
zMLuvA o ZABEZPEČENÍ REKLAMNÝCH SLUŽIEB E. 2022029
uzavretá podľa § 269 ods.2 zák. Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľom:

Obchodné meno: FCC Slovensko, s.r.o.
Sídlo: Bratislavská 18, 900 51 Zohor
Zastúpený: Ing. Tomáš Varga - konateľ' spoločnosti

Petr Urbánek - konateľ spoločnosti
Ing. Eva Mikulášiová - konatel'spološnosti
Ing. Petr Marek - konateľspološnosti

Adresa pre doručovanie: FCC Slovensko, s.r.o. - prevádzkareň Dolný
Bar
Č. 195, 930 14 Dolný Bar

Bankové spojenie: _ Tatra banka, a.s.
Clslo účtu: SK3011000000002626041970
ICO: 31318762
DIC: 2020358538 _
IC DPH: SK2020358538
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava, vložka č.13406/B

(dalej ako ,,Objednávatel'“)

Vykonávateľom:

Obchodné meno: Obec Lipové '
Sldlo: č.59, 946 14 Lipová
Zastúpený: Dáša Kovácsová - starostka obce
Bankové spojenie: VUB, a.s..
Cislo účtu: SK35 0200 0000 0000 2262 2142
ICO: 00306541
DIC: 2021014787

(ďalej ako ,,Vykonávatel"`),

(Objednávateľa a Vvkonávatel' spoločne ako „Zmluvné strany“)

čláuak I
PREDMET zMl_uw

Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie reklamných služieb pre Objednávateľa
Vykonávateľom vsúvislosti 5 projektom „Lipovské hody“, ktorá sa bude konať dňa
13. augusta 2022 (díalej len ,,Projekt“) so zameraním na propagáciu a zverejnenie
obchodného mena a ochrannej známky (ďalej len ,,!ogo“) Objednávateľa so zámerom
dosiahnutia, zabezpečenia a zvýšenia príjmov Objednávateľa prostredníctvom činnosti
V\,fkonávatel'a v rozsahu stanovenom touto zmluvou, spôsobom uvedeným v čl. 2 tejto
zmluvy s cieľom posilniť pozitívny obraz Objednávateľa, a tak podporiť jeho
podnil‹atel'sl‹é aktivity. Ûbjednávatel' sa zaväzuje zaplatit' za Činnosti Vyl‹onávatel'a podľa
tejto zmluvy odplatu dohodnutú v článku 2 tejto zmluvy.
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__ Článok II I _
PRĂVÃ Á PÛVINNÛSTI ZMLUVNYCH SŤRÄN

Práva a povinnosti Vykonávateľä
Vykonávateľ sa touto zmluvou zaväzuje Objeclnávateľovi v súvislosti s Projektom
zabezpečiť za odplatu dojednanú v článku II odsek 1.1. tejto zmluvy nasledovné
reklamné služby:

ll Zverejniť a prezentovať ochrannú známku (logo) Objednávateľa na 1 ks
exteriérovom banneri v rozmere 2 X 1 m na hlavnom pôdiu počas trvania
Projektu a Zverejniť a prezentovať ochrannú známku (logo)
Dbjednávateľa na letákoch projektu - cena za reklamné pinenie je 150,01)
EUR, slovom: stopäťdesiat;

Vykonávateľ je povinný v písomnej forme (e-mailom) upozorniť Übjednávatela na každý
prípadný nesúlad s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo
s obchodnými pravidlami a zvyklosťami marketingovej, podnikovej a mediálnej
komunikácie súvisiaci s plnením podľa tejto zmluvy. Pak Vykonávateľ túto svoju
povinnosť nedodrží, preberá na seba plnú zodpovednosť za danú aktivitu.

Vykonávateľ je povinný v zmysle tejto zmluvy zaslať Objednávateľovi do 30 dní po
ukončení Projektu hodnotiacu správu obsahujúcu skutočný počet uverejnenej reklamy
podľa článku II odsek 1.1. tejto zmluvy, vrátane fotodokumentácie dokumentujúce
riadne splnenie si všetkých záväzkov a povinností Vykonávateľa podľa tejto zmluvy.

