
ZMLUVA O POSKYTOVAI\Í PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY AZABEZPnČrNÍ
rrýxonu r,nxÁnsrycH pREvENríviwcH pREHLIADoK vo vzŤ.q.Hu x pnÁcr č.

4l2021IPZs LPP

uzafrtorená podl'a § 269 ods. 2 zákonaě. 513ll99l Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov, zákonaě,35512007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdraviav znení neskorších

predpisov azákonač, 12412006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších
predpisov (ďalej len,,Zmluva")

1. ZMLUVNE STRANY

Objednávatel':

obchodné meno:
Sídlo:
tČo:

(d'alej len,,Obj ednávatel"')

a

Poskytovatel':

obchodné meno:
Sídlo:
tČo:
Zápis:

tČ ppH:

(d'alej len,,Poskýovatel"')

zá|<ladná umelecká š kola
Bernoláková 3, 908 5 1 Holíč
37 838 482

AGEL Clinic §. r. o.
Jelačičová 8, 821 08 Bratislava
45 725 38I
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd,: Sro, vl. č.:
67582lB
SK7120001372

,,

2.I

(Objednávateť a Poskytovateť spoloěne d'alej len ,,Zmluvné strany" a jednotlivo len
,,Zmluvná strana")

PREDMET ZMLtryY

Predmetom tejto Zmluvy je závázok Poslcytovatel'a poskytovať Objednávatelbvi certifikované
zdravotnícke činnosti špecifikované v prílohe ě. 2 tejto Zm|uvy (ďalej len ,,Služby PZS*),
azabezpeěiť zamestnancom Objednávatel'a, resp. iný* fyzickým osobám určeným
Objednávateťom, vykonanie lekárskych preventívnych prehliadok špecifikovaných v prílohe ě.

3 tejto Zmluvy (ďalej len ,,Služby LPP"), , ktoré spolu predstavujú komplexnú pracovnú
zdravotnú službu definovanú zákonom č.35512007 Z. z. o ochrane, podpore a roz-loji verejného
zdravia a o zmene a dop|není niektoqých zákonov v zneni neskorších predpisov a vyhláškou
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 20812014 Z. z. o podrobnostiach orozsahu
a náplni ýkonu pracovnej zdravotnej služby, o z|ožení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú,
a o požiadavkách na ich odbornú spósobilosť (Služby PZS a Služby LPP spoloěne ďalej len
,,Služby").

Poslrytovateť bude poskYovať Služby PZS vo vďahu k prevádzke Objednávatel'a Bemoláková
3,908 51 Holíč.

Poskytovateť bude poskytovať Služby LPP v mieste plnenia Bernoláková3,908 51 Holíč.

,,,
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3.

3.1

3.2

3.3

ODMENA A F,AKTURÁCIA

ObjednávateÍ sa zavžizlje zaplatiť Poslgztovatelbvi za poslcytnuté Služby PZS odmenu uvedenú
v prílohe Č. 2 tejto Zmluvy a za poskytnuté Služby LPP odmenu uvedenú v prílohe č. 3 tejto
Zmluvy (d'alej len ,,Odmena"). Odmena nezahíňa daň z pridanej hodnoty, ktorá sa uplatní
v zmysle príslušných právnych predpisov.

V Odmene nie sú zabrnuté náklady Poslgztovatel'a na subdodávky meraní rizikoých faktorov
realizované odbornými certifikovanými pracoviskami, ktoré budú vyúčtované osobitne.

Poskytovateť vystaví fakturu zaSlužby do 1 5 dní po skončení kalendárneho štvťroka, v ktorom
boli Služby poskytnuté, s lehotou splatnosti 14 dní,ktorázaěne plynúť odo dňa doručenia riadne
vystavenej faktúry Objednávateťovi. Faktura musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle
platných predpisov.

Zmluvné strany súhlasia so zasielaním fakfur, ktoré budú vystavené na záklaďe tejto Zmluvy, v
elektronickom formáte, a to vo formáte .pdf alebo v inom, vzájomne dohodnutom formáte. V
zmysle § 71 ods. 1 písm. a) zákona o DPH je faktúrou každý doklad alebo oznámenie, ktoré je
vyhotovené v listinnej forme alebo elektronickej forme podťa tohto,ziákona.

