3. UMMS SAV, v. v. i. je oprávnený prefakturovať UVZ SAV, v. v. i. dojednanú pomernú
časť nákladov vynaložených na realizáciu.
4. UMMS SAV, v. v. i. je oprávnený prefakturovať UVZ SAV, v. v.
dodatočne navýšených nákladov vynaložených na realizáciu diela.

1.

pomernú časť

5. UVZ SAV, v. v. i. vyhlasuje, že je plne v kompetencii UMMS SAV, v. v. i. dojednať
podmienky a uzatvoriť objednávky pre vybraných dodávateľov a UVZ SAV, v. v. i.vyhlasuje
a zaväzuje sa plne rešpektovať cenu diela dojednanú UMMS SAV, v. v.i..
6. UVZ SAV, v. v. i. berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade omeškania sa so
zaplatením pohľadávky, alebo jej časti má UMMS SAV, v. v. i. nárok na zaplatenie zákonného
úroku z omeškania z omeškanej dlžnej sumy až do zaplatenia, porušuje Partner svoju zmluvnú
povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy a UMMS SAV, v . v. i. vzniká voči UVZ SAV, v . v. i.
za porušenie tejto povinnosti nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,00 EUR,
ktorú je UVZ SAV, v.v. i. povinný zaplatiť UMMS SAV, v. v.i.v deň vzniku omeškania.

Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť po jej podpise zmluvnými stranami.
2. Táto zmluva nadobúda úči1mosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom
registri zmluv.
3. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia
účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných
ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo
najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné
strany túto otázku brali do úvahy.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne
formou dohody (zmieru). V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je ktorákoľvek zmluvná
strana oprávnená požiadať o rozhodnutie príslušný súd.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich ztejto
zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená aže im nie sú známe okolnosti,
ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje
zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.
6. Vprípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek
písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú vzáhlaví tejto
zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť
doručuje. Vprípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená,
zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky
zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
7. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju v dvoch
vyhotoveniach podpísali. Každá zmluvná strana obdrží po podpise zmluvy jedno
vyhotovenie zmluvy.
8. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že ich prejavy sú im dostatočne zrozumiteľné, ich zmluvná
voľnosť nebola obmedzená a že zmluvu uzavreli slobodne a vážne podľa ich slobodnej vôle

a nie v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak svojho súhlasu s obsahom
zmluvy účastníci túto zmluvu vlastnoručne podpisujú.
V Bratislave dňa ........{.'�.'..��./:.
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