Vykonávateľ berie na vedomie, že logo Objednávateľa, ktoré bude použité v súvislosti s
touto zmluvou, je chránené ochrannou známkou, ktorej majiteľom .je Objednávateľ.
Zmluvné strany sa dohodli, že Vykonávateľ je oprávnený použiť obchodné meno a logo
Dbjednávateľa výlučne na účely plnenia -tejto zmiuvy, spôsobom v súlade s
podmienkami v nej uvedenými, a to výlučne počas jej účinnosti' (nie neskôr). Udelená
licencia nemá povahu výhradnej licencie. Vykonávateľ sa zaväzuje, že obchodné meno a
logo Objednávateľa nebude používať spôsobom, ktorý by bol v rozpore s oprávnenými
záujmami Objednávateľa alebo by poškodzoval jeho dobrú povesť.

Po skončení alebo zrušení zmluvy sa zaväzuje Vykonávateľ obchodné meno a logo
Objednávateľa, ako aj všetky materiály, reklamné predmety, podklady, výstupy, na
ktorých bolo obchodné meno a logo Objednávateľa v súlade s touto zmluvou použité,
nepoužívať, pričom tieto materiály sa zaväzuje zničiť alebo odovzdať spät
Objednávateľovi, a to podľa rozhodnutia Objednávateľa a v lehote určenej
Objednávateľom.

Vykonávateľ prehlasuje, že všetky služby uvedené v predchádzajúcich ustanoveniach
tejto zmluvy dokáže pre Dbjednávateľa riadne a včas zabezpečiť, aj ked' poskytnutie
týchto služieb je závislé od súčinnosti, resp. konania akejkoľvek tretej osoby. V prípade,
že plnenia podľa predchádzajúcich ustanovení tejto zmluvy nie sú Objednávateľovi
poskytnuté riadne a včas, predstavuje táto skutočnosť podstatné porušenie zmluvnej
povinnosti zo strany Vykonávateľa. Vykonávateľ sa v prípade nesplnenia ktoréhokoľvek
záväzku podľa článku II odsek 1.1. tejto zmluvy nemôže dovolávať toho, že dôvodom
nesplnenia jeho záväzku z tejto zmluvy je nedostatočná súčinnosť, resp. neuskutočnené
konanie tretej osoby, nech už neboli poskytnuté z al<éhokoľvek dôvodu.

Vykonávateľ vyhlasuje, že je oprávnený uzatvoriť túto zmluvu a plniť povinnosti z nej
vyplývajúce, a že má na to všetky potrebné povolenia.

Práva a povinnosti Objednávateľa

:F



Dbjednávateľ sa na základe tejto zmluvy na základe riadneho avčasného splnenia
podmienok Vykonávateľom uvedených v tejto Zmluve zaväzuje Vykonávateľovi zaplatiť
cenu uvedenú v tejto Zmluve a vzájomne dohodnutú Zmluvnými stranami.
Objednávatel' dodá 'vykonávateľovi grafické, ako aj všetky ostatné podklady potrebné
pre realizáciu jednotlivých reklamných služieb uvedených v článku II odsek 1.1.
najneskôr 10 dní pred konaním Projektu.
Objednávatel' je oprávnený písomne odsúhlasiť všetky realizačné riešenia a umiestnenia
obchodného mena a loga podľa tejto zmluvy pred jeho zverejnením. Návrhy riešení
a umiestnení je Vykonávatel' povinný predložiť Objednávateľovi na schválenie najneskôr
7 dní pred konaním Projektu.

Í Článok III __ _'
SPÛLUPRÃCA ZHLUVNYCH STRÄN

Zmluvné strany sú povinné počas plnenia tejto zmluvy spolupracovať prostredníctvom
kontaktných osôb uvedených v článku V tejto zmluvy, najmä sú povinné navzájom sa
informovať o každej dôležitej skutočnosti, ktorá môže mať vplyv na plnenie povinností
podľa tejto zmluvy.

