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1. Ak objednávateľ nezaplatí dohodnutú cenu, má. zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške
0,03% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
2. Ak zhotoviteľ neuskutoční dohodnuté práce" za daný týždeň, má objednávateľ nárok na zmluvnú
pokutu vo výške 0,03% z ceny nedodaných služieb dohodnutých na daný týždeň za každý deň
omeškania.
,.,
.J. Pri celkovom nesplnení diela v dohodnutom termíne má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo
výške 20% ceny plnenia.

VII.
Zánik zmluvy
l.

2.

Táto zmluva zaniká:
Splnením predmetu diela,
Uplynutím času na ktorý bola uzavretá,
Písomnou dohodou zmluvných strán,
Odstúpením zmluvnej strany
Odstúpiť od tejto dohody je možné len podľa § 344 Obchodného zákonníka a to písomne, pričom
v prípade pochybností je odstúpenie platné tretím dňom po jeho odoslanÍ poštou.
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VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Neplatnosť niektorého z ustanovení tejto zmluvy neznamená neplatnosť zmluvy ako celku. Zmluvné strany sa zaväzujú neplatné ustanovenia bezodkladne nahradiť jemu čo najviac podobným ustanoveníin pri dodržaní účelu zmluvy.
2. Dodávateľ je každú zmenu subdodávateľa povinný oznámiť 5 dní vopred, pričom je povinný doložiť doklad o oprávnení poskytovať službu subdodávateľom.
3. Táto zmluva zaväzuje zmluvné strany odo dňa podpísania zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda
právoplatnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
4. Akékoľvek zmeny, doplnky a dodatky k tejto zmluve sú prípustné len po dohode zmluvných strán,
v písomnej forme a po ich podpísaní zástupcami oboch zmluvných strán a stávajú sa neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
5. Práva a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a s
ním súvisiacimi predpismi platnými v čase podpísania tejto zmluvy.
6. Zmluvné strany podpismi potvrdzujú, že vôľa pri jej podpise bola slobodná, vážna, zrozumiteľná a
bez omylu.
7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán dostane po
jednom rovnopise.
8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej zverejnenia
na web stránke kupujúceho.
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Objednávateľ

Zhotoviteľ
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