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objednávateľ:
Adresa:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
lČo:
DlČ:
lČ DPH:
Registrácia:
Registračné číslo:

Chránený objekt:
Adresa:

Dodávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
lČo:
DlČ:
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číslo zmluvy: 210079 - 0í/m/SA

ZMLUVA
o poskytovaní sIuŽby ochrany objektu

v zmysle ustanovení $ 262'269'27l zákona č. 513/199r
Zb. v znení platných noviel a doplnkov sa

Zmluvné strany
Mesto Šaľa
Nám. svätej Trojice 7, 927 01 Šala
Mgr' Jozef Belický - primátor mesta

003061 B5
2021024049

(d'alej len "objednávatel''')

Budova - bývalá MŠ Palárika
DruŽstevná 3, Šaľa
(d'alej len "objekt")

a

Mesto Šaľa
Námestie Sv. Trojice č. 7' 927 'ĺ5 Šaľa
Mgr. Jozef BELlcKÝ - primátor mesta
UniCredit Bank Slovakia, a.s., Bratislava
sK4B 11'ĺ1 0000 0066 27849005
306185
2021024049
(d'alej len "dodávatel"')

1.4

sa dňom podpisu oboch zmluvných strán dohodli na uzatvorení
zmluvy s nasledujúcim obsahom:

čIánok 1
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je ochrana objektu a majetkornj'ch hodnÔt v ňom sústredených, popri tom i ochrana života a zdravia osôb,
nachádzajúcich sa vobjekte za podmĺenky, Že objednávatel'má súčasne s touto zmluvou uzatvorenú nájomnú zmluvu s majitelbm
technológie Stredĺska Registrovania Poplachov (d'alej len: ,,SRP') spoločnost'ou: FANlT s.r.o., lČo: 44 399 7o7 '
ochrana objektu spočíva v pripojení prenosnej cesty signálu, generovaného zo zariadenia objednávatel'a na SRP, spracovania a
vyhodnotenia prijatého signálu a z neodkladného vykonania bezpečnostných opatrení (vystanie hliadky Mestskej polĺcie _ ďalej ten
,,MsP).
Dodávatel'nezodpovedá za technický stav prenosovej cesý sĺgnálu (inka, rádio, GsM GPRS, lP, ..') a za jej spôsobilosť k prenosu
signálu z poplachového zariadenia na hlásenie narušenia (d'alej len 'PSN'), namontovaného v chránenom objekte na SRP
umiestnené v priestoroch Mestskej polície.
Dodávatel'nezodpovedá za škodu, ktorú spôsobil narušĺtel'objektu, za škodu ktorá vznikla z dôvodu poruchy na PSN objednávatel'a
a za škodu, ktorá bola spÔsobená stratou spôsobilosti resp. poruchu na prenosovej ceste signálu' V prípade takýchto zistení sa o
tomto zmluvné strany navzájom informujú. Poruchy prenosovej cesty signálu nemajú vplyv na cenu sluŽby.
DodáVatel'nezodpovedá za škody spôsobené objednávatel'ovi, ak je tento V stave akéhokol'vek porušenia ustanovení zmluvy' Ďalej
sa zmluvné strany dohodli' že dodávatel'nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú objednávatel'ovi na objekte alebo chránenom
majetku' objednávateľ si zabezpečí a bude uplatňovať prípadnú náhradu za Vznĺknutú škodu výhradne iba voči poisťovacej
spoločnosti.
Dodávatel'nezodpovedá za škody spôsobené objednávate|'ovi pri zákroku (po signalizácii narušenia objektu na SRP)' ak tieto vznikli
v sÚvislosti s plnenĺm úloh dodávatel'a vyplývajÚcich z tejto zmluvy, ako i s plnením úloh pri zadžaní páchatel'a, s ochranou života,
zdĺavia a majetku.
Dodávatel'nie je povinný pri poruche PSN resp. prenosovej cesty a pri Vykonanom narušení objektu chrániť majetok objednávatel'a
fyzickou ochranou. Je však povinný vykonať uýchlene všetky dostupné kroky na zariadeniach vjeho správe a majetku, k obnoveniu
technickej ochrany chráneného objektu' V prĺpade zariadení, ktoré nie sú jeho majetkom alebo v jeho správe, neodkladne o tomto
vyrozumie subjekt, ktorého majetkom zariadenie je, alebo v spráVe ktorého sa predmetné zariadenie nachádza.

