárstva s ciel'orn splnit
požiadaVkV environmentálneho acquis Únie a pokryť potrebý ktoré členské štáty špecifjkovali V súVislostí s

investíciami nad rámec uVedených požiadaViek, Špecifický cie|': 1,1-1 ZVýšenie miery zhodnocovania odpadov so

i
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zarnelanímnaichprípravunaopátovnépoužítiearecykláciUapodporapredchádzaniaVznikÚodpadoV(d'a]ej
]en Po5kytoVatel' N FP).

Kupujúci a p.edáVajúci sa dojednali, že PredáVajúci dodá predmet kúpy Kupujúcemu Za podmienok upravených

touto ZmluVoU, a to na tú časť/i- logický/é celolícelky, na ktorú/é predáVajúci predložil ponUku,

PredáVajúci je povinný počas plnenia te]'to Zmluvy oboznámiť sa s aktuálne platnou Zmluvou o poskytnutí

nenáVratného íinančného príspevku uzátvorenou medzi Kupujúcim a Posk}tovateÍom NFP (d'alej len ,,Zmluva o

poskytnutí NFP") a Všeobecnými zmluvnými podmi€nkami k tejto Zm]uve o poskytnutí NFP zverejnenÝmi na

Webovej stránke Poskytovatel'á NFP v súlade s p]átnou legislatíVou,

2. píedmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluW ie úprava Vzájomných práV a povinností Zmluvných strán,

2,2- PredáVajúci sa zavážuje dodať kupujúcemu Vo svojom mene, na Vlastné náklady a zodpovednosť V rozsahu

a zá podmi€;ok dohodnutých v tejto zmIuve tovar (d'álej len ,,predmet kúpy") bližš;e špecifikovaný V Prílohe č,

1l Technické požiadavky na předmet zákazky, ktorá je neoddejitel'nou súčasťou zmluvy,

2,3, Kupujúci sa touto Zmluvou zavázuje zapJatiť Za predmet kúf]y (a jeho prislušenstvo] predáVajúcernu

clohodnutú kúpnu cenu stanovenú V článku 3. Kúpna cena a predmet kúpy prevziať,

3. Kúpna cena

3.1. ceny sú zmllvnými st.anami dohodnuté V súlade so zákonom č, 18/1996 Z,Z, V znení neskorších predpisov

a vyhláškou MF sR č.87/1996 Z,z.,5ú V súlade s cenovou ponukou predáVajúceho zo dňa 09,03 2018, sú

maximálne, nemenné a závázné poČas platnosti zmluvy.

VcenesúzahrnutévšeŤkvnákladypÍedávajúcehosúvisiacesdodanímtovařuJvráŤánenákladovnadopravu
na miesto dodania, Wloženie předmetu kúpy, clo a baleňie a iné.

3-2, cena za dodanie predmetu kúpy podra tejto žmlqvy*:

ceny jed notliVých ča5tí:

časť 3 - LoqickÝ.e|ok č. 3:,,Přiemvse|ná podlahová váha"

celková cena b€z DPll V EUR 990.(l0 €.

DPH 20 9á V EUR l98.00 €,

celková cena Vláta§e DPH V EUR
1 illlt.00 t

slovoln be7 DPH deV;tiiodeváidesial [úR.

DPH bUde účtovať predáVaiúci podl'a platných predpi5oV,

poclrobnÝ rozpis cenyjédnotlivýah položiék je uVedenýv prílohe zmluvy č,1: Technické požiadaVky na predmei

zákazky.

3'3'ZmenaclohodnutejkúpnejcenypodL'abodLl3'2'jernožnáienVzájon,rnoUdohodouZmluVnÝch5tráníornroU
pGomného dodatku k tejto zm uve,

4. Platobné podmienky a fakturácia



4,1. Platby budú VykonáVané bezhotovostnýrn prevodom na účet predáVajúceho uvedený V záhlaVítejto zmluvy
a za Zap]atenie ÍaktúrY sa povaŽuje odpísanie fakturovanej Čiastky z ÚČtu kupujúceho v prospech účtu
predéVajúceho.

Kupujúci neposkytne na predmet kúpy preddavok.

