KÚPNA ZMLUVA
číslo: 137/OMRaPZ/2015
uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len „kúpna zmluva“ alebo „zmluva“)

Zmluvné strany:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpená:

Zápis:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
IBAN:
SWIFT:

ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom
Ing. Mariánom Gogom, PhD., predsedom predstavenstva
a generálnym riaditeľom
Ing. Milanom Krištofom, členom predstavenstva
a výrobným riaditeľom
Obchodný register Okresného súdu Trenčín
oddiel: Sa, vložka č.: 10152/R
36 305 600
SK 2020175993
2020175993

(ďalej označovaná ako „Predávajúci“)
a
Slovenská republika, zastúpená
Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Sídlo:
Pražská 29, 812 63 Bratislava
Štatutárny orgán:
JUDr. Kajetán Kičura, predseda
IČO:
30 844 363
IČ DPH:
SK 2020296487
DIČ:
2020296487
IBAN:
SK86 8180 0000 0070 0012 6238
SWIFT:
SPSRSKBA
Tel. č.: 02/57278436
(ďalej označovaná ako „Kupujúci“)
(Predávajúci a Kupujúci spoločne ako „zmluvné strany“ a každý z nich samostatne ako
„zmluvná strana“)
uzavreli v deň, mesiac a rok uvedený nižšie túto kúpnu zmluvu v tomto znení:

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1.1.

Predávajúci je obchodnou spoločnosťou založenou podľa práva platného na území
Slovenskej republiky, ktorá v súlade so svojím predmetom činnosti vykonáva
obchodnú činnosť.

1.2.

Kupujúci v súlade s § 108j ods. 1 písm. e) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
pri verejnom obstarávaní podlimitnej zákazky na dodanie tovaru, ktorá je predmetom
tejto zmluvy, uzatvára túto zmluvu s Predávajúcim v súlade so Zápisnicou z priameho
rokovacieho konania konaného dňa 30.11.2015.

1.3.

Táto kúpna zmluva sa uzatvára ako zákazka na dodanie tovaru.
Čl. 2
Predmet zmluvy

2.1.

Predmetom tejto zmluvy je:

I.

záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar bližšie špecifikovaný v bode 2.2.
tohto článku v rozsahu, spôsobom a za podmienok ďalej uvedených v zmluve
a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k tovaru,

II.

záväzok Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu za dodaný tovar bližšie špecifikovaný
v bode 2.2. tohto článku kúpnu cenu, a to vo výške, spôsobom a za podmienok ďalej
uvedených v zmluve.

2.2.

Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar – komponent
na výrobu veľkokalibrovej munície, podľa druhu, množstva a ceny špecifikovaný
nižšie v tabuľke takto:

Zásoby mobilizačných rezerv na plnenie úlohy

Výkres, norma,
KP

Názov materiálu

MJ Množstvo

Cena za MJ
v€
bez DPH

SPOLU:

Cena za MJ
v€
s DPH

Celková
cena v €
s DPH

Tvorbu
zásob MR
vykonať do
mesiac, rok

150 591,78

180 710,14

12/2015

150 591,78

180 710,14

12/2015

Celková
cena v €
bez DPH

(ďalej aj ako „predmet kúpy alebo „tovar“).
2.3.

Spôsob balenia:
Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať Kupujúcemu kompletný predmet
kúpy, každý jeden kus komponentu samostatne a riadne zabalený v hermetickom
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plastovom obale a jednotlivé komponenty riadne uložené v drevených debnách.
2.4.

Spôsob označenia:
Každý kus komponentu bude na viditeľnom mieste riadne označený sériovým číslom
výroby. Sériové číslo výroby bude uvedené aj na každom hermetickom plastovom
obale komponentu.

2.5.

Kupujúci sa zaväzuje za dodaný tovar v rozsahu uvedenom v bode 2.2. tohto článku
zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu podľa čl. 3 tejto zmluvy.
Čl. 3
Kúpna cena a platobné podmienky

3.1.