čIánok 2
Cena

Dodávatel' poskytuje sluŽby vyplývajúce z premetu tejto zmluvy bezplatne, prípadná zmluvná pokuta môŽe byt fakturovaná podl'a
článku 6. tejto zmluvy'
Zmluvná pokuta nie je cenou sluŽby.
Zmluvná pokuta je splatná na základe faktúry dodávatel'a.
Faktúra je splatná do 14 dnĺ odo dňa doručenia na adresu objednávatel'a.
V prípade ak faktúra nie je vystavená v zmysle platných právnych predpisov, tejto zmluvy alebo neobsahuje predpísanie náleŽitosti,
má objednávatel' právo vrátiť ju do termínu splatnosti dodávatel'ovi na prepracovanie. Nový termÍn splatnosti faktúry začína plynúť
dňom doručenia opravenej faktúry objednáVatel'ovi.
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Zmena fakturačnej adresy objednávateľa alebo zmena označenia objednávateľa podľa bodu 9.1 a 9'2 sa môŽe uskutočniť aj bez
dodatku k zmluve písomným oznámením objednávateľa doručením dodávateľovi.
Neuhradenie zmluvnej pokuty do 15 kalendárnych dní (od doručenia výany na poslednÚ, objednávateľom omámenú kontaktnÚ
adresu na doručovanie pÍsomnostĺ) sa povaŽuje za závaŽné porušenie zmluvných podmienok'

čtánok 3
Základné podmienky prtpojenia objektu na SRP

objednáVatel' si zabezpečí vo vlastnej réŽii kompletnú montáŽ PSN v zmysle platnej právnej úpravy - t'j. príslušných noriem pre
Zariadenia poplachových systémov na hlásenie narušenia, doklady o tomto poskŕne k nahliadnutiu (resp' vo fotokópii, podľa
požiad av ky d o d ávate ľa).
objednávatel'akceptuje a implementuje do činnosti v zmysle čl. 3, bod 3.1, technické a bezpečnostné poŽiadavky dodávateľa z
hľadiska taktiky ochrany objektu a prípadného samotného bezpečnostného zásahu na objekte. K tomuto si zvyčajne o tomto vyžiada
predbeŽné stanovisko dodávatelä.
objednávatel'umoŽní (v prĺpade potreby i bezodkladne) pracovníkom dodávateľa vstup do priestorov, ktoré majú byť chránené, za
účelom upraveným touto zmluvou' K uvedenému poskytne dodávatel'ovi poŽadovanú súčinnosť.
objednáVateľ zabezpečí (za rovnakých podmienok akov článku 3 bod 3.3) umoŽnenie vstupu do priľahlých priestorov (objeWu alebo
jeho okolia ) pokiaľ ho na to Vyzve dodávateľ.
Dodávateľ pred pripojením objektu na SRP posúdi vhodnosťjeho pripojenia na SRP'
objednávateľ vo vlastnej réžii zabezpečí pravidelne, najmenej raz za dva roky, odbornú prehliadku PSN (podla článku 3 bod 3.1) v
rozsahu platnej práVnej úpravy a príslušnej normy prostrednÍctvom na túto činnosť oprávneného subjektu. Servisné práce
inštalovaného PSN objednávateľ zabezpečuje na Vlastný náklad, prípadne osobitnou servisnou zmluvou (objednávka a pod.), s
oprávneným servisným subjektom a zabezpečĺ, aby zistené nedostatky boli odshánené neodkladne' Revíznu správu, osobitnú
zmluvu resp. objednávku V jednom vfilačku zašle neodkladne dodáVatelbvi, ak tento o to poŽiada.
ochrana objektu prostredníctvom SRP nenahradzuje poistenie objektu.
objednávateľ vlastnými organizačnými opatreniami vývorí ľeŽim poverených osôb, ktoré (vŽdy najmenej jedna) budú zastihnutel'né
(telefonické spojenie) a spôsobilé na základe vrýzvy dodávateľa, neodkladne prísť k objektu a sprístupniť ho preverujúcej
(zasahujúcej) hliadke MsP. Tieto uvedie objednávatel' pri uzatvorení zmluvy, priebeŽne ich poučí a kaŽdú zmenu v reŽime
poverených osÔb neodkladne pÍsomne oznámi dodávateľovi.
Činnosť policajtov MsP sa riadi v zmysle zákona o obecnej polícii (v aktuálnom mení, vrátane znien a doplnkov) a má prednosť
pred plnením ustanovení tejto zmluvy.
objednávateľ sa zaväzqe zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach, súvisiacich s ochľanou jeho objektu a o skutočnostiach týkajúcich
sa činností MsP' o ktoných sa v súvislosti s ochranou objektu dozvedel.

