
904 Pokia!' Nájomca poruší svoju povinnosť uvedenú v článku VI. bod 6.6 a nedodrží ustanovenia
článku VI. bod 6.6 tejto zmluvy zaväzuje sa uhradiť Dodávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške
30% zo sumy tvoriacej dohodnutý objem odberu spotrebného materiálu za dohodnuté trvanie
zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvná pokuta je primeraná a nie je možné ju znížiť.
Zmluvná pokuta zodpovedá významu zmluvnej povinnosti, ktorú zabezpečuje.

ČlánokX.
Záverečné ustanovenia

10.1 Doručovanie písomností sa vykonáva na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví (označení
zmluvných strán) tejto zmluvy. Ak nie je možné doručiť písomnosť na takúto adresu a ak
zmluvná strana písomne neoznámila druhej zmluvnej strane doručovaciu adresu odlišnú od
adresy uvedenej v tejto zmluve, písomnosť sa považuje za riadne doručenú v deň vrátenia
nedoručenej zásielky zmluvnej strane - odosielate!'ovi. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne
oznámiť druhej zmluvnej strane zmenu údajov a skutočností majúcich vplyv na obsah tejto
zmluvy.

10.2 Táto zmluva môže byť menená len formou písomných očíslovaných dodatkov podpísaných
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

10.3 Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy a touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom a účinnom znení a ďalšími všeobecne
záväznými právnymi predpismi.

1004 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov
vzniknutých na základe tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o
platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní
okresnému súdu v Žiline, Hviezdoslavova ul. 38, 010 01 Žilina. Zmluvné strany sa rozhodnutiu
vydanému v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné
stran~ konečné a záväzné.

10.5 Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis obdrží Nájomca, jeden
rovnopis obdrží Dodávateľ, Zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi na tejto zmluve
prevzatie rovnopisov.

10.6 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že zodpovedá ich pravej, slobodnej a
vážnej vôli a že nebola uzavretá pod nátlakom alebo za jednostranne nevýhodných podmienok,
na znak čoho túto zmluvu vlastnoručne podpísali.

10.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť podľa článku II. tejto
zmluvy.

10.8 Pokia l' počas zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou nedôjde k vážnym prekážkam
v plnení zmluvných povinností, zmluvné strany sa zaväzujú začať minimálne 3 mesiace pred
ukončením platnosti a účinnosti tejto zmluvy rokovanie o predlžení tohto zmluvného vzťahu.

Príloha č.1:
Príloha č.2:
Príloha č.3:
Príloha čA:

Článok Xl.
Prílohy

Cenník renovovaného spotrebného materiálu.
Formulár na hlásenie závad na tlačiarni.
Odpredajné ceny reprografických zariadení.
Zoznam poskytnutej reprografickej techniky.
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