Kúpna cena za predmet kúpy vymedzený v čl. 2 bode 2.2. zmluvy je stanovená
dohodou zmluvných strán.

3.2.

Dohodnutá kúpna cena za dodaný predmet kúpy v rozsahu uvedenom v čl. 2 bode 2.2.
je 150 591,78 EUR (slovom: jednostopäťdesiattisícpäťstodeväťdesiatjeden
eur
a sedemdesiatosem centov) bez DPH. Sadzba DPH je 20 %. Kúpna cena spolu s DPH
je 180 710,14 EUR (slovom: jednostoosemdesiattisícsedemstodesať eur a štrnásť
centov) a je cenou maximálnou a konečnou. V kúpnej cene sú zahrnuté náklady
Predávajúceho vynaložené na prepravu tovaru do miesta dodania a náklady
Predávajúceho spojené s vyložením tovaru v mieste plnenia.

3.3.

Nárok Predávajúceho na zaplatenie dohodnutej kúpnej ceny vzniká splnením
povinnosti Predávajúceho dodať tovar vymedzený v čl. 2 bode 2.2. do miesta dodania
podľa čl. 4 bodu 4.2.

3.4.

Dohodnutú kúpnu cenu uhradí Kupujúci Predávajúcemu na základe faktúry vystavenej
Predávajúcim, a to po fyzickom prevzatí predmetu zmluvy vymedzeného v čl. 2 bode
2.2. zmluvy v mieste dodania dohodnutom v čl. 4 bode 4.2. spôsobom dohodnutým
v čl. 4 bode 4.3. zmluvy. Splatnosť faktúry je 30 (tridsať) dní odo dňa jej doručenia
Kupujúcemu. Predávajúci sa zaväzuje doručiť Kupujúcemu faktúru najneskôr
do 29.12.2015.

3.5.

Faktúru vyhotovenú v dvoch rovnopisoch zašle Predávajúci Kupujúcemu do sídla
Kupujúceho na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy.

3.6.

Faktúra vystavená Predávajúcim musí obsahovať údaje požadované podľa § 74 ods. 1
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky požadované údaje, Kupujúci
je oprávnený bez zaplatenia vrátiť Predávajúcemu faktúru na prepracovanie
alebo doplnenie, najneskôr do skončenia lehoty splatnosti. Vrátením faktúry prestáva
plynúť pôvodne dohodnutá lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti 14 (štrnásť) dní
začne plynúť dňom nasledujúcim po doručení novej, opravenej, resp. doplnenej
faktúry Kupujúcemu. V pochybnostiach sa má za to, že faktúra bola Kupujúcemu
doručená piaty deň po jej odoslaní poštou.

3.7.

Dňom splnenia peňažného záväzku Kupujúceho je deň pripísania kúpnej ceny na účet
Predávajúceho.
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3.8.

Výška úrokov z omeškania sa dojednáva podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády SR
č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka
v sadzbe, ktorá sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej
k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka omeškania zvýšenej o osem (8)
percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania sa použije počas celého
tohto kalendárneho polroka omeškania.
Čl. 4
Čas, miesto a spôsob plnenia

4.1.

Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar v množstve a špecifikácii podľa čl. 2
bodu 2.2. zmluvy do požadovaného miesta plnenia podľa bodu 4.2 tohto článku
v termíne najneskôr do 29.12.2015. Čiastkové plnenie nie je prípustné.

4.2.

Miestom plnenia tovaru je sklad mobilizačných rezerv (P-222) Kupujúceho
nachádzajúci sa v areáli ochraňovateľa ZVS holding, a.s. so sídlom na adrese:
Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom (ďalej len „miesto plnenia“).

4.3.