čtánok 4
Dodávateľ je ďalej oprávnený a sr'časne sa dhlej zaväzuje

Vykonať posúdenie vhodnosti pripojenia objektu na SRP v zmysle článku 3' bod 3.5 tejto zmluvy.
Pripojiť V stanovenom termíne objekt na SRP (prl sp/nenl ustanoveni tejto zmluvy), ak tento vyhovie poŽiadavkám vhodnosti objektu,
bezpečnostno-taktickým poŽiadavkám a je aktuálna vo|'ná kapacita prenosovej cesý (kapacitu prenosovej cesý preveruje ýhradne
dodávatef, ak to bezpečnostná situácia (vrátane disponibilných zdrojov) a lokálna bezpečnostná situácia dovol uje.
Vykonať skúšobnú prevádzku po dobu 14 dní od pripojenia objektu na sRP. Počas nej je dodávateľ oprávnený (i opakovane) vyuŽiť
ustanovenia článku 3 tejto zmluvy. Po skončení prevádzky môŽe tak vykonať v odôvodnených prípadoch (o dôvodnosti rozhoduje
dodávateľ).
Dodávateľ počas skúšobnej prevádzky neuplatňuje zmluvnú pokutu za poplachy a výjazdy hliadok MsP na objekt v prípade tzv.
''falošných poplachov'' (zlyhanie techniky alebo obsluhy objednávateľa).
V prípade zistenia predtým neznámych okolností počas lehoty uvedenej v článku 4, bod 4.3, Koré by bránili napojeniu objektu na
SRP' alebo ĺnak rušivo vplývali na prácu MsP, je dodávateľ oprávnený odstúpiť od zmluw okamŽite. Je však povinný o tomto
neodkladne písomne vyrozumieť objednávateľa.
Z technických a skúšobných dôvodov (i opakovane) v lehote uvedenej v článku 4, bod 4'3 je dodávatel' oprávnený odpojiť alebo
pripojiť objekt na SRP. V rozsahu moŽností (telefÓn a pod.) o tomto neodkladne informuje objednávatela' Po tejto lehote je
predmetne oprávnený konať len na základe v tejto zmluve uvedených podmienok.
Poučiť vhodným spÔsobom objednávateľa o spÔsobe prihlásenia a odhlásenia chráneného objektu na SRP a o reŽime ochrany
objektov prostrednícfuom SRP a hliadok MsP.
Neodkladne po prijatí signálu na sRP Vyslať najbliŽšiu určenú disponibilnú hliadku MsP na preverenie narušenia objektu a vykonať
prípadný zákrok voči páchateľom. o tomto následne informuje (telefonicky) objednávateľa na ním určené telefónne číslo.
Upozorňovať, v prípade vlastného zistenia, objednáVateľa na nedostatky v systéme ochrany objektu z hľadiska vhodnosti a
technickej spôsobilosti, revízií, charaktere pľenosovej cesty, jej spoľahlivosti a spôsobilostĺ a následne od neho vyŽadovať uvedenie
vecí (alebo časÍi sysÍému - napr. prenosová cesŕa/ do zmluvného resp. právnej úprave (a technickým požiadavkám)
zodpovedajúceho vďahu. Bezodkladné nesplnenie týchto poŽiadaviek na uvedenie do riadneho stavu sa povaŽuje za závaŽné
porušenie zmluvných podmienok.
Dočasne odpojiť objekt zo SRP, pokial'by bolo ohrozené plnenie iných závaŽných úloh MsP (v zmysle zákona o obecnej polĺcii) a
toto nie je možné splniť inak. o tomto Vyrozumie objednávateľa (telefonicky na určené číslo a následne pisomne na postednú
objednávateľom omámenú kontaldnú adresu na doručovanie pÍsomnostÍ).