Objednávateľ je oprávnený počas platnosti tejto zmluvy priebežne kontrolovať plnenie
Vykonávateľa, ako aj požadovať informácie O ich plnení od Vykonávateľa.

Článok IY .
ÛDPLÄTĂ A PLÃTÛBNE PÛDHIENKY

Objednávateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje zaplatiť Vykonávateľovi za reklamné
služby uvedené v článku II odsek 1.1. tejto zmluvy odplatu vo výške. 150,00 EUR bez
DPH (slovom: stopäťdesiat eur bez dane z pridanej hodnoty). V prípade, ak
Vykonávatel' zrealizuje len čiastkové plnenie, Dbjednávateľ uhradí Poskytovateľovi za
toto plnenie len cenu zodpovedajúcu tomuto' plneniu. '
V odplate podľa článku IV odsek 1. sú zahrnuté všetky náklady a výdavky
Vykonávateľa, ako aj akékoľvek iné plnenia finančnej alebo nefinančnej povahy, ktoré
Vykonávateľ vynaloží za účelom splnenia si jednotlivých povinností vyplývajúcich mu z
tejto zmluvy.

Odplata bude uhradená na základe faktúry Vykonávateľa, splatnej v lehote 45 dní odo
dňa jej doručenia. -

Faktúra ,musí obsahovať náležitosti účtovného dokladu podľa zákon č. 431/2002 Z. z. o
účtovníctve, spĺňať náležitosti podľa platného zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), ďalej v nej bude
uvedené: '
l číslo tejto zmluvy,
l číslo objednávky Objednávateľa a
l obdobie, na ktoré sa faktúra vzťahuje. .

K faktúre je Vykonávateľ povinný predložiť kôpiu fotodokumentácie z realizácie reklamy.

V prípade, ak faktúra nespĺňa obsahové a formálne náležitosti požadované podľa zákona
a tejto zmluvy, alebo neboli splnené predchádzajúce podmienky k vystaveniu a úhrade
faktúry, je Objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť a písomne požiadať Vykonávateľa
o odstránenie nedostatkov. V tomto prípade nová 45 dňová lehota splatnosti faktúry
začne plynúť v deň, keď boli zistené nedostatky odstránené a Übjednávateľovi doručená
nová faktúra.

Platobná povinnosť Ûbjednávateľa sa považuje za splnenú v deň, kedy bude zjeho



bankového účtu poukázaná príslušná platba na bankový účet Vykonávateľa. V prípade,
ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry v pôvodne dohodnutej
alebo predĺženej lehote splatnosti faktúry, Vykonávateľ' je oprávnený od Objednávateľa
požadovať zaplatenie zákonného úroku z omeškania z nezaplatenej sumy za obdobie
omeškania (od prvého dňa omeškania až po deň skutočnej úhrady).

Článokv
KONTAKTNÉ OSOBY

Všetky informácie spojené s touto zmluvou je potrebné oznámiť nižšie uvedeným
kontaktným osobám písomne, t. j. telefaxom, poštou, alebo elektronickou poštou na
nasledujúce adresy:

Zo strany Objednávateľa:

meno: Ing. Attila Gál
adresa: FCC Slovensko, s.r.o. - prevádzkareñ Dolný Barč. 195, 930 14

Dolný Bar
číslo telefónu: 0903/909 442 _
e-mail: atti|a.gaI@fcc-group.s_k

Zo strany Vykonávateľa:

meno: Dáša Kovácsová
adresa: č.59, 946 14 Lipové
číslo telefónu: 035/7796184
e-mail: obec@Iipové.sk

Obmedzenia prehlásení kontaktných osôb: ' *

Ak sú pokyny a rozhodnutia kontaktných osôb v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy,
v tomto prípade prevážia ustanovenia tejto zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré si kontaktné
osoby zasielajú pri plnení zmluvy vzmysle vyššie uvedeného, budú uložené spolu so
zmluvou u každej zo Zmluvných strán.

