Článok IX.
Záverečné ustanovenia
1.

Táto Zmluva moze byť zmenená len formou písomných dodatkov po ich predchádzajúcom
odsúhlasení obidvoma zmluvnými stranami.

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.

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, pokiaľ 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
dohodli, že elektronickou poštou môžu byť zasielané správy, dokumenty a informácie nemajúce
povahu právneho úkonu, t.j. správy, dokumenty a informácie na úrovni bežnej komunikácie
nespôsobujúce vznik, zmenu alebo zánik záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy.

4.

Táto Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý je
považovaný za originál, t.j. rovnakej právnej sily.

5.

Táto Zmluva predstavuje komplexnú dohodu medzi zmluvnými stranami a nahrádza všetky
predchádzajúce vyhlásenia, zmluvy a porozumenia týkajúce sa predmetu plnenia podľa tejto
Zmluvy, či už ústne alebo písomné.

6.

Táto Zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom. Na
neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia
Slovenskej republiky. Práva a povinnosti uložené touto Zmluvou,
budú vykladať a aplikovať v súlade s príslušnými ustanoveniami
ako aj obchodných zvyklostí a praxe.

7.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu dôkladne prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam
z nej pre nich vyplývajúcich úplne porozumeli a zaväzujú sa ich v celom rozsahu bezvýhradne
plniť, ich vôľa je slobodná a vážna, ako aj prostá akéhokoľvek omylu a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpisujú.

8.

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť od 1.6.2015.

práva a povinnosti explicitne
platných právnych predpisov
ako i pojmy ňou používané sa
platných právnych predpisov,

V Modre, dňa 01.06.2015
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