Kupujúci sa zaväzuje tovar dodaný Predávajúcim riadne a včas v mieste plnenia
prevziať. Kupujúci pri prevzatí tovaru vykoná v mieste plnenia kontrolu tovaru
čo do akosti, množstva a druhu dodaného tovaru. Dokladom o dodaní tovaru bude
dodací list, na ktorom zástupca Kupujúceho svojím podpisom potvrdí prevzatie tovaru
a protokol o fyzickom odovzdaní a prevzatí tovaru (ďalej len „Preberací protokol“),
podpísaný zástupcom Predávajúceho a Kupujúceho. Dodací list a Preberací protokol
vyhotoví Predávajúci a pripojí ich k faktúre.

4.4.

Zmluvné strany sa dohodli, že dodací list bude obsahovať nasledovné údaje:
I. obchodné meno, názov a sídlo Predávajúceho a Kupujúceho,
II. číslo zmluvy a číslo dodacieho listu,
III. miesto dodania tovaru, dátum príp. čas dodania tovaru,
IV. špecifikáciu tovaru, najmä druh alebo názov tovaru a množstvo
dodaného tovaru,
V. dátum odoslania tovaru,
VI. dátum prevzatia dodaného tovaru Kupujúcim a
oprávnenej osoby,

podpis k tomu

VII. celkovú cenu tovaru bez DPH a s DPH, vrátane meny,
VIII. číslo colného sadzobníka, pokiaľ je toto stanovené.
4.5

Predávajúci sa zaväzuje oznámiť Kupujúcemu presný termín dodania predmetu kúpy
písomne, e – mailom v takom časovom predstihu, aby Kupujúci mohol tovar
vymedzený v čl. 2 bode 2.2. prevziať v mieste plnenia najneskôr do 29.12.2015.
Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť Predávajúcemu pri dodaní predmetu kúpy súčinnosť,
najmä sa zaväzuje predmet kúpy v písomne oznámenom termíne od Predávajúceho
prevziať.

4.6

Predávajúci sa zaväzuje najneskôr v deň dodania predmetu kúpy odovzdať
Kupujúcemu všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie predmetu kúpy
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v slovenskom jazyku.
4.7

Predmet kúpy sa považuje za riadne dodaný (odovzdaný) Kupujúcemu dňom
podpísania dodacieho listu a Preberacieho protokolu.

4.8

Predávajúci nie je v omeškaní so splnením si svojej povinnosti odovzdať predmet
kúpy Kupujúcemu riadne a včas podľa tejto zmluvy v prípade, ak Kupujúci neumožní
v dohodnutom termíne Predávajúcemu odovzdať predmet kúpy, alebo ak Kupujúci
predmet kúpy od Predávajúceho bezdôvodne neprevezme, alebo ak Kupujúci
bezdôvodne nepodpíše dodací list alebo Preberací protokol.
Čl. 5
Nadobudnutie vlastníckeho práva

5.1.

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy v rozsahu uvedenom v čl. 2
bode 2.2. zmluvy, len čo mu je tovar odovzdaný v mieste plnenia dohodnutom
v čl. 4 bode 4.2. zmluvy.

5.2.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme
predmet kúpy od Predávajúceho v mieste plnenia dohodnutom v čl. 4 bode 4.2.
zmluvy.
Čl. 6
Vlastnosti tovaru a
zodpovednosť za vady

6.1.

Predávajúci je povinný dodať predmet kúpy v množstve, akosti a vyhotovení podľa
čl. 2 bodu 2.2. tejto zmluvy. Predávajúci zodpovedá za také vady tovaru dodaného
Predávajúcim Kupujúcemu na základe tejto zmluvy, ktoré bude mať tovar v okamihu,
keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare z Predávajúceho na Kupujúceho.