Zmluvná strana vystavujúca fakturu je povinná na fakture uvádzať číslo objednávky alebo číslo
Zmluvy, ktoré jej bolo oznámené príjemcom faktury.

Zmluvná strana vystavujúca faktúru nie je oprávnená do už vystavenej a odoslanej elektronickej
faktury zasahovať ani meniť jej obsah. Ak fakťúra nemá zákonné alebo dohodnuté náležitosti
alebo obsahuje iné chyby, je Zmluvnástranavystavujúca fakturu povinná ju na žiadosť druhej
Zmluvnej strany opraviť a vystaviť opravenú faktúru, priěom dohodnutá lehota splatnosti plynie
v takom prípade až odo dňa doručenia opravenej faktury.

Zmhxnástrana vystavujúca fakturu je povinná odoslať elektronickú fakturu z emailovej adresy:
faktury@agc.agel.sk na emailovú adresu prijemcu faktúry: zlsholic@zusholic.sk. Zmluvné
strany sú oprávnené zmeniť uvedené emailové adresy len na základe písomného oznámenia
doručeného druhej Zmluvnej strane, s uvedením novej emailovej adresy, a to s účinnosťou odo
dňa doručenia oznámenia alebo neskoršieho dňa uvedeného v oznámení.

V prípade omeškania úhrady, Poskytovateť má právo uplatniť si voči Objednávatelbvi úrok z
omeŠkania vo qýške 0,03 o/o z neuhradenej pohl'adávky za každý deň omeškania. Záv?izok
Objednávateťa sa povťlqe za uhradený dňom pripísania úhrady na účet Poslgrtovateťa alebo
dňom úhrady do pokladne Poslgrtovatel'a.

PODMIENKY PO SKYTOVAIIIA SLUŽIEB

PoskytovateÍ sa zav'iizuje poskytovať Služby sodbornou starostlivosťou, v súlade touto
Zmluvou, platnými právnymi predpismi, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, riadne
a vČas. Ak bude Posl§ltovateť pri poskytovaní Služieb využívať služby tretích osób
(subdodávatel'ov), zodpovedá za poslgrtnuté Služby tak, ako by tieto Služby poskytoval sám.

Zmluvné strany sa zavázlljú, že si navzájom poskytnú všetku potrebnú súčinnosť pri plnení
závázkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy a zinoveň sa budú včas informovať prostredníctvom
poverených kontaktných osób o všet§ých skutoěnostiach potrebných pre poskytovanie Služieb,
a to najmá sa budú vziýomne informovať o všetlcých zlnenácha iných okolnostiach, ktoré majú,
alebo móžu mať vplyv na plnenie záv'azkov Zm|uvných strán vypl;f,,rajúcich ztejto Zmluvy,

Vo veciach spolupráce Zmluvných strán v súlade s touto Zmluvou poverujú Poskytovatel' a
Objednávateť nasledovné kontaktné osoby:

a) Kontaktná osoba Poskýovatel'a pre PZS:

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

4.

4.t

4.2
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pzs@nsi.agel.sk, alebo na telefonnych číslach 034 6969 3I7

b) Kontaktná osoba Poskytovatel'a pre LPP:

pzs@nsi.agel,sk, alebo na telefonnych číslach 034 6969 317

c) Kontaktná osoba Objednávatel'a:
Kont, osoba: Peter Kovárik, Dis. art

Tel. kontakt :03 4 l 6683 620

E - mail: zusholic@zusholic.sk

4.4 Podmienky poskytovania Služieb PZS

4.4.1 Poskytovateť lyhlasuje, že má oprávnenie na qýkon PZS, vydané Úradom verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len ,,ÚYZ"). ktoré ťvorí prílohu č. 1 tejto Zmlulry,
a tedaje oprávnený poskytovať Služby PZS.

4.4.2 Poskytovatet sa zavázuje poskytnúť Služby PZS v súlade s požiadavkami Objednávateía vo
vopred dohodnutom čase.

4.4.3 Objednávateí sa zavázuje, že riadne a včas poskytnuté Služby PZS prijme a zaplatí za ne
Poskytovatelbvi dohodnutu Odmenu. Pre účely hygienicko-zdravotného auditu sa prijatím
Služieb PZS rozumie prevzatie protokolu o obhliadke pracoviska potvrdené Objednávateťom
písomne v preberacom protokole.