4.2. Právo fakturovať kúpnu cenu lrzniká přédávajúcemU po dodaní a prevlatí §amoštétnej časti predmetu
kúpy (logického celku v zmysle při|ohy č. 1}, po podpise přeberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
V prípade, že V rámci preberaci€ho konania boii zistené Vady tovaru, je predáVajúci opráVnený Vystaviť íaktúru
až dňom odstránenia poslednej Vady uvedenej V preberácom protokole,

4,3. Faktúry musia mať predpísané náležitosti podl'a Zák. č.222/2004z, Z. V znení noviel a pri{ožené doklady

umožňujúce posúdiť opráVnenosť fakturácie, Faktúry budú predkladané V piatich Vyhotoveniach (rovnopisoch)

pre kupujúceho,

NáJežitostifa](túry j

a) označenie "faktúra" a jej čís]o,

bJ identifikačné údaje kupujúceho a predávajúceho ( Čo, D Č, lČ DPH, 5íd]o),registracia

c) oZnačenie banky a číslo účtu, na ktolý sa nrá platiť, V súlade so Zmluvou

d) čís o zmluvy a označenie fakturovanej časti dodáVky,

e) deň Vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splátnosti, zdániteíné plnenie,

f)fakturovaná suma,
g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,

h)pečiatka a podpis,

súčasťou faktúry musí bť i preberací protokol a doda.i list (podpí5€né štatutárnymi zástupcami zmIuvných
strán).

4,4, Lehota spJatnost] faktúr 5a zjednáVa Vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán na 60 dní od dátumu
doručenia faktúry do sídla kupujúceho uvedeneho V žá|lavl tejto zmlUVV, ak sa obe zmluvné strany nedohodnú
inak, V prípade, že splatno5ť faktúry pripadne na den prdcovneho Vol'na d ebo pracovného pokoja, bUde sa Za

deň splatnosii považovať najbližši nasledujúci pracovný deň. V prípade chYbne Vystavených faktúr je kupujúci
poVínný nedostatky odsirániť do 3 pracovných dní od doručenia písomnej VýzVy kL]pUjúceho na odstránenie
nedorobkov, PoČas dob\, odstraňovania nedorobkov faktúry lehota splatnosti faktúry neplynie, omeškanie
splatnosti faktúr spósobené meškanim úhrad žo strany Poskytovatera pomoci nebud€ brané ako meškanie_
platby zo strany kUpujúceho a predéVajúcj 5i nebud€ úplatňovať penále podl'a bodu 8,5 tejlo zmlUVy. V takom
prípade budú féktúry podl'a bodu 4.2. á4,3 tohto článku splatné do 3 pracovných dní odo dňa pripísania
finančných prostriedkov poskytnublch Poskytovatelbm pomoci na účet objednáVate]'a- Zhotovitel's takýmto
posunutím termÍnu splatnosti faktúr Vyslovene súhlasÍ.

4.5, PredáVajúcj berie na Vedomíe, že projekt j€ spolufinancovaný zo štrukturálnych fondoV EL] é ŠR sR,

5. Miesto a ča5 dodania a převzatia tovaru

5,1, Nliestorn dodania tovaru l'e: obecZáhořce, Krtíš9ka 173/98,99106 záhorce

5,2. PredáVajúci je povinný oznámiť termín odovzdania predmetu kúpY / časti predmetu kúpy {locického celku)
podra prílohy č, 1 Kupujúcemu najmenej 3 pracovné dni dopredu.

5,3. DodáVka predmetu kúpy / časti predm€tu kúpy{losického celku) podl'a prílohy č.l tejto zmluvY, bude zo

strany PredáVajúceho vykonaná od píevzatia objednávky od Kupujúceho na danú časť {lo8ichí celok)

najneskór do:



- do 1fiesia.a (čásť3 - logický.elok č.3i,,PriemYselná podlahová váha")

5,4, objednáVka musí obsahovať: - identifikačné údaje predáVajúceho a kupujúceho, dátum Wstavenia, predmet

doděnia, jednotkovú cenu, mnoŽ§tvo, cenu spolu za množstvo, údaje potrebné pre DPH, podpis a pečiatku

štatutárneho zástup.u kupul'úceho,

5,5, Prevzatie predmetu kúpy bude I(upujúci potvrdzovať na dodacích listoch, kde budú uvedené minimálne

nasledovné Údaje; prednret dodania, jednotková cena, množstýo, cena spolu, Údaje potrebné pre DPH, Výrobné

číslo, dátum dodania, podpjsy a pečiátky obo€h zmluvných strán.