6.1.1 Množstvo:
Tovar musí byť dodaný v množstve dohodnutom v čl. 2 bode 2.2. zmluvy. Aby
nedošlo k pochybnostiam, je medzi stranami výslovne dohodnuté, že Kupujúci zaplatí
iba cenu skutočne dodaného tovaru. Ak faktúra doručená Predávajúcim nebude
zodpovedať skutočne dodanému množstvu tovaru, je kupujúci oprávnený vrátiť
Predávajúcemu faktúru na prepracovanie, pričom prestáva plynúť pôvodne dohodnutá
lehota splatnosti.
6.1.2 Kvalita:
Tovar musí byť dodaný v takej kvalite, ktorá umožní splniť účel, ku ktorému sa tovar
spravidla používa, t.j. dodaný tovar musí spĺňať kvalitu I. triedy, musí ísť o nový
a nepoškodený tovar. Ak dodaný tovar (časť tovaru) nebude spĺňať uvedené
požiadavky, je medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté, že dodaný tovar (časť
tovaru) bude považovaný za vadný.
6.2.

V prípade vád tovaru, ktoré budú zjavné pri jeho dodaní, Kupujúci bude reklamovať
vady tovaru na dodacom liste a na základe vlastného rozhodnutia je oprávnený
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uplatniť si nároky zo zodpovednosti za vady dodaného tovaru u Predávajúceho,
vrátane odmietnutia tovaru a okamžitého odstúpenia od zmluvy.
6.3.

V prípade vád tovaru, ktoré nie sú zjavné pri dodaní tovaru, je Kupujúci oprávnený
vady reklamovať a uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady dodaného tovaru
u Predávajúceho, vrátane odmietnutia tovaru a okamžitého odstúpenia od zmluvy.
Ak sa Kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy a reklamovaný tovar vrátiť
Predávajúcemu, v takom prípade sa Predávajúci zaväzuje, že na svoje náklady
chybný tovar z miesta plnenia vyzdvihne a odvezie najneskôr do troch (3)
pracovných dní odo dňa účinného odstúpenia od zmluvy. Ak si Predávajúci chybný
tovar z miesta plnenia neodvezie najneskôr do sedem (7) dní odo dňa nadobudnutia
účinnosti odstúpenia od zmluvy, Kupujúci je oprávnený chybný tovar Predávajúcemu
vrátiť na jeho náklady. K odstráneniu pochybností, zmluvné strany výslovne súhlasia
s tým, že Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť a vadný tovar vrátiť aj napriek
tomu, že bude rozbalený a vady budú odhalené na základe použitia tovaru.

6.4.

Kupujúci je povinný Predávajúcim dodaný tovar prezrieť pri prevzatí tovaru v mieste
plnenia alebo bezprostredne po prechode nebezpečenstva škody na tovare
z Predávajúceho na Kupujúceho, a to z hľadiska množstva, akosti a vyhotovenia
tovaru, za účelom zistenia prípadných zjavných vád dodaného tovaru.

6.5.

V prípade, ak Kupujúci nevykoná prehliadku dodaného tovaru bezprostredne po jeho
prevzatí alebo bezprostredne po prechode nebezpečenstva škody na tovare
z Predávajúceho na Kupujúceho, má Kupujúci právo uplatniť si u Predávajúceho
nároky z vád dodaného tovaru zistiteľných pri tejto prehliadke len v takom prípade, ak
Kupujúci preukáže, že tovar mal tieto vady už v čase prechodu nebezpečenstva škody
na tovare z Predávajúceho na Kupujúceho. Kupujúci je povinný tieto vady
u Predávajúceho bezodkladne písomne /faxom, e-mailom/ reklamovať, najneskôr
do skončenia záručnej doby.

6.6.

Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy vzniknuté medzi Predávajúcim
a Kupujúcim v súvislosti s vadami tovaru a v súvislosti s uplatňovaním zodpovednosti
za vady tovaru, dodaného Predávajúcim Kupujúcemu na základe tejto zmluvy, ktoré
nie sú touto zmluvou upravené, sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka o kúpnej
zmluve, predovšetkým príslušnými ustanoveniami o vadách tovaru a o nárokoch z vád
tovaru.

6.7.