4.4.4 Objednávateí zabezpeči Poskytovateťovi prístup k informáciám potrebným pre poskltovanie
Služieb PZS, vytvorí podmienky na poskytovanie Služieb PZS a zabezpeěi súěinnosť
s jednotliými vedúcimi zamestnancami a zástupcami zamestnancov Objednávateía, ako aj
bezpečnostno-technickou službou a komisiou Objednávateťa pre bezpeěnosť a ochranu zdravia
pri práci (ďalej len,,BOZP").

4.4.5 Objednávateí sazavázlle zaškoliť zamestnancov Poskytovateíazpríslušných predpisov BOZP
pred zaéatim poskltovania Služieb PZS a sprístupnením svojich pracovísk Poskytovateťovi.

4.4.6 Objednávateí zabezpečí komplefirú informovanosť svojich zamestnancov o účele a ciel'och
pracovnej skupiny Poslgrtovatel'a pri v,ýkone ěinností a pri poskytovaní Služieb PZS.

4.5 Podmienky poslqytovania Služieb LPP

4.5.1 Poskytovatet sa zavázuje poslgrtovať Služby LPP v súlade s aktuálne platným Odborným
usmernením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náplni lekárskych
preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci ě, resp. v súlade s príslušnými neskoršími
predpismi, pokiať pracovný lekár Poskytovateía na základe vyhodnotenia zdravotných rizik
Objednávateťa neurčí inak.

4.5.2 Poskytovatet sa zavázlje poskytnúť Služby LPP v súlade s požiadavkami Objednávatel'a vo
vopred dohodnutom čase. Požiadavka Objednávateía na poskytnutie Služieb LPP bude
Obj ednávatelbm doručená Poskytovatel'ovi

a) prostredníctvom hromadného formulára, ktory tvorí prílohu č. 4 tejto Zmluvy,
zaslaného emailom Poslqrtovatel'ovi, minimálne 3 pracovné dni vopred, alebo

b) vyplnením individuálneho lekárskeho posudku pre konkrétneho zamestnanca, ktoqf
tvorí prílohu ě. 5 tejto Zmluvy, zaslaného emailom Poskytovatelbvi, minimálne 3

pracovné dni vopred.



Poskytovatel' požiadavku podl'a bodu 4.3 tejto Zmluvy, Objednávatel'ovi bez zbytočného
odkladu písomne, najmá prostredníctvom emailu, alebo telefonicky potvrdí.

4.5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že každý zamestnanec Objednávatel'a, ktorého sa Služba LPP ýka,
a/alebo Objednávateť, sú oprávnení vykonanie Služby LPP zrušiť, a to najmenej 48 hodín pred
jej lykonaním, oznátmením na:

a) pzsíttlsi,aeql,sk, alebo na telefónnych číslach 034 6969 317.

Ak nebude požiadavka na vykonanie Služby LPP riadne a věas zrušená, bude Služba LPP
povaŽovaná za riadne r,ykonanú a Poskytovatel' má právo ju Objednávatelbvi zaúčtovať vo
lystavenej faktúre spolu s ostatnými poskynut}mi Službami LPP podťa bodu 3.3 tejto Zmluvy.

4.5.4 Objednávateí sa zavázlje, že riadne a včas poskytnuté Služby prijme a zaplati za ne
Poskytovatelbvi dohodnutú Odmenu.

4.5.5 Objednávateť zabezpeéi Poskytovateťovi prístup k informáciám potrebným pre poskytovanie
SluŽieb LPP, lytvorí podmieŇy na poskytovanie Služieb LPP azabezpeči súčinnosť
s jednotlivými vedúcimi zamestnancami a zástupcami zamestnancov Objednávateťa.

4.5.6 Objednávateí sa zav'ázuje zabezpeěiť, aby sa zamestnanec Objednávateťa dostavil na qýkon
Služieb LPP, s homi vyhotoveniami tlačiva ,,Lekársky posudok o zdravotnej spósobilosti na
prácl", ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5 tejto Zmluvy a s jedným vyplneným tlačivom
,,Dotazník zamestnanca" ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 6 tejto Zm|ulry.