čtánok 5
objednávatal' je ďalej oprávnený a sÚčasne sa ďalej zaväzuje

PSN napojený na SRP bude vyuŽitý výhradne za účelom ochrany identifikovaného objektu a súčasne bude pripojený (dohodnutou
komunikačnou cesŕou) len najedno SRP.
Neodkladne informovať dodáVateľa o vlastných zisteniach porúch poplachového zariadenia resp. prenosovej cesý, vrátane straý
právnej a vecnej spôsobilosti na disponovanie a ochranu objektu, prijímať koordinovane s dodávatel'om neodkladne vlastné opahenia
na odstránenie technických nedostatkov.
Neodkladne inÍormovať, (paralelne telefonicky i pĺsomne) zmenu vlastníka a uŽívateľa objektu a osobitne oprávnenej osoby
poverenej umoŽnením Vstupu prĺslušnÍkom MsP do objektu. Rovnako tak v prípadoch všetkých stavebných (i inteiérových) úprav a
údžby' ktoré by mohli mať Vplyv na reŽim ochrany objektu a činnosť MsP s tým súvisiace . Nesplnenie tejto povinnosti sa povaŽuje
za závažné porušenie zmluvných podmienok.
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Poskýnúť poŽadovanú súčinnosť vyslanej preverujúcej (resp' zasahujúce7) hliadke MsP, vrátane umoŽnenia vstupu do objektu, s
ýnimkou informácií o PSN inštalovanom v chránenom objekte. Nesplnenie tejto povinnosti sa povaŽuje za závažné poľušenie
zmluvných podmIenok.
V prípade vlastného zistenia narušenia objektu o tomto neodkladne informovať cestou obvyklých spojení útvar MsP (príp, tiesňove
volanie) dodávateľa, do objektu nevstupovať, nemanipulovať (a zamedziť manipulácii iným osobám) s PSN (deŕekŕory, riadiace a
indikačné zaiadenia, ovládací panel resp. iné ovládanie, vedenia a pod.,) inštalovaným V objekte, vrátane koncou.ých zariadení
(telefÓn a pod.,) prenosovej cesty signálu od objektu na sRP. za týmto účelom poskýnúť aj informáciu z PSN v objekte' Nesplnenie
tejto povinnosti sa považuje zazávažné porušenie zmluvných podmienok'
Zabezpečiť prístup preverujÚcej (resp' zasahujúcej) hliadky MsP ku objektu. Nesplnenie tejto povinnosti sa povaŽuje za závažné
porušenie zmluvných podmienok.
odoyzdať MsP kľúče od dvornej časti chráneného objektu (ak tieto kľúče objednávateľ MsP požaduje za účelom možnosti kontroly
narušenia objektu). V prípade uýmeny kľúčov ich čo najskôr doniesť na stálu sluŽbu MsP' Nesplnenie tejto povinnosti sa povaŽuje za
závažné porušenie zmluvných podmienok.
UmoŽniť pracovníkom MsP (náčelnÍkom MsP), vykonať kontrolu funkčnosti PSN a prenosovej cesty, vrátane simulovania ostľého
poplachu (kontrola činnosti hlĺadok pri preverenĺ a zákroku)' Nesplnenie tejto povinnosti sa povaŽuje za závaŽné porušenie
zmluvných podmienok.

článok 6
Zmluvná pokuta

5.6

5.7

5.8

6.í Zmluvná pokuta, ktorú je objednávateľ povinný uhradiť v lehotách uvedených v článku 2 v prospech dodávatel'a, sa stanovuje vo výške:
6.í.í. objednáVateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnÚ pokutu vo uýške 20,- Euro (slovom: dvadsať Euro) v prÍpade, ak oprávnený

uŽívatel'objektu vyvolá poplach (nesprávna manipulácia s PSN,) a bezodkladne neohlási túto skutočnosť operátorovi SRP.
6.ĺ'2. objednávateľ sa zaväzqe zaplatiť zmluvnú pokutu vo uýške 30,- Euro (slovom: tidsať Euro) za každý 3 (tretí) falošný

poplach v prípade, ak iným zavineným spôsobom (opakovaným nedostavenÍm sa kchránenému objektu po pijatĺ
poplachového signálu SRP a vyrozumenia oprávnenej osoby, neodstránenie technickej závady, . ' ') spôsobil falošný rnýjazd
na poplach SRP.

Kumulovanie pďtov poplachov za jednotlivé mesiace je neprípustné.