Predávajúci doručí tovar riadne zabalený a uložený v drevených debnách, ak nebude
medzi stranami dohodnuté inak, v balení obvyklom pre ochranu tovaru počas
prepravy, nakládky a vykládky.

6.8.

Predávajúci na dodaný tovar poskytuje záruku za akosť predmetu kúpy po dobu
dvadsaťštyri (24) mesiacov. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia predmetu
kúpy zástupcom Kupujúceho v mieste plnenia a podpísaním dodacieho listu
a Preberacieho protokolu. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Kupujúci nemôže
užívať predmet kúpy pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci.

6.9.

Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť reklamácie bez zbytočného odkladu odo dňa
uplatnenia reklamácie Kupujúcim, najneskôr do
desať (10) pracovných dní
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od ich uplatnenia, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
6.10. V prípade, ak Predávajúci dodá tovar s vadami, Kupujúci je oprávnený:
a) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar,
b) dodanie chýbajúceho tovaru,
c) odstúpiť od zmluvy.
6.11. Písomne vyhotovená reklamácia musí obsahovať najmä tieto základné údaje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

číslo kúpnej zmluvy,
dátum dodania a číslo dodacieho listu, príp. Preberacieho protokolu,
číslo faktúry,
druh, príp. typ reklamovaného tovaru,
reklamované množstvo,
voľbu nároku.
Čl. 7
Zmluvné pokuty

7.1.

V prípade, ak Predávajúci nedodá Kupujúcemu tovar, ktorého dodanie Predávajúci
potvrdil podpisom tejto zmluvy do miesta plnenia v čase dohodnutom v tejto zmluve,
Predávajúci sa zaväzuje zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05%
z dohodnutej kúpnej ceny za každý i začatý deň omeškania, pričom v takomto prípade
sa výška zmluvnej pokuty počíta z celkovej dohodnutej kúpnej ceny tovaru, ktorý mal
byť Kupujúcemu dodaný, vrátane DPH.

7.2.

V prípade, ak Predávajúci dodá Kupujúcemu tovar alebo jeho časť s vadami,
Predávajúci sa zaväzuje zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ceny
vadného plnenia.

7.3.

V prípade, ak Predávajúci poruší povinnosť dojednanú v čl. 6 bode 6.9. zmluvy,
zaväzuje sa zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20% z ceny
reklamovaného vadného tovaru.

7.4.

Uplatnením zmluvných pokút a sankcií podľa tejto zmluvy nie je dotknuté právo
Kupujúceho na náhradu vzniknutej škody.

7.5.

Zmluvné pokuty dojednané medzi Predávajúcim a Kupujúcim v tomto článku zmluvy
vyúčtuje oprávnená zmluvná strana druhej zmluvnej strane písomne, bez zbytočného
odkladu po tom, čo sa o porušení zmluvnej povinnosti druhou zmluvnou stranou
dozvedela. Vyúčtovanie zmluvnej pokuty je splatné do štrnásť (14) dní odo dňa
doručenia vyúčtovania povinnej zmluvnej strane.
Čl. 8
Zrušenie zmluvy

8.1.

Každá zo zmluvných strán je oprávnená písomne odstúpiť od tejto zmluvy pri jej
podstatnom porušení tak, ako je uvedené v tomto článku nižšie, a to ak:
a)
povinná zmluvná strana nesplní svoj záväzok v lehote určenej v tejto zmluve
a oprávnená zmluvná strana ďalej nemá záujem prijať oneskorené plnenie;
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

povinná zmluvná strana opakovane alebo závažne poruší svoje zmluvné
povinnosti uvedené v tejto zmluve;
Predávajúci jednostranne zvýši cenu tovaru;
Predávajúci tovar nedodá;
tovar nebude dodaný v množstve, kvalite a špecifikácii dohodnutej v čl. 2 bode
2.2. tejto zmluvy;
Predávajúci nedodrží dohodnutú lehotu na odstránenie vád tovaru;
Predávajúci dodá vadný tovar podľa § 420 ods. 1 Obchodného zákonníka;
ak zmluvná strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy, alebo
v tom čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, že druhá
zmluvná strana nebude mať záujem na plnení takej povinnosti pri takom
porušení zmluvy.