Člángk VI
zMLuvNA POKUTA

1. Vprípade porušenia povinnosti podľa tejto zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na
nasledovných zmluvných pokutách:

a) ak nedôjde z akýchkoľvek dôvodov zo strany Vykonávateľa k splneniu povinností
vyplývajúcich z tejto zmluvy v dohodnutej lehote, pričom Vykonávateľ a
Objednávateľ nedohodnú dodatočnú lehotu na uskutočnenie plnenia, alebo
dohodnutý termín dodatočného plnenia márne uplynie, považuje sa to za nesplnenie
(zmarenie) tejto zmluvy. V tomto prípade je Dbjednávateľ oprávnený vyúčtovať
Vykonávatelbvi zmluvnú pokutu vo výške 50 Ú/u zo sumy uvedenej v článku IV
odsek 1. tejto zmluvy. V prípade nesplnenia (zmarenia) tejto zmluvy Vykonávateľ nie
je oprávnený požadovať akúkoľvek náhradu za ním uskutočnené plnenia.

b) ak Vykonávateľ bude vopred vedieť (vie), že nebude môcť uskutočniť svoje plnenie v
súlade s obsahom tejto zmluvy (oneskorené plnenie, chybné plnenie, alebo
neplnenie) a túto skutočnosť bez zbytočného odkladu neoznámi Objednávateľovi, je
Objednávateľ oprávnený vyúčtovať Vykonávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 %
zo sumy uvedenej v článku IV odsek 1. tejto zmluvy.

l.



Vykonávateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú Objednávateľom podľa
tohto článku do 14 kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry Objednávateľom.
Faktúra na zmluvnú pokutu nie je považovaná za faktúru vzmysle zákona ODPH
v platnom znení. Pohľadávka Objednávatel'a je uhradená okamihom pripisania Čiastky
zmluvnej pokuty v celom rozsahu na bankový účet Objednávateľa.

Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty:
B) v prípade oneskoreného plnenia v deň, kedy sa dostal Vykonávateľ do omeškania,
b) v prípade, ak bol Vykonávateľovi poskytnutý dodatočný termín plnenia v deň, kedy

tento dodatočný termín márne uplynul,
c) v deň, kedy výška zmluvnej pokuty dosiahla najvyššiu prípustnú mieru podľa tejto

zmluvy,
d) v prípade chybného plnenia v deň doručenia písomnej informácie Objednávateľa

o chybnom plnení Vykonávateľovi,

mlčanlivosť v deň, v ktorý sa o udalosti Objednávateľ dozvedel.

Objednávateľ je oprávnený okrem zmluvnej pokuty požadovať aj náhradu škody za
porušenie danej zmluvnej povinnosti, ak výška škody prevyšuje dohodnutú zmluvnú
pokutu. _

Prijatie plnenia, ktoré nespĺňa požiadavky podľa tejto zmluvy, neznamená vzdanie sa
ostatných nárokov Objednávateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy. '

i č_l_ánuI‹ VII
UKONCENIE ZMLUVY

Objednávateľ a Vykonávateľ sa dohodli, že táto zmluva zaniká:
a) realizáciou predmetu tejto zmluvy a spinením súvisiacich' zmluvných povinností

Zmluvných strán, ' '
b) písomnou dohodu Zmluvných strán,
c) písomným odstúpením od Zmluvy podľa článku VII odsek 2. a 3. tejto zmluvy.