4.5.7 Objednávateí sa zavázuje zabezpeěiť na požiadanie Poskytovateťa, aby zamestnanec
Objednávatel'a poskYol Poskytovateťovi qýpis zjeholjej zdravotnej dokumentácie, ak na
základe informácií a údajov od daného zamestnanca (ústne alebo z písomného dotazníka),
nebude moŽnévydať záver - posudok o zdravotnej spósobilosti na ýkon konkrétnej činnosti.

oóvnnNosŤ INFoRuÁcrí

Každá Zmluvná strana, ktorá získa Dóverné informácie prináležiace druhej Zmluvnej strane
(ďalej len ,,Príjemca"), sa !ýmto zavázuje, že zachová mlčanlivosť o získaných Dóverných
informáciách a neposkytne ich žiadnej osobe ani ich nepoužije pre svoj vlastný prospech alebo
v prospech akejkol'vek inej osoby. Príjemca je však oprávnený Dóverné informácie poskytnúť
(i) tYm svojim orgánom, zamestnancom, pridruženým spoločnostiam, zastupcom a poradcom,
od ktorlých sa vyžaduje, aby disponovali ta§ýmito informáciami v súvislosti s touto Zmluvou a
transakciami ňou predpokladanými (ďalej len,,Oprávnené osoby"), ako aj (ii) osta!ým osobám,
ktoým sa informácie musia poskytovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Príjemca,
ktoý sprístupní Dóverné informácie svojim Oprávneným osobám, je povinný informovať tieto
osoby o dóvernej povahe ýchto informácií a zaviazať ich, aby zachovávali dóvernost' t}chto
informácií v súlade s touto zmluvou.

V prípade ukončenia tejto Zmluvy a na žiadosť Zmluvnej strany, ktorá poskytla Dóverné
informácie Príjemcovi, tento ich okamžite miěí alebo ich vráti Zmllvnej strane, ktorá mu
informácie poskYl4 spolu so všetkými kópiami, ktoré vlastní, s ýnimkou t}ch častí Dóverných
informácií, ktoré sú súčasťou analýz,zostáv, študií alebo iných dokumentov, ktoré vyhotovil
Príjemca alebo jeho Oprávnené osoby a ktoré Príjemca buď zničí alebo si ich ponechá s tym, že
uchová ich dóvernosť v súlade s touto zmluvou.

Ak je Príjemcazo zákona povinný zverejniť akékol'vek Dóverné informácie, musí to okalnžite
oznámiť Zmluvnej strane, ktorá mu tieto informácie poskytla a umožniť jej domáhať sa
neodkladného opatrenia alebo iného vhodného prostriedku na ochranu dóvernosti predmetných
informácií. V každom prípade Príjemca zverejní len tu časť Dóverných informácií, ktoru musí
zverej niť na základe zákona.
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5.4

5.5

6.2

6.3

6.

6.1

Pre ÚČely tohto článku, ,,Dóverné informácie" znamenaji všetky informácie týkajúce sa
ktorejkoltek Zmluvnej strany, ktorejkoltek spriaznenej strany Zm|lvnej strany alebo ich
aktivít, ktoré sú prezentované ěilž písomnou alebo ústnou formou, vrátane analýz, zosáv,
študií alebo iných dokumentov, ktoré obsahujú tieto informácie a všetky informácie !ýkajúce sa
obsahu tejto Zmluvy a ňou zamýšl'aných transakcií, s ýnimkou informácií, ktoré (a) sú alebo
sa stanú verejne známe inak ako zverejnením zo strany Príjemcu alebo jeho Oprávnených osób,
(b) Príjemca ziska z iného zdroja ako od Zmluvnej strany pos§tujúcej informácie, alebo (c) sú
zverejnené Zmluvnou stranou, ktorej sa t/kajú, alebo ich zverejnenie táto Zmluvná strana
písomne schválila.