8.2.

Ak oprávnená zmluvná strana odstúpi od tejto zmluvy a zmluvné strany
si pred odstúpením od zmluvy navzájom poskytli plnenia podľa tejto zmluvy, zmluvné
strany sa dohodli, že všetky práva a záväzky vzniknuté do dňa nadobudnutia účinnosti
odstúpenia od zmluvy si navzájom bezodkladne vyrovnajú.

8.3.

Odstúpením od tejto zmluvy zo strany oprávnenej zmluvnej strany nie je dotknuté
jej právo na uplatnenie si svojich nárokov vyplývajúcich z porušenia zmluvy, vrátane
jej oprávnenia na náhradu prípadnej škody.

8.4.

Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia
o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.

8.5.

Táto zmluva zaniká aj:
a) dohodou zmluvných strán,
b) zánikom Predávajúceho ako právnickej osoby, ak dochádza k zániku právnickej
osoby bez právneho nástupcu.

8.6.

Zmluvné strany sa nepochybne dohodli, že doručovacou adresou je adresa uvedená
v záhlaví tejto zmluvy. Ak nie je možné doručiť písomnosť na adresu uvedenú
v záhlaví zmluvy, resp. na inú adresu písomne neskôr oznámenú ktoroukoľvek
zo zmluvných strán, povinnosť odosielateľa je splnená v deň, keď pošta písomnosť
vráti odosielateľovi ako nedoručiteľnú zásielku, a to bez ohľadu na dôvod, pre ktorý
sa ju nepodarilo doručiť.
Čl. 9
Záverečné ustanovenia

9.1.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami
obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
v Centrálnom registri zmlúv. Zverejnenie zmluvy sa zaväzuje zabezpečiť Kupujúci
a Predávajúceho o tom bezodkladne písomne (e-mailom) informovať. Predávajúci
podpisom tejto zmluvy vyjadruje súhlas s jej zverejnením v Centrálnom registri
zmlúv.

9.2.

Zmluvné strany sa dohodli, že počas doby trvania zmluvy sa budú vzájomne
bezodkladne, najneskôr do troch (3) pracovných dní písomne informovať o všetkých
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zmenách týkajúcich sa obchodného mena, sídla, miesta podnikania, predmetu činnosti,
štatutárnych orgánov vrátane spôsobu ich zastupovania voči tretím osobám, ako
aj písomne oznamovať všetky rozhodujúce skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv
na plnenie záväzkov z tejto zmluvy.
9.3.

Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých Kupujúci dostane
štyri (4) vyhotovenia a Predávajúci dve (2) vyhotovenia spolu so všetkými prílohami
označenými v tejto zmluve.

9.4.

Vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim touto zmluvou neupravené sa spravujú
ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej
republike, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

9.5.

Kupujúci si vyhradzuje právo nezverejňovať podpis/signatúru štatutárneho orgánu,
nakoľko ju považuje za skutočnosť dôverného charakteru. Predávajúci sa výslovne
zaväzuje toto ustanovenie rešpektovať a dodržiavať.

9.6.

Táto zmluva bola uzavretá slobodne a vážne, zmluva nie je uzavretá v tiesni
ani za nápadne nevýhodných podmienok, nie je v rozpore s dobrými mravmi
ani so zásadami poctivého obchodného styku. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej
obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Bratislave, dňa .............................

V Bratislave, dňa .............................

Za Predávajúceho:

Za Kupujúceho:

Ing. Marián Goga, PhD.
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

JUDr. Kajetán Kičura
predseda

________________________
Ing. Milan Krištof
člen predstavenstva
a výrobný riaditeľ
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