Ev. č. 430/17/CEZ

ZMLUVA O STANOVENÍ KVALIFIKOVANÉHO ODHADU TRHOVEJ CENY
NEHNUTEĽNOSTÍ
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení medzi
zmluvnými stranami:

Zmluvné strany:
1.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Sídlo:

Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava

Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
Oddiel Sa, vložka číslo: 2749/B
Splnomocnený zástupca:

Ing. Jana Krištofová, strategický nákupca senior

IČO

35 815 256

IČ DPH

SK2020259802

DIČ

2020259802

Bankové spojenie

VÚB, a.s.

Číslo účtu:

31100012/0200

SWIFT (BIC)

SUBASKBX

IBAN

SK85 0200 0000 0000 3110 0012

Bankové spojenie

Tatra banka a.s.

Číslo účtu:

2647000019/1100

SWIFT (BIC)

TATR SKBX

IBAN

SK55 1100 0000 0026 4700 0019

Kontaktná osoba vo veciach zmluvných

Mgr. Pavel Jánoš, strategický nákupca

Kontaktná osoba vo veciach technických Mgr. Vladimír Mikoláška, teamleader majetkovoprávnych vzťahov

ďalej len „objednávateľ“

2.
Sídlo:
Spoločnosť zapísaná v
Splnomocnený zástupca:
IČO
IČ DPH
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu:
SWIFT (BIC)
IBAN
Kontaktná osoba vo veciach zmluvných
Kontaktná osoba vo veciach technických

(ďalej len „zhotoviteľ“)
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Článok I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vypracovať v prospech objednávateľa,
na základe jeho požiadaviek a v zmysle podmienok uvedených v tejto zmluve stanovenie
kvalifikovaného odhadu trhovej ceny pätnástich (15) nehnuteľností/súborov
nehnuteľností (ďalej len „nehnuteľnosti“). Bližšia špecifikácia nehnuteľností, zoskupených
do pätnástich (15) oceňovaných položiek je uvedená v prílohe č.1 tejto zmluvy.
2. Kvalifikovaný odhad trhovej ceny nehnuteľností bude vypracovaný pre účel účtovníctva
SPP v súvislosti s prípravou aplikácie štandardu IFRS 16 Lízing.
3. Kvalifikovaný odhad trhovej ceny nehnuteľností musí byť vypracovaný samostatne pre
každú oceňovanú nehnuteľnosť a musí obsahovať:

• stanovenie trhovej ceny jednotlivých nehnuteľností, pričom trhová cena má byť
stanovená za celú nehnuteľnosť a vyjadrená v mene euro bez DPH,

• stanovenie kvalifikovaného odhadu trhovej ceny nehnuteľností má byť určené ako
priemerná hodnota z dvoch ocenení nehnuteľností, vypočítaných dvomi (2) metódami
ohodnotenia nehnuteľností, pričom jedna z metód musí byť výnosová metóda
(metóda zohľadňujúca predpokladanú výnosovosť oceňovanej nehnuteľnosti
v prípade jej nájmu v bežných resp. obvyklých podmienkach trhu s nehnuteľnosťami)
a druhá metóda má byť použitá podľa výberu dodávateľa tak, aby čo najvhodnejšie
zodpovedala špecifikám konkrétnej nehnuteľnosti;
• definovanie a zdôvodnenie oboch použitých metód oceňovania jednotlivých
nehnuteľností, pričom pri výnosovej metóde sa požaduje uviesť údaj
o predpokladanej výnosovosti nehnuteľností.
4. Zhotoviteľ je povinný kvalifikovaný odhad trhovej ceny nehnuteľností vypracovať v súlade
s požiadavkami objednávateľa, špecifikáciou uvedenou v tejto zmluve a s použitím dvoch
metód stanovenia trhovej ceny (jedna z metód musí byť výnosová).. Kvalifikovaný odhad
trhovej ceny nehnuteľností bude dodaný:

•

1x v elektronickej forme (vo formáte „pdf“ na pamäťovom médiu na - USB kľúči),

•

3x v originálnych vyhotoveniach v papierovej forme.

