
číslo Zmluvy Predávajúceho: ~-----
číslo Zmluvy Kupujúceho: .Jff/,Jo !.t-

KÚPNA ZMLUVA 

uzavretá v zmysle§ 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
(ďalej len ,.Zmluva") 

uzavretá medzi: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

!Č DPH: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

Slovenské elektrárne, a.s. 

Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 

35 829 052 

2020261353 

SK2020261353 

UniCredit Bank Slovakia a.s. 

5257593/1111 

v mene spoločnosti Jarmila Hudáková 
koná: Manažér služieb 

Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., odd.: Sa, č.vi.:2904/B 

\p'alej v Zmluve ako ,.Predávajúci") 

a 

Obchodné meno: Obec Vojany 

Vojany č. 72 

332127 

2020540137 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

!Č DPH: 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka 

3024622/0200 Číslo účtu: 

V mene spoločnosti Štefan Czinke, starosta obce 
koná: 

(ďalej v Zmluve ako ,.Kupujúci") 

(Predávajúci a Kupujúci ďalej spolu tiež ,.Zmluvné strany" alebo osobitne ,.Zmluvná strana") 

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Zmluva sa uzatvára na základe zdôvodnenia priameho zadania na odpredaj. 

1.2 Účel Zmluvy 

Účelom tejto Zmluvy je stanoviť práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré sa budú 
aplikovať na dodanie tovaru uvedeného v bode 1.3 Predávajúcim v prospech 
Kupujúceho. 
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1.3 Špecifikácia tovaru 

Predmetom tejto Zmluvy je dodanie a prevod vlastníckeho práva k tovaru: Zmes 
štrku a hliny z kol'ajového lôžka (ďalej len .. Tovar"). Jedná sa o zmes drveného 
kameňa rôznej frakcie od 4-8 po 32-63 a hliny získaný pri oprave železničného zvršku. 
Kamenivo je znečistené zeminou a uhlím, uložené tak, ako bolo vyťažené. 

Kupujúci prehlasuje, že bol riadne oboznámený s technickým stavom, vekom a 
rozsahom opotrebenia Tovaru a prijíma tento Tovar v tomto stave a rozsahu 
opotrebenia do svojho vlastníctva tak ako stojí a leží. Kupujúci berie na vedomie, že 
Predávajúci nezaručuje žiadne parametre Tovaru. 

1.4 Predpokladané množstvo 

Predpokladané množstvo Tovaru, ktoré má Predávajúci na základe tejto Zmluvy dodať 
a ktoré je Kupujúci povinný odobrať je 100 t. Potvrdenie množstva Tovaru 
dohodnutého v zmluve, ktoré Kupujúci reálne odoberie, sa vykoná fyzickou obhliadkou 
za účasti zástupcov oboch Zmluvných strán. 

2 KÚPNACENA 

2.1 Kúpna cena za Tovar je dohodnutá Zmluvnými stranami v zmysle § 3 zákona č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. 
z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. 

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že jednotková cena za dodanie Tovaru je: 

Zmes štrku a hliny z kol'ajového lôžka: 

1,00 ,- EUR bez DPH / tona 

(slovom jeden cent bez DPH l tona), 

(ďalej len .. jednotková cena") 

2.3 Celková cena za Tovar dodaný podl'a tejto Zmluvy sa vypočíta ako násobok skutočne 
dodaného množstva Tovaru a jednotkovej ceny Tovaru podl'a odseku 2.2 tejto Zmluvy 
(ďalej len .,cena"). 

3 LEHOTA DODANIA TOVARU, DODANIE A PREVZATIE TOVARU 

3.1 Lehota dodania Tovaru 

Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci je oprávnený prevziať Tovar v mieste dodania Tovaru 
v zmysle bodu 3.2 Zmluvy až po uhradení 100 % ceny na bankový účet Predávajúceho 
uvedený v záhlaví tejto Zmluvy a až po doručení výzvy Predávajúceho. 