6,2 V mimoriadnych a odôvodnených prÍpadoch dodáVatel'môŽe výnimočne upustiť od požadovania úhrady zmluvnej pokuty. o tomto
pÍsomne vyrozumie objednávate|'a.

čtánok 7
Porušenie zmluvných podmienok a závažné porušenie zmluvných podmienok

7.1
7.2

Za porušenie zmluvných podmienok sa považuje kaŽdé porušenie ustanovení tejto zmluvy, pokiaľ v jej texte nie je uvedené inak.
Za závažné porušenie zmluvných podmienok sa povaŽuje porušenie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v článku 3 a rnýslovne
označených povinností uvedených v ostatných článkoch tejto zmluvy.
V prípade kaŽdého závažného porušenia zmluvných podmienok má dodávateľ právo, bez predchádzajúcej podmienky vyrozumenia
objednávatel'a' odstúpiť okamŽite od zmluvy, čím ukončí plnenie zmluvných záväzkov. Dodávateľ je však povinný, pokial' je to
možné, neodkladne o odstúpení od zmluvy a odpojení objektu zo SRP následne telefonicky i písomne o tomto informovať
objednávateľa na poslednú, ním udanú kontaktnú adresu na doručovanie písomností' oprávnenia oboch zmluvných strán na
finančné vysporiadanie už poskýnutých sluŽieb a zmluvnej pokuty ým nie sú dotknuté.
V bežnom kalendárnom roku tri a viac krát zistené' preukázané porušenie zmluvných podmienok sa povaŽuje zazávaŽné porušenie
zmluvných podmienok.

7.3

7.4

čÉnok a
Vznik a zánik zmluvného vzťahu

8.1 Zmluvný yzťah v zmysle ustanovenÍ tejto zmluvy rrzniká súhlasným Vyjadrenĺm s obsahom tejto zmluvy deklarovaným podpismi
zmluvných strán na tejto zmluve a jej prĺlohách'

8'2 Zmluvný rzťah sa uzafuára na dobu neurčitú, s rnýpovednou lehotou 1 kalendárny mesiac (začne plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho' po obdržanĺ výpovede druhou zmluvnou stranou), pokial' V tejto zmluve nie je uvedené inak (napr' okamžité
odstúpenie od zmluvy z dôvodu závažného porušenia zmluvných podmienok), alebo pokiaľ sa zmluvné stľany nedohodli inak,
Dohoda zmluvných strán o úprave lehoty pri odstúpenÍ od zmluvy z dôvodu závaŽného porušenia zmluvných podmienok je
neprípustná.

8.3 Zmluvné strany osobitným, súhlasne schváleným, dodatkom ku zmluve môŽu i v priebehu plynutia zmluvy meniť dohodou rnýpovednú
lehotu (okrem ustanovenĺ upravujúcich dôvody a postup pri okamžitom odstúpení od zmluvy z dôvodu závažného porušenia
zmluvných podmienok).

8.4 Zmluvný vzťah zaniká zánikom jednej zo zmluvných strán. Ak iný subjekt prebral práva a záväzky zmluvnej strany' ktorá zanikla a
druhá zmluvná strana súhlasí, zmluvný vzťah pokračuje, do uzatvorenia nového zmluvného vzťahu. o tomto sa zmluvné strany
neodkladne navzájom informujú písomne.

8.5 Zánik zmluvného vzťahu (výpoveď, dohoda, okamžité odstúpenie) nemá VplW na vysporiadanie ceny sluŽby poskytnutej v
predchádzajúcom období a zmluvných pokút, vrátane právnych úkonov na to nadväzujúcich.

8.6 Zmluvný vzťah zanikne V momente výskýu závaŽných skutočností, ktoré znemoŽnia plnenie sluŽby zo stľany dodávateľa. V tom
prípade sa dodávateľ zaväzuje neodkladne následne (telefonicky a paralelne pĺsomne) vyrozumieť o tomto objednávatela na
posledné, v zmluve uvedené alebo písomne oznámené kontaktné miesto objednávateľa.

8.7 Zmluvný vzťah majú zmluvné strany právo vypovedať v lehote 7 kalendárnych dní, ak prenosová cesta signálu stratí spÔsobilosť
prenosu signálu z PsN objednáVateľa na SRP dodáVateľa počas 14 a viac kalendárnych dní, pokiaľ sa zmluvné strany V dodatku ku
zmluve nedohodnú inak. o zistení tohto stavu sa zmluvné strany zaväzujÚ navzájom neodkladne informovať (telefonicky a následne
pĺsomne na posledné známe alebo oznámené kontaktné miesto druhej zmluvnej strany).