Objednávateľ je oprávnený kvalifikovaný odhad trhovej ceny nehnuteľností, vrátane
prípadného doplnenia použiť v súlade s jeho určením.

Článok II.
Termíny a spôsob plnenia
1. Zhotoviteľ je povinný vypracovať kvalifikovaný odhad trhovej ceny nehnuteľností podľa
špecifikácie, uvedenej v článku I. tejto zmluvy a tento odovzdať objednávateľovi do 30
kalendárnych dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy. Miestom dodania plnenia predmetu
zmluvy je sídlo objednávateľa. Zhotoviteľ splní svoj záväzok podľa tejto zmluvy včasným
odovzdaním riadne vypracovaného kvalifikovaného odhadu trhovej ceny nehnuteľností.
2. Odovzdanie a prevzatie kvalifikovaného odhadu trhovej ceny nehnuteľností bude
potvrdené v odovzdávacom a preberacom protokole, ktorý podpíšu oprávnení
zástupcovia oboch zmluvných strán. V odovzdávacom a preberacom protokole musí byť
uvedené číslo tejto zmluvy.
3. Pre účely požadovania a poskytovania informácií alebo dokladov potrebných na plnenie
tejto zmluvy, za účelom koordinácie činnosti zmluvných strán a kontroly plnenia zmluvy,
obhliadky jednotlivých nehnuteľností, ako aj pre udeľovanie pokynov a preberanie plnení
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odovzdávaných v súvislosti s plnením tejto zmluvy je:
•
•

oprávneným zástupcom objednávateľa - Mgr. Vladimír Mikoláška,
tel. č.: +421 2 62 62 3765
oprávneným zástupcom zhotoviteľa - .................................................
tel. č.: +421 ...........................
Článok III.
Cena

1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za vypracovanie kvalifikovaného odhadu
trhovej ceny nehnuteľností v rozsahu podľa čl. I tejto zmluvy a prípadného doplnku vo
výške .................,- EUR, slovom ................................. EUR.
2.

Cena je uvedená bez DPH. K fakturovaným cenám bude uplatnená DPH v zmysle
platných právnych predpisov. Cena je konečná a zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa na
vypracovanie kvalifikovaného odhadu trhovej ceny nehnuteľností.

3. V prípade, ak vypracovaný kvalifikovaný odhad trhovej ceny nehnuteľností bude zo
strany objednávateľa vyžadovať ďalšie doplnenie, bude toto vykonané formou
dopracovania doplnku ku kvalifikovanému odhadu trhovej ceny nehnuteľností, pričom
zmluvné strany sa dohodli, že cena takéhoto prípadného doplnku je zahrnutá v cene
uvedenej v bode1 tohto článku.

Článok IV.
Platobné podmienky
1.

Dňom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí kvalifikovaného odhadu trhovej ceny
nehnuteľností, ktorý bol vypracovaný v požadovanom rozsahu a v čase podľa tejto
zmluvy, vzniká zhotoviteľovi právo na vystavenie faktúry na dohodnutú cenu za
vypracovanie kvalifikovaného odhadu nehnuteľností podľa čl. III bod 1 tejto zmluvy.
Zhotoviteľ je povinný priložiť k faktúre kópiu odovzdávacieho a preberacieho protokolu.

2.

Úhrada ceny za plnenie predmetu zmluvy bude vykonaná bezhotovostne, bankovým
prevodom v mene euro, v celosti bez preddavkov, na základe vystavenej faktúry
zhotoviteľom.

3.

Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, pričom za deň
splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu dlžníka
v prospech účtu veriteľa. Pokiaľ posledný deň lehoty splatnosti pripadne podľa
slovenského kalendára na deň pracovného voľna, pokoja alebo sviatok, ako deň
splnenia peňažného záväzku bude zmluvným partnerom za rovnako dohodnutých
cenových a platobných podmienok akceptovaný nasledujúci prvý pracovný deň.