3.2 Miesto dodania a prevzatia Tovaru 

Miestom dodania a prevzatia Tovaru sa rozumie : 

Slovenské elektrárne, a.s. 
Závod Elektrárne Vojany 
076 73 Vojany 
(ďalej v Zmluve len .. EVO") 

3.3 Odovzdanie a prevzatie Tovaru 

Kupujúci je povinný prevziať a odviezť Tovar z miesta dodania a prevzatia Tovaru a vyčistiť 
plochy na ktorých bol Tovar uložený v lehote 21 dní odo dňa doručenia výzvy na prevzatie 
Tovaru Kupujúcemu Predávajúcim. Predávajúci vyzve Kupujúceho na prevzatie Tovaru bez 
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zbytočného odkladu po pripísaní 100% ceny na bankový účet Predávajúceho uvedený v záhlaví 
Zmluvy. 

Pre posúdenie odobratého množstva Tovaru budú použité údaje zo systému váhy zabezpečenej 
Predávajúcim v mieste dodania a prevzatia Tovaru. Váženie Tovaru sa uskutoční v čase 
odovzdania Tovaru Predávajúcim. Dodané množstvá Tovaru podl'a údajov z váhy budú 
zaznamenané na vážnom lístku. Dodanie a prevzatie Tovaru sa potvrdí na vážnom lístku 
(ďalej len "vážny lístok"), ktorý podpíšu obe Zmluvné strany a ktorý bude obsahovať druh 
Tovaru, váhu prevzatého Tovaru, čitatel'né mená a priezviská a podpisy povereného 
odovzdávajúceho a preberajúceho zamestnanca, pečiatku a dátum dodania a prevzatia Tovaru. 

V prípade nefunkčnosti váhy zabezpečenej Predávajúcim alebo neprítomnosti váhy 
u Predávajúceho, bude preberaný Tovar odvážený na váhe zabezpečenej Kupujúcim za účasti 
zástupcu Predávajúceho, pričom následne sa prevzatie Tovaru potvrdí na vážnom lístku. 

Po prevzatí všetkého Tovaru bude spísaný preberací protokol, ktorý podpíšu splnomocnení 
zástupcovia oboch Zmluvných strán v mieste dodania a prevzatia Tovaru v deň odovzdania 
a prevzatia Tovaru (ďalej len .. Preberací protokol"). 

Kupujúci je povinný udržiavať poriadok a čistotu v objekte a na plochách učených na 
skladovanie Tovaru. 

V ostatnom pre prevzatie Tovaru platia ustanovenia Bezpečnostno-technických podmienok 
Predávajúceho, ktoré tvoria ako Príloha č. l tejto Zmluvy neoddelitel'nú súčasť tejto Zmluvy. 

3.4 Kupujúci sa zaväzuje prevziať Tovar od Predávajúceho v lehote uvedenej v bode 3.3 Zmluvy. 
Všetky náklady súvisiace s prevzatím Tovaru znáša Kupujúci, pričom pri preberaní Tovaru je 
povinný postupovať podl'a pokynov Predávajúceho. Kupujúci zabezpečí na svoje náklady obaly a 
palety pre odvoz, viazačské práce a všetky činnosti spojené s prevzatím, odvezením, prekládkou, 
nakládkou, manipuláciou, prevzatie tovaru a jeho odvoz z miesta dodania. Kupujúci zodpovedá 
počas prepravy za dodržiavanie dopravných a bezpečnostných predpisov pri preprave Tovaru po 
komunikáciách Predávajúceho. 

3.5 Kupujúci zabezpečí prepravu Tovaru tak, aby počas odberu Tovaru a/alebo prevozu Tovaru 
nedochádzalo k znečisteniu a/alebo zaprášeniu priestorov Predávajúceho v areáli EVO. Kupujúci 
je povinný pri plnení povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy počínať si tak, aby nedochádzalo 
ku škodám na majetku Predávajúceho a/alebo tretích osôb, resp. na zdraví tretích osôb, resp. 
škodám na životnom prostredí. 