5,6. o odovzdani a prevzatí predmetu kúpy zmJUVné strany 5píšu protokol, Preberací protokol musí obsahovať

údaje o množstve a druhu dodaného tovaru, Výrobné čísla, číslo zmIuvy, na zák]ade ktorej sa realižuje dodanie

tovaru, dátum a miesto dodan;a, podpisy opráVnených zástupcov zmluvných strán, identifikáciu osób, ktoré boli

poučené o pouŽÍvaní tovaru, Vady tovaru zisténé prijeho preberaní a lehoty odstránenia Vád,

5.7, Dopravu na miesto určené k!pujúcimžabezpečujepredávajúcinavlastnénákladytak, aby bola zabeZpečená

dostatočná ochrana tovar! pred jeho poškodením a znehodnotením,

5.8, KUpujúci má práVo odmietnuť prevzatie dodaného predmet0 kúpy alebo Vrálil predmei kúpy na náklady

predáVajúceho V pripade, že sa predmet kúpy nezhoduje s predloženou ponukou predáVajúceho, ak nemá

Vlastnosti dohodnuté V 2mluve, nie sú predložené dok|adV k prevzátiu alebo je Viditelne poškodený.

5.9, Preberací protokol, ako ai dodací list budú Vyhotovené V 2 origináloch, každá 2o zmluvných strán obdrží
jedno \ryhotoVenie.

6. Nadobudnutie vlastnickeho práva k tovařu

6,1. V]astnícke práVo na predmet kúpy dodaný podla podmienok špecifikovaných V zm|L]Ve prechádza na

kupujúceho po Uhradení úplnej l(úpnej cenV za predmet kúpY/ časť predrnetu kúpy (]ogickÝ celok) špecifikovanej

V prílohe č. 1: Technické požiadáVkY na predmet zákazry tejto lmluvy_

6.2, KupUjúci sa zavázuje nepo§túpiť predmet kúpY tretím osobám ani vykonávaÍ na ňom nevratné zásahy pred

nadobudnUtím Vlastníckeho práVa-

6,3. Nebezpečenstvo škody ňa predmete kúpy prechádza na kupujúceho dňom jeho odovždania a prevzatia

kupUjúcim.

7. zodpovedno§ť za vady a záruky

7.1, PredáVajúci ručí za to, že predmet kúpy rná V dobe prevzatia zmlUVne dohodnuté VLastnosti, že zodpovedá

technickým normám a predpisom SR, a že nemá Vády, ktoré by rušiii álebo znižovali hodnotu alebo schopnosť
jeho použíVania,

7,2. PredáVajúci zodpovedá i ža to, že sa dodané množstvo zhoduje 5 údajmi V sprievodných dokladoch.

7,3. P.edávajúci poskYtné kupujúcemu žáručnú dobu na píedmet kúpY/ časť predmetu kúpy (logi.ký celok
v zmvsle prílohy č.l teito zmluvy) 24mesiacov, ktorá začne plynúť podpísaním preberacieho a odovzdéVacieho
protokolu za p.edmet kúpy / časť predmetu kúpy (]ogického celku) špecifikovaného V prílohe č, 1: Technické
požiadavky na predmet zákazky tejto zmluvy,



7.4. za vady, ktoré Vznikli, resp. vyšli najavo v záručnej dobe, nezodpovedá predávájúci iba Vtedy, ak boli
spósobené použíVaním predmetu kúpy V rozpore s náVodom na obs]uhu dodaným \,lirobcom alebo nevhodnými
preVádzkoVými podmienkami, ktoré nezapríčinil predáVajúci,

7,5, Prípadné vady predmetu kúpy bude kupujúci reklamovať písornnou folmou u predáVa]'úceho bez
zbytočného odkladu po zistení Vady,

7,6, Riadne reklarnované VadV je predáVajúci povinný začať odstraňovať V ]ehote do 2 pracovných dní odo ich
oznámenia na Vlastné náklady.

7.7, Ak sa preqkáže, že Vada tovaru je neodstránitelhá, predávajúci 5a zavázuje dodať náhradný tovar
zodpovedaiúcei kVality.