Objednávateľ je oprávnený písomne od tejto zmluvy odstúpiť, ako pri podstatnom
porušení zmluvy, pričom zmluva zaniká dňom doručenia odstupujúceho prejavu
Vykonávateľovi, a to bez akejkoľvek povinnosti Objednávateľa na náhradu škody, najmä
ak:

a) vykonávateľ porušil záväzok mlčanlivosti, ku ktorému sa zaviazal vtejto zmluve,
alebo

b) vyhlásenie alebo správanie/konanie Vykonávateľa poškodilo dobré meno alebo
podnikateľskú dôveryhodnosť Objednávateľa, alebo .

e) v prípade neplnenia, znemožnenia, resp. v prípade porušenia povinnosti zachovať

H .rc) vykonávateľ nesplnil svoj záväzok v lehote urcenej vtejto zmluve a Objednávatel
ďalej nemá záujem prijať oneskorené plnenie, alebo Vykonávateľ opakovane alebo
závažne porušil ďalšie svoje zmluvné povinnosti uvedené vtejto zmluve alebo
zákonné povinnosti, alebo,

d) vykonávateľ nesplnil svoje povinnosti podľa tejto zmluvy, ktorých nesplnenia je
definované touto zmluvou ako podstatné porušenie zmluvy, alebo

e) vykonávateľ porušil zákonné povinnosti alebo povinnosti ustanovené touto
zmluvou nie podstatným spôsobom a napriek písomnému upozorneniu nevykoná
nápravu v lehote stanovenej Objednávateľom v tomto upozornení.

Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy sa doručuje Vykonávatel"ovi doporučeným
listom s doručenkou zaslaným na adresu sídla uvedenú v registri, v ktorom je daná
Zmluvná strana zapísaná. Pokial' si Vykonávateľ písomné oznámenie o odstúpení od
zmluvy zaslané týmto spôsobom z akéhokoľvek dôvodu neprevezme, považuje sa



odstúpenie od zmluvy za doručené na 5. deň odo dňa jeho odoslania, aj keď sa
Vykonávateľ odoručení (uložení na pošte) nedozvedel. Ak Vykonávateľ odmietne
odstúpenie od zmluvy prevziať, považuje sa toto za doručené dňom, keď bolo prevzatie
odmietnuté.

Zánik zmluvy podľa tohto článku sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej
porušením tejto zmluvy, zmluvných ustanovení týkajúcich sa volby práva, riešenia
sporov medzi Zmluvnými stranami, zmluvnej pokuty a ostatných ustanovení, ktoré
podľa tejto zmluvy alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto
zmluvy.

článok VIII
vIs MAIOR

HUNepovažuje sa za porušenie tejto zmluvy, ak ktorákoľvek zo Zmluvných strán nemoze
plniť svoje zmluvné povinnosti z dôvodu prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle
povinnej Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne
predpokladať, že by povinná Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila
alebo prekonala, a že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala (napr. vojna,
celoštátny štrajk, zemetrasenie, záplava, požiare, teroristický útok, pandémia vrátane
prijatia opatrení príslušných štátnych orgánov, atď.). Na záklá'de požiadavky druhej
Zmluvnej strany, dotknutá Zmluvná strana predloží doklad o existencii okolností
vylučujúcich zodpovednosť/vis maior, ak tieto okolnosti nie sú všeobecne známe.

Ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak, zmluvne dohodnuté termíny sa
predlžujú o dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosťfvis maior. Ak doba ich
trvania presahuje 30 dní, ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená písomne
odstúpiť od tejto zmluvy bez akýchkoľvek negatívnych právnych dôsledkov pre
odstupujúcu zmluvnú stranu. Odstúpenie je~účinné okamihom doručenia oznámenia
o odstúpení druhej Zmluvnej strane. ' *

Pred ukončením tejto zmluvy budú Zmluvné strany viesť rokovania o možnej zmene v
obsahu zmluvy. Ak takéto rokovania nebudú úspešne ukončené do 10 dní odo dňa ich
začatia, je možné od tejto zmluvy odstúpiť. '

Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť, alebo ktorá s prihliadnutím na všetky
okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo zmluvného vzťahu, je povinná
oznámiť písomne druhej Zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá bráni, alebo bude
brániť v plnení povinnosti, o jej dôsledkoch a predpokladanom trvaní. Správa sa musí
podať bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná Zmluvná strana O prekážka
dozvedela, alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Skody vyplývajúce z
neskorého oznámenia o hrozbe alebo vzniku vis maior bude niesť Zmluvná strana
zodpovedná za takéto neskoré oznámenie.