3.6 V prípade, že dôjde k porušeniu povinnosti Kupujúceho, resp. ním povereného prepravcu 
vyplývajúcej z bodu 3.5 Zmluvy, je Kupujúci povinný odstrániť vzniknutý závadný stav bez 
zbytočného odkladu a v prípade, že dôjde ku škode, Kupujúci sa zaväzuje škodu nahradiť 
v plnom rozsahu. 

3.7 Prechod cez vrátnicu Predávajúceho v areáli EVO je umožnený v režime - počas pracovných dní 
- pondelok- piatok od 700 do 13°0 hodiny. 

3.8 Nebezpečenstvo škody 

Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho okamihom odovzdania a prevzatia 
Tovaru v mieste dodania Tovaru v zmysle tejto Zmluvy. 

3.9 Prechod vlastníckeho práva 

Vlastnícke právo k Tovaru dodanému podl'a tejto Zmluvy prechádza na Kupujúceho až úplným 
zaplatením ceny. 

4 PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

4.1 Povinnosti Kupujúceho: 

4.1.1 Kupujúci zabezpečí svoju súčinnosť poskytnutím l'udských zdrojov (kompetentných 
zamestnancov) a potrebných informácií súvisiacich s predmetom zmluvy. 
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Nedostupnosť uvedených l'udských zdrojov Kupujúceho a potrebných informácií, 
resp. dokumentov spôsobená Kupujúcim sa považuje za neposkytnutie súčinnosti a 
môže mať za následok nedodržanie termínu plnenia zo strany Predávajúceho. V 
takomto prípade sa nedodržanie termínu plnenia predmetu tejto zmluvy 
nepovažuje za oneskorené plnenie. 

4.1.2 Kupujúci je pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej aj "BOZP") 
povinný zabezpečiť dodržiavanie a dodržiavať zásady bezpečnej práce v súlade 
s ustanoveniami zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov pri 
preprave a výkone prác v areáli Predávajúceho. 

4.1.3 Kupujúci je povinný okamžite preukázatel'ne oznámiť vznik pracovného úrazu, 
ktorý nastal v areáli Predávajúceho Predávajúcemu, s ciel'om zabezpečenia 
objektívneho vyšetrenia tohto úrazu. 

4.1.4 Počas doby trvania Zmluvy je Kupujúci povinný písomne oznámiť Predávajúcemu 
všetky zmeny týkajúce sa jeho obchodného mena, sídla alebo miesta podnikania, 
predmetu činnosti, štatutárnych orgánov vrátane spôsobu ich konania voči tretím 
osobám, začatie vstupu do likvidácie Kupujúceho, začatie exekučného konania na 
majetok Kupujúceho a začatie konania podl'a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze 
a reštrukturalizácii. Kupujúci je počas trvania zmluvy tiež povinný písomne oznámiť 
Predávajúcemu dátum zrušenia registrácie platitel'a DPH, dátum registrácie 
platitel'a DPH a to bezodkladne po tomto dátume. 

4.1.5 Pri vjazde motorových vozidiel do miesta dodania je Kupujúci povinný dodržiavať 
dopravné predpisy, príslušné vnútorné predpisy Predávajúceho, s ktorými boli 
zamestnanci Kupujúceho Kupujúcim oboznámení. 

5 PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1 Platba ceny bude uskutočnená na základe vyúčtovania Predávajúceho formou faktúry. Faktúra 
musí obsahovať obvyklé a zákonom vyžadované náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. 
o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Platba ceny bude uskutočnená v plnej výške, v 
eurách a to najneskôr v deň splatnosti faktúry. Podkladom pre fakturáciu budú vzájomne 
odsúhlasené údaje uvedené vo Vážnych lístkoch Predávajúceho. 

Úhrada ceny za Tovar bude vykonaná bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho 
uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. 

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za Tovar bude uhradená nasledujúcim spôsobom: 

Celková cena vo výške 100 % ceny z odobraného množstva Tovaru vo výške 100,00 ,- Eur 
bude uhradená Kupujúcim na účet Predávajúceho uvedený na faktúre (ďalej ako "faktúra"). 
Kupujúci je povinný zaplatiť faktúru do 7 dní po vystavení faktúry Predávajúcim. Predávajúci 
vystaví faktúru najneskôr do 2 dní po nadobudnutí platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Fakturácia 
sa vykoná v súlade so Zákonom o DPH. 