7.8 V prípade opráVnenej reklamácie sa záručná doba predížuje o dobu, po ktorú bola odstlaňoVáná Vada.

7.9. Kupujúci má práVo zabezpečiť odstránenie Vád na predmete kúpy, 2á ktoré zodpovedá predáVajúci, inou
osobou na náklady predávajúceho, ak predávajúci po oznámení zistených Vád Vady neodstránil do 5 pracovných
dní,

8. zmluvné pokuty a úřoky z omeškania

8,1. Ak sa predáVajúci dostane do omeškániá s dodaním predmetu kúpy/ čast] predmetu kúpy uvedeného
VobjednáVke, je klpujúci opráVnený požádovať zaplatenie zmluvnej pokuty Vo Výške 0,1 % z kúpnej ceny
nedodaného lovaru ža každý, aj záčatý deň omeškania,

8,2. Zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej kúpnej ceny Za predmet kúpy / ča5ť predmetu kúpv (logického

celku) za každý deň omeškania je kupujúci opráVnený Vyúčtovať predávajúcemu aj v prípade, že tento nezačne
s odstraňovaním riadne reklarnoVáných Vád á/alebo ich neodsirániV dohodnutých Jehotách.

8.3 Zmluvná pokuta je splatné V plnom rozsahu do 15 dní od prvej písomnej \.ýZ4l Kupujúceho a bude splnená
pripísanim peňážných prostriedkov Vo výške zmluvnej pokuty na účet Kupujúceho.

8.4, Pri omeškanís plnením dodáVok o Viac ako 30 dní má kupujúci právo od nesplnených dodáVok odstúpiť bez

úhrady Vzniknutých nákladoV predáVajúcemu,

8,5. Pri nesplatení faktúry v zmluvne dohodnutom termíne sp]átnosti uplátní opráVnená strana nárok na

zap atenie úroku omeškania Vo Výške 0,1 % 2 fakturoýanej čiastky za každý, aj začatý deň omeškania.

8.6, Úrok z omeškania pri nesplatení faktúry V lehote 5platnosti je splatná V plnom rozsahu do 15 dní od prvej
písomnej VýZVY PredáVajúceho a bud€ splnená pripísaním peňažných prostriedkov Vo Výške úroku z omeškania
na účet PredáVajúceho,

8,7, Ustanoveniaíni o zmlUVnej pokut€ nie je dotknutý prípadný nárok na náhradu škody V celom rozsahi], ktorá
VZnikne zm]uvnej strane Z nesplnenia povinnosti upravených zrnluvou druhou zmluvnou stranou, ktoré sú
ZmluVnou pokutoU Zabezpečené.

8.8, V sporných prípadoch sa zmIuvné strany riadia ustanoveniami obchodného zé (onníka a ínými Všeobecne
záVáznými práVnymi predpismi.

9. Práva a povinno§ti zmluvných strán

9.1, PredáVajúci je pov]nný:

a) dodať predmet kúpy/časť predmetu kúpy riadne a Včas za použitia postupov zodpovedajúcich platnýrn
práVnvm predpisom, technickým normám vzťahljúcim sa k predmetu kúpV,



b) dodržiavať píi dodaní predmetu kúpy/ časti predňetu kúpy zjednanie tejto zmluvy, riadiť sa dohodami

zmluVných strán,

.j oo"."" 
'"r.r..*t 

kL]pujúceho o skutočnostiach, ktoré by rnali Vplvv na plnenie zmluW, a to bezodkladne,

"'"i"".nJ, "".'"a"lo.'or".ounv 
a"n oao a ni r,"i;s kutočnost nastane alebo pIedávajúcizistí, že by mohla nasiať,

aiiu"r]"iiprrp"a.a 
"ady 

a nedostatky na predmete kúpy/ časti predmetu kúpy na svoje náklady,

"j 
ori"Ňrá;*"i o*dmetu }<úpy/časti predmetú kúpy predviesť funkčno§ť dodaného tovaru a píotoko]álne

io'oaoura"ť ;t"t,lti,n"mu Zástupcovi kupujúceho V mieste dodania predmetu kúpy,

9,2. Kupujúcije povinný na VýzVu predáVajúceho prevziat predmet kúpy/časť predmetu kúpV V dohodnutom

termine na dohodnutom mieste podla tejto žmluW,

9.3, PredáVajúci sa zavázuje pri jnštalácii a prípadnej montáži na mieste dodáVky nepoškodiť a nezniČiť priestoly

kupuiúceho.

