ll.

Prenajímateľ sa zaväzuje udržiavať Predmet nájmu v stave spôsobilom na dohodnuté
počas celej doby trvania tejto Zmluvy.

užívanie

12.

Prenajímateľ je povinný oznámiť Nájomcovi údaje o jemu známych vecných bremenách
iných obmedzeniach zaťažujúcich Predmet nájmu.

13.

Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za protipožiarnu ochranu Predmetu nájmu a zaväzuje sa
vykonať všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku požiaru, prípadne inej havárie v súlade
s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

alebo

Článok VII.
Súčinnosť zmluvných strán
1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť a pomoc pri plnení
záväzkov z tejto Zmluvy vyplývajúcich s cieľom naplnenia účelu tejto Zmluvy.

2.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách,
obsiahnutých v tejto Zmluve a informáciách, ktoré si navzájom poskytnú v súvislosti s touto
Zmluvou v rozsahu v akom nepodliehajú zverejneniu, a to aj v prípade, ak nebudú oprávnenou
zmluvnou stranou označené ako dôverné a nevyužijú ich v rozpore s ich účelom pre seba alebo
iného.
Článok VIII.
Vyhlásenia zmluvných strán

1.

Prenajímateľ vyhlasuje a zodpovedá, že práva a povinnosti mu stanovené touto Zmluvou nie sú v
rozpore so žiadnym záväzkom, ktorým je Prenajímateľ viazaný, či už zmluvným, vyplývajúcim zo
zákona alebo iným, že na Predmete nájmu neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená, záložné práva
ani iné právne povinnosti, a že Zmluva je náležite uzavretá.

2.

Prenajímateľ vyhlasuje, že si nie je vedomý žiadnych skrytých vád na Predmete nájmu a Nájomca
vyhlasuje, že bol oboznámený so stavom Predmetu nájmu a je s ním uzrozumený.

3.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré by znemožnilo alebo sťažilo
naplnenie predmetu tejto Zmluvy, ako aj že budú riadne a včas plniť všetky povinnosti uložené im
touto Zmluvou.

4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že prijímajú na seba všetky práva a povinnosti pre ne vyplývajúce
z tejto Zmluvy a zaväzujú sa ich riadne a včas plniť tak, aby bol naplnený účel tejto Zmluvy.
Článok IX.
Záverečné ustanovenia

1.

Táto Zmluva moze byť zmenená len formou písomných
odsúhlasení obidvoma zmluvnými stranami.

dodatkov po ich predchádzajúcom

2.

Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, táto
neplatnosť alebo nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy s
výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného obsahu Zmluvy pre povahu
Zmluvy, jej obsah alebo okolnosti, za ktorých bola Zmluva uzavretá.

3.

Nedeliteľnou súčasťou Zmluvy je Výpočtový list v zmysle článku IV. odsek 5. tejto Zmluvy.

4.

Všetky úkony, správy, dokumenty, upomienky a iné informácie posielané jednou zmluvnou
stranou druhej zmluvnej strane v súvislosti so Zmluvou elektronickou poštou sa považujú za
riadne doručené druhej zmluvnej strane momentom ich odoslania druhej zmluvnej strane na jej
mailovú adresu uvedenú v Zmluve alebo na inú adresu, ktorú táto zmluvná strana oznámila
doručujúcej zmluvnej strane. Písomnosti zasielané poštou sa považujú za doručené dňom
prevzatia listiny adresátom, najneskôr však uplynutím siedmich dní odo dňa odoslania
písomnosti, pokia!' sa písomnosť dostala do dispozičnej sféry druhej zmluvnej strany (adresáta).
Ak druhá zmluvná strana v tejto lehote oznámi doručujúcej zmluvnej strane, že listina jej nebola
doručená, bude jej doručený opis tejto listiny. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany sa
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