5.3 Za deň splnenia peňažného záväzku Kupujúceho sa považuje deň pripísania dlžnej sumy na účet 
Predávajúceho. Ak deň splatnosti faktúry pripadne na deň pracovného pokoja, faktúra bude 
splatná v najbližší nasledujúci pracovný deň. Ak je Kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry, je 
povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý i začatý deň 
omeškania. 

6 ZÁRUKA 

6.1 Predávajúci negarantuje kvalitatívne parametre Tovaru dodaného podl'a tejto Zmluvy a 
neposkytuje záruku na Tovar dodaný na základe tejto Zmluvy, čo berie Kupujúci podpisom tejto 
Zmluvy na vedomie. Predávajúci Tovar predáva a Kupujúci Tovar kupuje v stave v akom Tovar 
stojí a leží. 
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7 ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY 

7.1 Ako samostatnú a nezávislú povinnosť, preberá Kupujúci plnú zodpovednosť a zaväzuje sa 
odškodniť Predávajúceho pred akýmikol'vek a všetkými zodpovednosťami, povinnosťami, 
stratami, škodami, pokutami, nárokmi, žalobami, daňami, záväzkami, spormi, výdavkami a 
nákladmi (vrátane primeraných poplatkov za právne poradenstvo, nákladov a výdavkov na 
vyšetrovanie), ktoré Predávajúci utrpí a ktoré akýmkol'vek spôsobom súvisia alebo vznikajú na 
základe priameho či nepriameho porušenia záväzku a/alebo prehlásenia Kupujúceho podl'a tejto 
Zmluvy. 

8 ZMLUVNÉ POKUTY 

8.1 V prípade, že Kupujúci je v omeškaní s prevzatím Tovaru v lehote podl'a odseku 3.3 tejto 
Zmluvy, má Predávajúci právo uplatniť si u Kupujúceho a Kupujúci je povinný zaplatiť zmluvnú 
pokutu vo výške 100,- EUR za každý i začatý deň omeškania s prevzatím Tovaru. 

8.2 V prípade, ak Kupujúci nevyčistí plochy na ktorých bol uložený Tovar v zmysle v lehote podl'a 
odseku 3.3 tejto Zmluvy, má Predávajúci právo uplatniť si u Kupujúceho a Kupujúci je povinný 
zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý i začatý deň omeškania so splnením 
tejto povinnosti Kupujúceho. 

8.3 Zmluvná pokuta bude uplatnená formou penalizačnej faktúry vystavenej Predávajúcim a je 
splatná do 14 dní po doručení Kupujúcemu. V prípade ak kupujúci včas neuhradí takto 
uplatnenú zmluvnú pokutu alebo jej časť, Kupujúci je po obdržaní písomnej žiadosti 
Predávajúceho povinný zaplatiť Predávajúcemu úroky z omeškania vo výške 2 % mesačne 
z celkovej nesplatenej časti zmluvnej pokuty. 

9 OSTATNÉ USTANOVENIA 

9.1 Súčinnosť 

Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť Predávajúcemu potrebnú súčinnosť pri vykonávaní jeho práv a 
povinností podl'a tejto Zmluvy a zároveň sa zaväzuje informovať Predávajúceho o všetkých 
skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na riadne vykonávanie práv a povinností Predávajúceho 
podl'a tejto Zmluvy. 

9.2 Vyššia moc 

Predávajúci a Kupujúci nie sú povinní plniť povinnosti podl'a Zmluvy počas doby trvania 
okolností, ktoré sú nezávislé od vôle Zmluvných strán a ktoré vylučujú ich zodpovednosť v 
zmysle príslušných právnych predpisov. V prípade ak takéto okolnosti nastanú, Predávajúci je 
oprávnený predÍžiť termín dodania Tovaru a Kupujúci je oprávnený predÍžiť termín splatnosti 
ceny o dobu trvania takýchto okolností. Strana, ktorá bola takýmito okolnosťami postihnutá, je 
povinná bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu, inak nebude mať nárok na 
uplatnenie svojich práv podl'a tohto odseku. 