Poslgztovateť sa zavázuje, že v prípade spracovávania osobných údajov zamestnancov
Objednávateťa bude postupovať v zmysle Nariadenia Európskeho parlamenfu a Rady EÚ č.
20161679 z27 . apríla20l6 o ochrane fyzickýchosób pri spracúvaní osobných údajov a volhom
pohybe takýchto údajov, ktorym sa zrušuje smernica 95l46lES v spojení so zákonom č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov v zneni neskorších predpisov, pri dodržaní nasledovných
podmienok:

a) Poskytovateťje oprávnený zaěať so spracúvaním osobných údajov odo dňa účinnosti
tejto Zmluvy,

b) účel spracúvania osobných údajov: vykonávanie pracovnej zdravotnej služby,

c) Osobné údaje spracúvané v informačnom systéme Objednávateía, v rozsahu titul,
meno, priezvisko a ďalšie údaje nevyhnutné k vybavovaniu agendy pracovnej
zdravotnej služby,

d) okruh dotknutých osób: zamestnanci Objednávateťa, prípadne iné osoby podl'a určenia
Objednávateťa,

e) podmienky spracúvania osobných údajov: Poskytovateť bude vykonávať spracúvanie
osobných údajov na prostriedkoch informačných technológií a tiež manuálne - v
listinnej forme,

0 povolené operácie s osobnými údajmi: táto Zmluva oprávňuje Poslgrtovateťa
vykonávať všetky potrebné operácie nevyhnutné na dosiahnutie účelu Zmluvy, najmá
zhromaždbvanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie, vyhl'adávanie,
prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie,
uchovávanie, kopírovanie, poskytovanie, likvidácia osobných údajov.

OSOBITNE DOJEDNAI\IA

Poskytovateť ako nositeť oprávnenia ÚVZ pre implementáciu a poskytovanie pracovnej
zdravotnej služby preberá zodpovedno sť za túto oblasť Obj ednávatel'a.

V zmysle zodpovednosti uvedenej v bode 6.1 tejto Zm|uvy sa Zmluvné strany dohodli, že
Poskytovateť má výhradné právo odbornej akceptácie eventuálnych subdodávateťov pri
zabezpečovaní svojich úloh lyplývajúcich ztejto Zmlwry.

Právo qýberu prípadného subdodávatel'a meraní rizikoqých faktorov má aj Objednávateí za
podmienky, že takto vybraného subdodávatel'a Pos§,tovateť vopred písomne odborne
akceptuje.

Podmienkou vydania odbomej akceptácie podl'a bodu 6.3 tejto Zmlur,y je písomný závázok
subdodávatel'a v prospech Poskytovateťa, že zaěne merania rizikových faktorov najneskór do
20 dní od lydania akceptačného lisfu a dodrží vzájomne dohodnut} časoý harmonogram
meraní a dodania ýsledkov.

6.4



7.

7.1

7.2

7.3

TRVANIE ZiMLUYY

Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnýmistranami.

Táto zmluva sauzatvára na dobu neurčitú.

Táto Zmluvazaniká:

a) písomnou dohodou Zmluvných strán o ukončení tejto Zmluvy ku dňu uvedenému v
takejto dohode,

písomnou výpoved'ou ktorejkolVek Zmluvnej strany doručenej druhej Zmllvnej strane,
a to aj bez uvedenia dóvodu. Výpovedná lehota je tri mesiace a začina plynúť prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom je výpoveď doručená druhej
Zmluvnej strane,

PÍsomným odstúpením od Zmluvy zo strany Objednávatel'a, ak si Poskytovateť ani do
30 dní po doručení písomnej výrvy Objednávatel'a riadne neplní povinnosti
vypl}vajúce ztejto Zmluvy alebo z platných právnych predpisov,

písomným odstúpením od Zmluvy zo sftany Poskytovateťa v prípade omeškania
Objednávatel'a s úhradou zaSlužby viac ako 30 dní,

stratou povolenia Poskytovateťa na pos§tovanie Služieb.

8. zÁvEnEčNÉ usTANovENIA

8.1 Oznámenia

8.1.1 Ak je v tejto Zmluve stanovený osobitn]í spósob komunikácie vo vďahu k určite.| záležitosti,
tento spósob komunikácie je pre Zmllxné strany závázný bez ohl'adu na tento článok, Všet§
ostatné oznámenia, žiadosti, požiadav§ a ostatná komunikácia, ktoré sa vyžadujú alebo sú v
tejto Zmluve inak predpokladané, musia byť v písomnej forme, v slovenskom jazyku, a budú sa
doruěovať jedným alebo viaceými z nasledujúcich spósobov, pričom sa budú považovať za
riadne doručené, ak:

a) budú doručované osobne, pri prijatí alebo odmietnutí prevzatia;

b) budú zasielané elektronickou poštou (e-mailom), v momente, kedy systém elektronickej
poŠty odosielatel'a alebo príjemcu pošle na e-mailovú adresu odosielatel'a potvrdenie o
doručení elektronickej pošty do systému elektronickej pošty príjemcu; alebo

c) budú doručované kuriérskou službou alebo ako doporučená zésielka, prevzatím,
odmietnutím prevzatia alebo prý pracovný deň po tom, čo kuriérska služba alebo pošta
vráti komunikáciu odosielajúcej strane ako nedoruěitelhú.