4.

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov
vrátane nasledovného:
• označenie, že ide o faktúru
• poradové číslo faktúry
• meno a adresu sídla, miesta podnikania alebo prevádzkarne zhotoviteľa
• IČO a identifikačné číslo pre daň (IČ DPH) oboch zmluvných strán
• číslo objednávky s uvedením jej označenia
• dátum vyhotovenia faktúry
• druh a rozsah poskytnutej službe
• v prípade, že sa uplatňuje oslobodenie od dane, treba na takéto oslobodenie uviesť
odkaz vo faktúre
• dátum, kedy bola služba dodaná
• termín splatnosti faktúry
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•
•
•
•
•
•
•
•

variabilný symbol
konštantný symbol
bankové spojenie zhotoviteľa vo forme (ABO) , IBAN a SWIFT
forma úhrady prevodným príkazom
výška plnenia bez dane, s daňou, sadzba dane a výška dane celkom v eurách
sumu k úhrade
meno a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca zhotoviteľa
odtlačok pečiatky vystavovateľa faktúry

Prílohou faktúry musí byť preberací protokol, akceptovaný zo strany objednávateľa.
5.

Bankové spojenie zhotoviteľa vo forme (ABO), IBAN + SWIFT (BIC), uvedené na faktúre
musí byť zhodné s bankovým spojením dohodnutým v zmluve. V opačnom prípade je
objednávateľ oprávnený uhradiť fakturovanú sumu na bankové spojenie, uvedené na
faktúre, pričom v takom prípade nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá môže
zhotoviteľovi v dôsledku nesprávne adresovanej úhrady vzniknúť.

6.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v tejto zmluve,
objednávateľ má právo faktúru vrátiť bez zaplatenia do 10 pracovných dní od jej
obdržania. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti a táto plynie
odznova odo dňa doručenia novej (opravenej) faktúry.

7.

Bankové poplatky dlžníka znáša dlžník, bankové poplatky veriteľa znáša veriteľ.

8.

Zmluvné strany postupujú pri vysporiadaní daňových povinností v zmysle platných
právnych noriem SR. Vylučuje sa možnosť prevziať daňové povinnosti za obchodného
partnera.
Článok V.
Povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri vypracovaní kvalifikovaného odhadu trhovej ceny
nehnuteľností s odbornou starostlivosťou a v maximálnej miere využiť svoje odborné
znalosti, resp. znalosti a vedomosti svojich zamestnancov, resp. ostatných členov tímu,
pričom v plnom rozsahu zodpovedá za kvalitu a úplnosť ním poskytnutého plnenia.
Zhotoviteľ zodpovedá za chyby alebo iné nedostatky plnenia, ktoré vznikli v dôsledku
jeho konania, konania jeho zamestnancov alebo tretích osôb, ktoré použil na
vypracovanie kvalifikovaného odhadu nehnuteľností.
2. Zhotoviteľ je povinný do 14 dní odo dňa odovzdania vypracovaného kvalifikovaného
odhadu trhovej ceny nehnuteľností vrátiť objednávateľovi všetky nespracované podklady
a dokumentáciu (originály aj kópie poskytnutých podkladov), ktoré od objednávateľa v
súvislosti s plnením tejto zmluvy prevzal alebo iným spôsobom získal.
3. Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť vypracovaním predmetu zmluvy inú osobu bez
písomného súhlasu objednávateľa.
4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi akékoľvek
skutočnosti, ktoré zistil, alebo o ktorých sa dozvedel v súvislosti s plnením tejto zmluvy a
ktoré by mohli mať vplyv na vypracovanie kvalifikovaného odhadu trhovej ceny
nehnuteľností.
5. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi priebežnú kontrolu stavu plnenia
predmetu zmluvy.