9.3 Postúpenie pohl'adávok zo Zmluvy 

Kupujúci sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho nebude 
postupovať, ani inak nakladať, resp. obchodovať či už odplatne alebo bezodplatne 
s pohl'adávkami vyplývajúcimi zo Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné 
porušenie Zmluvy. 

9.4 Prevod záväzkov 

Kupujúci nie je oprávnený previesť svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu Predávajúceho. V opačnom prípade je takýto prevod záväzkov neplatný. 

9.5 Započítanie 
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Predávajúci je oprávnený započítať si pohl'adávku voči Kupujúcemu oproti akejkol'vek 
(i nesplatnej) pohl'adávke Kupujúceho voči Predávajúcemu. O takomto započítaní je Predávajúci 
povinný Kupujúceho písomne informovať. 

9.6 Oddelitel'nosť ustanovení 

Každé ustanovenie tejto Zmluvy sa interpretuje tak, aby bolo účinné a platné podl'a platných 
právnych predpisov. Pokial' by však bolo podl'a platných právnych predpisov nevykonatel'né, 
neplatné alebo neúčinné, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. V prípade takejto 
nevykonatel'nosti, neplatnosti, alebo neúčinnosti budú Zmluvné strany v dobrej viere rokovať, 
aby sa dohodli na zmenách alebo doplnkoch Zmluvy, ktoré sú potrebné na realizáciu zámerov 
Zmluvy a nahradia jej nevykonatel'né alebo neplatné ustanovenia. 

9.7 Odstúpenie od Zmluvy 

Každá zo Zmluvných strán môže od tejto Zmluvy jednostranne odstúpiť v zmysle § 34S ods. 2 
v prípade podstatného porušenia Zmluvy uvedeného v zákone alebo v tejto Zmluve ak to známi 
druhej Zmluvnej strane bez zbytočného odkladu potom, čo sa o takomto porušení dozvedela 
alebo v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy v zmysle § 346 ods.1 Obchodného zákonníka, 
ak druhá Zmluvná strana poruší niektorú zo svojich zmluvných povinností a neodstráni ju ani na 
základe písomnej výzvy v dodatočnej primeranej lehote, a to na základe jednostranného 
písomného oznámenia. 

9.7.1 Podstatným porušením Zmluvy sa v zmysle § 34S ods. 2 Obchodného zákonníka 
rozumie: 

(i) omeškanie Kupujúceho s prevzatím Tovaru v lehote uvedenej v bode 
3.1 Zmluvy; 

(ii) porušenie obchodného tajomstva alebo mlčanlivosti o dôverných 
informáciách; 

(iii) ak Kupujúci koná akýmkol'vek spôsobom v rozpore so zásadami 
poctivého obchodného styku, dopustí sa nekalosúťažného konania, 
koná v rozpore s právnymi predpismi na ochranu hospodárskej súťaže; 
alebo ak svojim konaním poškodzuje dobré meno a oprávnené záujmy 
Predávajúceho 

Odstúpenie od Zmluvy sa stáva účinným doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej 
Zmluvnej strane. 

9.8 Zmeny a dodatky 

Akékol'vek zmeny a/alebo doplnenia tejto Zmluvy sa môžu vykonať iba na základe dohody 
obidvoch Zmluvných strán, a to vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k Zmluve 
podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. 

9.9 Oznámenia a komunikácia, doručovanie 

Všetky oznámenia a všetka komunikácia medzi Zmluvnými stranami podl'a tejto Zmluvy sa 
uskutočňuje písomne poštou, kuriérskou službou alebo je doručovaná osobne na adresu druhej 
Zmluvnej strany, ktorú uviedla v záhlaví tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že 
písomnosť sa považuje za doručenú aj v prípade: 

9.9.1 ak Zmluvná strana odmietne písomnosť prevziať - písomnosť sa považuje za 
doručenú týmto dňom, 

9.9.2 ak sa písomnosť nepodarí doručiť z dôvodu (napr. neprevzatia zásielky 
v odbernej lehote, adresát nebol zastihnutý, adresát neznámy alebo iného 
údaju pošty vyznačeného na zásielke) - písomnosť sa považuje za doručenú 
dňom vrátenia zásielky odosielatel'ovi. 