8.1.2 Všetky oznámenia, žiadosti, požiadavky a ostatná komunikácia budú adresované na príslušné
adresy Zmluvných strán uvedenév záhlaví tejto Zmlur,y alebo nataké iné adresy alebo čísla,
ktoré si Zmluvné strany navzájom oznámiapodl'a tohto článku.

8.2 Yyššia moc

Zmluvné strany nezodpovedajú za úplné alebo čiastočné nesplnenie závázkov lypl;iivajúcich z
tejto Zmluvy, ak takéto neplnenie nastalo v dósledku lyššej moci, a to najmá okolnost'ami ako
poŽiar, povodeň, zemetrasenie, vojenské akcie, útoky ako aj štátne alebo vládne nariadenia
alebo rozhodnutia priamo vplývajúce na plnenie tejto Zmluly, aío za predpokladu, že tieto
okolnosti majú priamy vplyv na plnenie tejto Zmluvy a boli mimo kontroly strán a nemohli byť
Predvídané ani nebolo možné lyhnúť sa im. Zmluvná strana, ktorá nie je schopná splniť závázky
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vzhťadom na spomínané okolnosti, bude o tom písomne informovať druhú Zmluvnú stranu

bezodkladne po začiatku pósobenia takýchto okolností.

Úphá dohoda

Zmluvné podmienky uvedené v tejto Zm\llve,vrátanejej príloh, predstavujú úplnú dohodu

medzi Zmluvnými stranami anahrádzajivšetky predchádzajúce dohody a dohovory, či už Ústne

alebo písomné, medzi Zmblvnými stranami súvisiace s predmetom tejto Zmluvy.

Dodatky

Zmluvu možno meniť pod sankciou neplatnosti len po vzájomnej dohode Zmluvných strán

formou priebežne číslovaného písomného dodatku podpísaného všetkými Zmluvnými stranami.

Uvedené neplatí pre prílohy é. 1,4,5,6 a bodu č.4,3 tejto Zmluvy, na ktoých zmenu postaěuje

písomné oznámenie Poskytovate l'a riadne doručené Obj ednávatel'ovi.

oddelitelonost'

Každé ustanovenie tejto Zmluvy sa, pokiať je to možné, vykladá tak, aby bolo platné a
vymáhatelhé podťa platných právnych predpisov. Pokial' by však niektoré ustanovenie tejto

Zmluvy bolo podťa platných právnych predpisov neplatné alebo nevymábatetné, nedotkne sa

to ostatných ustanovení tejto Zm|lvy, ktoré budú i nad'alej v plnom rozsahu platné a
vymáhatelhé. V prípade takejto neplatnosti alebo nevymáhatelhosti budú Zmluvné strany v
dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na úpravách alebo dodatkoch k tejto Zmluve, ktoré sú
potrebné na realizáciu zámerov tejto Zmluvy a ktoré si lyžaduje takáto neplatnosť alebo

nelymáhatelhosť.

Rozhodné právo

Táto Zmlllva sa riadi a rykladá podťa práva Slovenskej republiky,

Spory

Všetky spoly, ktoré vyplyní z tejto Zmlwry alebo ktoré s ňou budú súvisieť, budú riešené

príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky.

Rovnopisy

Táto Zmluva sa vyhotovuje v slovenskom jazyku v dvoch rovnopisoch, priěom každáZmluvná
strana dostane jeden rovnopis tejto Zmluvy.

Zmluvnávol'nost'

Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že ich zmluvná volhosť nie je obmedzená, tuto Zmluvu
lzatvárajíslobodne aváňne, prejavy ich vóle sú zrozumitelhé a určité, nekonajú v tiesni ani za

nápadne neýhodných podmienok, obsahu tejto Zmluly porozumeli v plnom rozsahu, súhlasia

s ním a naznaktoho ju podpisujú.
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