8.8 Bez ohľadu na vyššie uvedené sa platnosť tejto Zmluvy skončí v deň ukončenia platnosti Nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi
objednáVateľom a majitel'om technológie SRP.
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čtánok 9
Údaie pre vzájomnú komunikáciu dodávateľa a objednávateľa

9.ĺ objednávateľ a dodávateľ sa zaväzu1ú neodkladne, najneskÔr v lehote do 7 dnÍ od vzniku skutočnosti, na poslednú známu ía
omámenú) adresu písomne oznámiť druhej strane:
. identiÍikáciu zmluvných strán (ako je uvedené v identifikácii znluvných strán tejto zmluvy)
o identifikáciu vlastníka, nájomcu resp. uŽívateľa objektu
. identiÍikáciu poverených osôb v jednanÍ za zmluvné strany o ustanoveniach tejto zmluvy a o chránení samotného objektu
. identiÍikáciu osÔb ímeno, priezlisko, bydlisko, spojenie - pevná linka, mobilný prostiedok spojenia) kompetentných poskytnúť

súčinnosť a umoŽniť vstup príslušnÍkov MsP dodávateľa, resp. vykonávateľa do chráneného objektu (len objednávateľ)
o kontaktnú adresu na doručovanie písomností a telefonĺcké spojenia (i mobilné) za účelom nevyhnutných okamžitých

kontaktovan í d ruhej strany.
9.2 objednávateľ a dodávateľ sa zaväzujú v lehote do 7 dní od vzniku skutočnosti, na poslednú známu (a oznámenú) adresu písomne

oznámiť druhej strane (ak vec naznesie odklad i ihneď telefonicky) skutočnosti, dôleŽité pre plnenie jednotliých ustanovení tejto
zmluvy alebo inak významné' Dodávateľje oprávnený vyŽadovať toto i bez určenia dÔvodu.

9.3 objednávateľ a dodávateľ sa zaväzujú vykonať opatrenia' aby nedošlo kúniku (neoprávneným osobám) navzájom si poskytnutých
informáciÍ a skutočnostÍ, ktoré druhá strana zistila v súvislosti s uzatvorením tejto zmluvy alebo samotným výkonom ochrany objektu.

í0.í

10.2

ĺ0.3

čIánok 10
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

Táto zmluva a jej jednotlivé uslanovenia môŽu byť menené len na základe slobodnej vôle oboch zmluvných strán, Vo forme
pÍsomného dodatku ku zmluve, podplsanom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných slrán.
Spomé a inak zmluvou neupravené skutočnosti sa riadia obchodným zákonnĺkom a všeobecnými záväznými právnymi predpismi.
objednávateľ akceptuje viazanosť dodávateľa intemou právnou úpravou MsP.
Zmluvné strany sa zaväzujú plniť a vykladať jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy v dobrej viere s cieľom ich plnenia, ako i samotným
účelom zmluvy - technickou ochranou chráneného objektu objednávateľa v podmienkach tejto zmluvy, berúc ohľad aj na všeobecne
záväzné a interné právne úpravy MsP.
Táto zmluva bola vyhotovená v 3 rovnocenných exemplároch, z toho 1 prináleŽí objednávateľovi a 2 dodávateľovi.
Tálo zmluva bola uzatvorená a podpÍsaná váŽne, v dobo viere. Nebola uzatvorená v tiesni a nie za obzvlášť nev'ýhodných
podmienok. Zmluvné strany vyhlasujú, Že sú spôsobilé k jej podpisu a plneniu jej ustanovení, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená.
Podpisom na poslednej strane tejto zmluvy vyjadrujú súhlas z jej znenÍm a obsahom. Súčasne sa zmluvné strany zaväzujú ku
korektnému plneniu ustanovenÍ tejto zmluvy.
Zmluvnó strany súhlasia so spracúvanÍm osobných údajov uvedených v zmluve za podmienok v zmysle zákona číslo 18l2o18 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektoých ákonov.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmĺuvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom
sídle dodávateľa.

10.4
í0.5

10.6

10.7

v...i.t?j'..''............',dňa../'r!:.k4* v ..' dňa
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