Zmluvné strany sa taktiež dohodli, že obe Zmluvné strany sú povinné ihneď oznámiť zmenu 
adresy uvedenej v záhlaví Zmluvy a to bez zbytočného odkladu po jej zmene, v opačnom 
prípade zodpovedajú za škodu, ktorá v dôsledku toho vznikne druhej Zmluvnej strane. 
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9.10 Nadpisy 

Nadpisy jednotlivých odsekov tejto Zmluvy sú len informatívne a neovplyvňujú jej výklad. 

9.11 Prejav vôle 

Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že s obsahom tejto Zmluvy súhlasia, a že vyjadruje ich 
slobodnú a vážnu vôl'u, čo potvrdzujú prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov, ktorí 
Zmluvu podpísali. 

9.12 Účinnosť 

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami. 

9.13 Ochrana osobných údajov 

Kupujúci sa zaväzuje, že v prípade, ak príde do styku s osobnými údajmi Predávajúceho, bude 
postupovať v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov. 

9.14 Utajované skutočnosti 

Kupujúci sa zaväzuje, že ak v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy príde do styku 
s utajovanými skutočnosťami, bude dodržiavať zásady ich ochrany a utajenia v zmysle platných 
právnych predpisov 

9.15 Rozhodujúce právo 

Pokial' táto Zmluva neustanovuje inak, budú sa vzájomné vzťahy Zmluvných strán, ktoré vznikli 
na základe tejto Zmluvy a ktoré v nej nie sú výslovne upravené riadiť príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi slovenského 
právneho poriadku. 

9.16 Spory 

Akýkol'vek spor týkajúci sa tejto Zmluvy, bude predložený na rozhodnutie príslušnému 
Okresnému súdu v súlade s ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb., 
v znení neskorších predpisov. 

9.17 Kontaktné osoby: 

Na účely vykonávania ustanovení tejto Zmluvy sú kontaktnými osobami, resp. koordinátormi 
nasledovné osoby: 

za Predávajúceho: 
za Kupujúceho: 

Petra Marošová (0910 674 844) 
štefan Czinke, starosta obce (0907 937 755) 

Každá zo Zmluvných strán je oprávnená kedykol'vek zmeniť kontaktnú osobu, o čom je povinná 
bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu. Kontaktná osoba bude disponovať 
oprávneniami a právomocami potrebnými pre prijímanie a realizáciu rozhodnutí v súvislosti s 
plnením tejto Zmluvy. 

9.18 Prílohy 

Neoddelitel'nou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. l - Bezpečnostno -technické podmienky plnenia 

9.19 Právne predpisy 

Táto Zmluva bola uzavretá v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a 
ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

9.20 Vyhotovenia 

Táto Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane jedno 
vyhotovenia. 
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9.21 Etický kódex a Princíp nulovej tolerancie korupcie 

Kupujúci je oboznámený so skutočnosťou, že Predávajúci ako člen skupiny Enel sa pri riadení 
obchodných činností a vzťahov riadi princípmi zakotvenými v Etickom kódexe spoločnosti, v 
Pláne nulovej tolerancie voči korupcii, ktorých znenia sú zverejnené na internetových stránkach 
http://www.seas.sk/spolocnost/eticky-kodex/ a http://www.seas.sk/ spolocnost/2473 (ďalej ako 
"princípy"). Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci si želá, aby sa jeho dodávatelia pri 
riadení svojich obchodných činností a vzťahov riadili rovnakými princípmi. 

V Bratislave, dňa Vo Vojanoch, dňa .............. .. 

V mene a za Predávajúceho: V mene a za Kupujúceho: 

C---
Konatel' spoločnosti 
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