Článok VI.
Povinnosti objednávateľa

Strana 4 z 8

Ev. č. 430/17/CEZ

1. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi pri podpise tejto zmluvy podklady, ktoré sú
potrebné na vypracovanie kvalifikovaného odhadu trhovej ceny nehnuteľností. Podklady
budú zhotoviteľovi poskytnuté v elektronickej forme (vo formáte „pdf“ na pamäťovom
médiu napr. neprepisovateľný CD/DVD nosič alebo USB kľúč).

2. Zhotoviteľ je oprávnený v prípade potreby požiadať objednávateľa o poskytnutie ďalších
doplňujúcich informácií a podkladov, nevyhnutne potrebných pre plnenie predmetu
zmluvy a objednávateľ je povinný poskytnúť/sprístupniť mu všetky takéto informácie
a podklady, ako aj súčinnosť, ktorú možno od neho rozumne požadovať na dosiahnutie
účelu tejto zmluvy. Forma týchto doplňujúcich podkladov a informácií bude určená zo
strany zhotoviteľa tak, aby tieto mohli byť efektívne spracovávané. Objednávateľ si
vyhradzuje právo neposkytnúť zhotoviteľovi údaje, ktoré objednávateľ považuje za
citlivé, alebo ktoré sú chránené obchodným tajomstvom objednávateľa alebo
predstavujú dôverné informácie objednávateľa .

3. Lehota na predloženie doplňujúcich podkladov a informácií požadovaných zhotoviteľom
v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku nesmie byť kratšia ako 10 pracovných dní,
ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Objednávateľ je povinný bezodkladne oboznámiť
skutočnosťami, súvisiacimi s plnením tejto zmluvy.

zhotoviteľa

so

všetkými

4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi fyzické obhliadky nehnuteľností.
Článok VII.
Zmluvné sankcie
1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním výsledkov plnenia predmetu zmluvy ako
celku, je objednávateľ oprávnený uplatniť si nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške 0,02 % z celkovej ceny za vypracovanie kvalifikovaného odhadu trhovej ceny
nehnuteľností uvedenej v článku III. bod 1 tejto zmluvy, a to za každý aj začatý deň
omeškania.
2. V prípade ak zhotoviteľ, v rozpore s článkom V. bod 3. zmluvy poverí vypracovaním
kvalifikovaného odhadu trhovej ceny nehnuteľností inú osobu bez písomného súhlasu
objednávateľa, je objednávateľ oprávnený uplatniť si nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo výške 10 % z celkovej ceny kvalifikovaného odhadu trhovej ceny nehnuteľností
uvedenej v článku III. bod 1 tejto zmluvy.
3. V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa, uvedenej v čl. V tejto zmluvy je
objednávateľ oprávnený uplatniť si nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,-€ za
každé porušenie povinnosti zvlášť.
4. Uplatnením nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu
škody spôsobenej porušením povinností tejto zmluvy.
5. V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku má veriteľ právo fakturovať
dlžníkovi úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
Článok VIII.
Ukončenie zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 30 kalendárnych dní odo dňa jej
uzavretia.
2. Každá zmluvná strana má právo odstúpiť od zmluvy, ak druhá zmluvná strana porušila
zmluvu podstatným spôsobom.
3. Pre účely tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy
považujú porušenie akejkoľvek zmluvnej povinnosti, ak k jeho náprave nedôjde ani po
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uplynutí primeranej dodatočnej lehoty, poskytnutej druhou zmluvnou stranou na
odstránenie porušenia.
4. Odstúpenie od zmluvy nadobúda právne účinky dňom doručenia oznámenia o odstúpení
od zmluvy druhej zmluvnej strane a týmto dňom zároveň zmluva zaniká.
5. Objednávateľ je oprávnený ukončiť platnosť zmluvy aj písomnou výpoveďou bez
uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 3 dni a začína plynúť nasledujúci kalendárny deň
po dni doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
6. V prípade ukončenia platnosti tejto zmluvy odstúpením od zmluvy alebo uplynutím
výpovednej lehoty podľa predchádzajúceho bodu tohto článku je objednávateľ povinný
uhradiť zhotoviteľovi pomernú časť zmluvnej ceny, ktorá bude zodpovedať častiam
predmetu tejto zmluvy, ktoré boli už preukázateľne vykonané do dňa ukončenia
platnosti zmluvy.
Článok IX.
Zodpovednosť za škodu
1. Ak poruší jedna zmluvná strana svoje povinnosti alebo akýkoľvek záväzok vyplývajúci
z tejto zmluvy, je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane. Za
škodu sa považuje skutočná škoda a náklady vzniknuté poškodenej zmluvnej strane
v súvislosti so škodovou udalosťou.
2. Zmluvná strana, ktorá porušila svoju povinnosť alebo akýkoľvek záväzok, vyplývajúci
z tejto zmluvy, sa môže zbaviť zodpovednosti na náhradu škody, ak preukáže, že
k porušeniu povinnosti alebo akéhokoľvek záväzku, vyplývajúceho z tejto zmluvy, došlo
v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle § 374 Obchodného
zákonníka.
Článok X.
Ochrana dôverných informácií