_, Článok IX'
VYUZITIE SUBDÛDÃVĂTEĽÛV

Vykonávateľ je oprávnený využiť subdodávateľa/ľov na poskytovanie služieb, ktoré sú
predmetom tejto zmluvy.

Vykonávateľ poveruje svojich subdodávateľov poskytovaním služieb podľa tejto zmluvy
vo svojom mene a na svoje vlastné náklady, pričom nesie za nich zodpovednosť, ako by
služby podľa tejto zmluvy poskytol Objednávateľovi sám. Do nákladov podľa
predchádzajúcej vety sú zahrnuté aj prípadné odmeny vyplývajúce z autorského práva.



Článok X
záväzok MLČANLIVOSTI

Zmluvné strany súhlasia, že všetky informácie a skutočnosti, ktoré získali akýmkoľvek
spôsobom o druhej Zmluvnej strane a jej činnosti pri uzavretí a plnení tejto zmluvy,
avšak nielen v súvislosti s ňou, sa považujú za dôverné a majú charakter obchodného
tajomstvá. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto informácie a skutočnosti neposkytnúť a
nesprístupniť tretím osobám a nevyužiť na iný účel, ako na plnenie tejto zmluvy.

Povinnosť nezverejňovania sa nevzťahuje na informácie a skutočnosti, ktoré:
a) sú verejne prístupné, alebo ktoré sa-bez zavinenia Zmluvnej strany, ktorá tieto

získala stanú verejne prístupnými,
b) boli druhej Zmluvnej strane preukázateľne známe pred nadobudnutím platnosti

tejto zmluvy, alebo
c) Zmluvná strana tieto získala od tretej strany, ktorá nie je viazaná povinnosťou

mlčanlivosti voči strane, ktorej sa takéto informácie týkajú, alebo
d) sa majú sprístupniť a poskytnúť v zmysle všeobecne záväzných právnych

predpisov, nariadení burzy cenných papierov alebo vyžiadanie oprávnených
orgánov v rozsahu určenom platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

V prípade, ak vsúlade stouto zmluvou použije Vykonávateľ na poskytovanie služieb
podľa tejto zmluvy subdodávateľa je povinný zaviazať záväzkom mlčanlivosti
vrovnakom rozsahu aj tohto subdodávateľa. Vrovnakom rozsahu je povinný
Vykonávateľ zaviazať záväzkom mlčanlivosti aj svojich pracovníkov poverených
vykonávaním činnosti podľa tejto zmluvy.

I

Í' Ill'Ukončenie platnosti a ucinnosti tejto zmluvy z akýchkoľvek dôvodov nemá vplyv na
povinnosť zachovávať mlčanlivosť, ktorá trvá aj po skončení platnosti a účinnosti tejto
zmluvy. '

_čIánal‹ XI
RIESENIE SPOROV

Zmluvné strany sa budú usilovať o zmierlivé riešenie všetkých sporov spojených 5 touto
zmluvou. V prípade, ak nedôjde k urovnaniu sporov zmierom, spor bude rozhodovat sud
miestne a vecne príslušný Slovenskej republiky.

Právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka SR v platnom znení, ako aj ostatnými príslušnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi SR.

___ Čląnuuk XII ___
PLATNosT A ucINNosT znLuw

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísanie oprávnenými
zástupcami oboch Zmluvných strán.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12.2022. I



' člăçak XIII
zAvEREcNE USTANOVENIA

Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe dohody Zmluvných strán, ktorá bude
mať formu písomného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oprávnenými zástupcami
oboch Zmluvných strán.