9,3. Preclávajúci berje na Vedomie, že predmet kúpy je financovanÝ 2o štrukturálnych fondoV EÚ a ŠR sR a preto:

"j-." 
,*r.ul" pristúpií na zmenu tejto zmíuvy V prípacle, že táto zmena bude Vyvolaná zmenou zmluw o

,'".Oň"ii""^ j"."""t,o finančného príspevku, kto;ú kupujúci uzavrie s Riadiacinr orgánom (d'alej len "ZmlLlva

kontřoly/overovania 5úvisiaceho s dodanírn predmetu kúpy kedykolVek.počas

^rp,l''. 
.p.au"*v",,i osobamí a poskYtnúť im potrebnú súčinnosť, opráVnení

a) Posk!4ovatel'a ním poverené osoby,

b; Útvar Vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo sprostredkovatel'ského orgánu a nimi

c) Najvyšší kontrolný úrád sR, certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

d) orcán auclitu, jeho spolupracu.júce orgány (Úrad Vládnelro auditu) a osobv poverené né

Výkon kontroly/auditu,

"j sp lno. o.n"ni .ástu pcovia Európskej Komisie a Európsl(eho dvora audítorov,

í) orgán Zabezpečujúciochranu finančných záujmov EU,

91 osory prizvané orgánmi úVedenými V písm, a) až f) V súlade s príslušnými práVnYmi predpismi sR a

pnáVnymi aktmi EÚ,

o NFP"],
b) sa zavázuje strpieť výkon
plainosti a účinnosti Zmluvy o

kontrolní zarne5tnanci sú]

10,1. od kúpnej zmIuvy móže odstúpiť

poVinnosti,

10. odstúpenie od zmluvy

každá zo Zmluvných strán V prípade podstatného porušenia Zmluvnej

10.2, Za podstáiné poruŠenie zmluvnej povinnosti na strane predáVa]Úceho považuiú zm|uvné strany:

á] olr3kovane nedodržanie dodacej lehotý,

'i "I"t""""i 
lirJ"e lodavky zmluvne dohodnutého predmetu kúpy/ části predmetu kúpy,

c) nedodržanie zjednania o posk},inutej !áruke,

d) nedodržanie ZmlUVnej ceny uvedenej V tejto Zmluve,

"j "ř,r"a*";,r.' 
bud" pre,-ri<ázatelne realizovať predmet kúpy v rozpore s dohodnutými podmienkami tejto

.li""r, "t 
ia'" . vady, na ktoré bol písomne upo,o,n"nÝ a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej

poskwnutej lehote.

Za podstatné porušenje zmJuvnej povinnosti na strane kupujúceho pováŽujú zmluvné strany:

a) opakované nedodržanie terminu s pIatnosti faktú r podl'a tejto zmluvy,

10.3, Pod pojmom "opakované" zmluvné stranv rozume]ú 2-krát po sebe idúce porušenie dohodnutej

povinnosti.



1o,4. Úplné alebo čiastočná žodpovednosť zmluvnej strany je Vylúčená V prípadoch zásahu Vyššej moci a

úradných miest.

10.5, odstúpenie od zmluW musí byť druhei Zmluvnei §trane oznámené písornne.

10.6, Kupujúci móže odstúpiť od časti tejto zmluvy, aVšak iba so súhIasom PredáVajúceho.

10.7- V prípade odstúpenía od zmluvY zanikajú Všetky práVa a povinnosti zmluvných strán, ZostáVajú Však
zachované nároky na náhradu škody Vzniknutej V priamej súVislosti s porušením zm]Uvných povinností,

10,8. odstúpením od zmluvy sa Zmluva od začiatku zrušuje,

10,9. žmIuvné strany móžu zmluvu písomne Vypovedať bez udania dóvodu 5 Výpovednou ]ehotou tri rnesiace,
ktorá začína plynúť prvýrn dňom nasledujúceho mesia.a po doru čen í uipovede díuhej Zmluvnej strane.