1. Dôverná informácia sa pre účely tejto zmluvy rozumie akákoľvek informácia týkajúca sa
plnenia predmetu zmluvy alebo informácie obchodného, finančného, technického,
majetkového alebo iného typu poskytnuté objednávateľom zhotoviteľovi za účelom
vypracovania kvalifikovaného odhadu trhovej ceny nehnuteľností podľa tejto zmluvy,
ktoré obsahujú ľubovoľné údaje a informácie zmluvných strán a to v akejkoľvek forme,
ak neboli verejne známe alebo prístupné pred ich poskytnutím druhej zmluvnej strane.
Informácie prestanú byť označované ako dôverné v momente, keď sa stanú verejne
známe, resp. ich druhá strana získala z iného zdroja, o ktorom nevedela, že je vo vzťahu
k týmto informáciám viazaný záväzkom mlčanlivosti, alebo boli úplne nezávisle
odvodené a vytvorené druhou zmluvnou stranou.

2. Zhotoviteľ je oprávnený použiť dôverné informácie výlučne v rozsahu a za účelom
plnenia predmetu tejto zmluvy.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách,
ktoré mu boli poskytnuté za účelom plnenia tejto zmluvy, ako aj o skutočnostiach, ktoré
sa dozvedel od objednávateľa počas platnosti tejto zmluvy, a to najmenej 5 rokov po
skončení platnosti tejto zmluvy za predpokladu, že spĺňajú podmienky na to, aby mohli
byť dôvernou informáciou v zmysle bodu 1 tohto článku.

4. Zhotoviteľ je povinný uskutočniť všetky opatrenia (napr. uschovávať písomné informácie
a elektronické
nosiče
s poskytnutými
dôvernými
informáciami
s osobitnou
starostlivosťou, zaviazať mlčanlivosťou fyzické a právnické osoby, zamestnancov
a spolupracujúce osoby, ktoré sa v rámci svojho pôsobenia s takýmito dôvernými
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informáciami budú zoznamovať a pod.) tak, aby nedošlo k prezradeniu dôverných
informácií a osobných údajov neoprávneným osobám, resp. k ich zneužitiu.

5. Zhotoviteľ sa počas trvania zmluvného vzťahu a ani po jeho skončení nestáva
vlastníkom žiadnych dátových nosičov, databáz alebo inak získaných informácií od
objednávateľa pri plnení predmetu zmluvy.

6. V prípade akéhokoľvek porušenia ustanovení uvedených v tomto článku zmluvy,
v dôsledku ktorých došlo k prezradeniu dôverných informácií objednávateľa,
poskytnutých alebo sprístupnených objednávateľom v súvislosti s plnením predmetu
zmluvy alebo ktoré sa druhá zmluvná strana dozvedela v súvislosti s plnením predmetu
zmluvy, vrátane následkov porušenia ustanovení príslušných právnych predpisov (napr.
sankcie za porušenie zákona), je objednávateľ ako poškodená zmluvná strana
oprávnená uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške vo
výške 3.000,- EUR (slovom tritisíc eur), za každé porušenie povinnosti zvlášť, resp. vo
výške sankcie za porušenie zákona (v prípade porušenia ustanovení príslušných
právnych predpisov).