Zmena identifikačných údajov spoločnosti zapisovených do obchodného registra (napr.
sídla, zástupcu), ako aj číslo účtu, zmeny útvaru zodpovedného za uzatvorenie a plnenie
zmluvy alebo zmena kontaktných osôb sa nebudú považovať za zmeny vyžadujúce si
uzavretie dodatku k tejto zmluve. Zmluvná strana je povinná zmeny týchto údajov, v
závislosti od okolností prípadu, oznámiť druhej Zmluvnej strane bez zbytočného odkladu
písomne, najneskôr však 10 kalendárnych dní pred prijatím zmeny, alebo do 10
kalendárnych dní po vzniku účinnosti zmeny (registrácie).

Vykonávateľ je oprávnený odvolávať sa na túto zmluvu, alebo na spoluprácu s
Objednávateľom iba s jeho predchádzajúcim písomným a výslovným súhlasom.
Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek zrušiť svoj predchádzajúci súhlas písomnou
formou bez udania dôvodu.

Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti podľa tejto zmluvy sa 'člorilčujú osobne alebo
poštou (doporučenou zásielkou) a v bežných veciach aj e-mailom. Písomnosti
doručované poštou sa doručujú na adresu sídla zmluvných strán, uvedenú v záhlaví
tejto zmluvy. Písomnosti doručované osobne sa považujú za doručené v deň ich
prevzatia alebo dňom, kedy adresát odoprel prevziať zásielku. Písomnosti doručované
poštou sa považujú za doručené v deň prevzatia zásielky adresátom alebo v deň ked' sa
zásielka vrátila odosielateľovi späť ako nedoručená, a to i v prípade, že sa o nej adresát
nedozvie. Písomnosti doručované e~mailom sa doručujú na e~meilovú adresu zmluvných
strán uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Písomnosti doručované e-mailom sa považujú za
riadne doručené v prípade, že odosielateľ obdržal potvrdenie o doručení e-mailu, alebo
správu od adresáta, ktorý toto doručenie priamo či nepriamo potvrdil v texte správy.
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybnosti, žiadne oznámenie týkajúce sa porušenia tejto
zmluvy, výzva na plnenie akejkoľvek povinnosti alebo odstúpenie od tejto zmluvy sa
nepovažujú za bežné.

Zmluvné strany vyhlasujú, že v súlade 5 nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ako aj zákonom Č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a
O zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prijali primerané
technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie spracúvanie osobných údajov len na
konkrétny účel, s dôsledným uplatnením zásady minimalizácie množstva získaných
osobných údajov a rozsahu ich spracúvania, doby uchovávanie a dostupnosti osobných
údajov.

Informácia o ochrane osobných údajov u Objednávateľa určená zmluvným partnerom
spoločnosti, ich zamestnancom a zástupcom, je dostupná na webovej adrese: wwvv.fcc-
group.eu, o čom je Vykonávateľ povinný informovať príslušné dotknutá osoby.

Objednávateľ netoleruje akúkoľvek formu korupcie a zaväzuje sa konať v súlade so
uf Í I |I Jschválenou Prlručkou zaistovenia suladu s predpismi FCC Environment CEE. Vykonavatel

sa zaväzuje oboznámiť sa s dokumentom Príručka zeisťovania súladu s predpismi FCC
Environment CEE a postupovať v súlade s ním.

Nadpisy v zmluve slúžia len k prehl'adnosti a neberú se do úvahy pri výklade tejto
zmluvy, rovnako sa nepovažujú za definície, zmeny alebo vysvetlivky zmluvných



ustanovení.

9. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží Objednávateľ
a jeden Vykonávateľ.

10. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, bola spísaná podľa ich
skutočnej a slobodnej vôle, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu oprávnení
zástupcovia zmluvných strán pripájejú svoje vlastnoručné podpisy.

V Zohore, dňa 21.7.2022

Za C)b'Led_g_ávatel'a: Za Vykonávateľa:

W-" E Š“ E  `FCC love sko, s. o. Obec Lipové
L
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