10.8. Všetky ostatné práVa a povinnosti VyplÝVajúce z tejto zmluvy sa bL]dú riadiť prísl!šnými ustanoveniami
obchodné1-o zákonníkě a pledp:5.nis n:n 5úvisidcim,

11. záverečné ustanovenia

11.1, Táto zmIuva sa móže meniť a dopíňať len íormou písomných, Vzostupne očíslovaných, podpísaných a

datovaných dodatkov, na zák]ade súhlasu oboch Zmiuvných strán. Pre p atnosť dodatkov k tejto Zmluve sa

Vyžaduje dohoda o celom obsahu, Len tak sa dodatok stáVa súčasťou zmluvy, Uzavretie dodatku musí byť V

sú|ade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o velejnom obstaráVaní a o zmene a doplnení niektorých ZákonoV,

11,2. PráVne Vzťahy, ktoré toulo zrnluvou n|e 5ú upravené 5a rjadia prísjllšnými ustanoveniarni Zákona č.

513/1991Zb., obchodného zákonníka V platnom zneni a d'alších Všeobecne závázných právnych predpisoV.

11.3, Všetky spory VyplýVajúce z tejto zmluvy, élebo Vzniknuté V súVislosti s ňou, budú zínluvné strany riešiť
predovšetkým Vzájomnou dohodou.

11,4. Zmluvné strany sa dohodli, že Všetky spory, ktoré medzi nimi V2nikli alebo ktoré medzi nimi Vzniknú z
práVnvch VZlahoV VyplýVajúcich Z tejto Zmluvy a]ebo V súVislosti s ňou, vrátane sporov o p]atnosť, Výk]ad,

Zr!šenie Zmluvy a práVnych úkonov strán, budú prejednáVať a rozhodovať výIučne plislušné súdV 5lovenskej
republikY,

11,5. Pre účeJy tejto Zm]uvy sa za Riadiaci orgán považuje Ministerstvo Životného prostrediá,

11.6. Ak sa pri dňoch neUVádza či 5a jedná o deň pracovný á|ebo kalendárny, zmluVné strány sa dohodli, že ide
o deň kalendárnY.

11,7. Nedelitel'nou súčasťou tejto zmluW 5ú prílohy:
, príloha č. 1Technické požiadavlq na predmet zákazky

11-8. obe žmluvné strany sa zavázujú písomne oznámiť Všetky zmenY údajov dóležitých pre bezprob]émoVé
p]nenie 2miuvy na druhej zmluvnejstrane,

:L1.9. zmIuvné strany potvrdZujú, že zmluva Vrátane jej platných príloh je zrozUmite|'ná, nebola uzéVretá V tie5ni,
že siju pred podpisom prečítali a porozumelijej obsahU, na dókaz čoho zmIuVU Vlastnoručne podpí5ali,

11.7a. zmluýa je Vvhotovená V 4 Vyhotoveniach, ž ktoryich predáVajúcj obdrži 2 Vyhotovenia a kupujúci 2



11.11, zmluva nadobúda platnosť dňom podpísaniá oborna zmluvnými stranámi, ZmlUVa nadobudne účinnosť

il ,pr*nioar.l"a"."l podmienky účinnosti z;luvy, ktorou bude schválenie zákazky v,rámci kontroly príslušného

I"ó"er," "u."re"""ia 
Poskytovaielorn NFP, t,j. doručenie spráVy z kontroly príslušného Verejného

ol.i"rau"nl" rupuj,:."mu. Kupujúci má práVo odstúpiť od zmluW bez udania iného dóVodu V nadváZnosti na

doručenie spráVy z kontroly prislušneho Verejného obstarávania, ktorou Poskytovatel' N F P neschvá]i predmetné

V€rejné obstarávanie,
V prípade Záporného výsledku admin strativnej l(ontroly tejto Zmluvy Poskvtovatel'om NFP 5á zmluvné strany

aJi"iiiZ" ijr"..'*" sa od počiatku zrušuje, Predávajúci vyhlasuje, ž€ si neuplatní u Kupujúceho žiadny nérok

na prípadnú Vžniknutú škodu .

ux4|ruor614o,,, 2/- APR ?018 VŽilina, dňa 12.04. 2018

Za Kupujúcehoi

{r'aíf

PaedDr, Brani§lav Kázrner, starosta obce

za PredáVal'úceho ]

KRAJ§POt §K, s.r.o.
závod§ká cesta 14

oto o1 žilina
tóoi r§7127a6 Ď DPH: šK202297l

Pavol Krajči, l(onatel' spoIočnosti