7. Ustanovenia tohto článku ostávajú v platnosti aj po zániku tejto zmluvy.
Článok XI.
Práva duševného vlastníctva

1. Všetky údaje poskytnuté objednávateľom zhotoviteľovi počas realizácie tejto zmluvy, sú
vo vlastníctve objednávateľa. Po skončení platnosti tejto zmluvy ich zhotoviteľ nie je
oprávnený použiť alebo poskytnúť pre žiadnu tretiu osobu.

2. Právo duševného vlastníctva ku všetkým materiálom objednávateľa, ktoré budú
poskytnuté zhotoviteľovi, patrí objednávateľovi.

3. Zhotoviteľ súhlasí s rozmnožovaním (vyhotovovaním neobmedzeného počtu kópií)
vypracovaného kvalifikovaného odhadu trhovej ceny nehnuteľností alebo jeho častí pre
interné potreby objednávateľa alebo pre potreby poradcov a audítora objednávateľa.

4. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi právo na výhradné používanie vypracovaného
kvalifikovaného odhadu trhovej ceny nehnuteľností na neobmedzený čas. Odmena za
udelenie tohto práva je zahrnutá v cene uvedenej v čl. III bod 1 tejto zmluvy.
Článok XII.
Zodpovednosť za vady
1.

Vadou sa pre účely tejto zmluvy rozumie vypracovanie kvalifikovaného odhadu trhovej
ceny nehnuteľností odchylne od požiadaviek objednávateľa, špecifikovaných v článku
I. tejto zmluvy alebo v rozpore s všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ
zodpovedá za bezchybné vypracovanie kvalifikovaného odhadu trhovej ceny
nehnuteľností, ako aj za to, že tento bude vypracovaný a odovzdaný v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2.

Objednávateľ je povinný u zhotoviteľa písomne reklamovať vadu kvalifikovaného odhadu
nehnuteľností bez zbytočného odkladu po jej zistení. Zistená vada musí byť v oznámení
zhotoviteľovi zrozumiteľne a dostatočne popísaná. Zhotoviteľ je povinný začať
s odstraňovaním vady bez zbytočného odkladu, avšak najneskôr do nasledujúceho
pracovného dňa od doručenia písomnej reklamácie objednávateľa a odstrániť vadu
najneskôr do 10 dní od doručenia oznámenia o zistení vady. Pri odstraňovaní vady je
objednávateľ povinný poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ak ho zhotoviteľ o to
požiada.

3.

Všetky náklady súvisiace s plneniami v rámci uplatnených nárokov objednávateľa zo
zodpovednosti za vady znáša zhotoviteľ.
Článok XIII.
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Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa riadi ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky. Akékoľvek
spory alebo nezhody pri jej interpretácii budú riešené predovšetkým vzájomnou
dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde je každá zmluvná
strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušný súd.

2. Akékoľvek oznámenia alebo povolenia súvisiace touto zmluvou budú vyhotovené
písomne a doručené osobne alebo zaslané poštou.

3.

V prípade, ak je niektoré z ustanovení tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné alebo sa
takým stane, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy.

4.

Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou vzostupne číslovaných písomných
dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

5. Záležitosti v tejto zmluve výslovne neupravené sa spravujú predovšetkým príslušnými
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch
zmluvných strán a je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, všetky s platnosťou originálu, pre
každú zmluvnú stranu po dve vyhotovenia.
Prílohy:
Príloha č.1 – Bližšia špecifikácia nehnuteľností
V Bratislave, dňa

V

dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

............................................
Mgr. Pavel Jánoš
strategický nákupca

............................................

............................................
Ing. Jana Krištofová
strategický nákupca senior

............................................
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