určený ako deň jej zániku, alebo ak taký deň nie je v dohode uvedený, tak v deň,
kedy na dohodu pripojila posledná (druhá) zo zmluvných strán svoj podpis.
VIII.4. Obe zmluvné strany môžu zmluvu písomne vypovedať, a to aj bez uvedenia dôvodu,
výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca,
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
VIII.5. Zánikom tejto zmluvy nie je dotknutá povinnosť kupujúceho zaplatiť ku dňu zániku

tejto zmluvy neuhradené kúpne ceny z jednotlivých kúpnych zmlúv, alebo ich časti,
ako aj príslušenstvo pohľadávok predávajúceho, nárok na zaplatenie, ktorého mu
vznikol na základe tejto zmluvy alebo jednotlivých kúpnych zmlúv. Zánikom tejto
zmluvy tiež nie je dotknuté právo kupujúceho na zmluvnú pokutu a právo na náhradu
škody.
IX.
Doručovanie
IX.1. Všetky oznámenia či iné právne úkony urobené v súvislosti s touto zmluvou, pokiaľ
nie je v texte zmluvy výslovne uvedené inak, budú vykonané písomne a budú
doručené osobne alebo poštou do sídla alebo miesta podnikania adresáta. Zmluvné
strany sa dohodli, že všetky oznámenia alebo iné podania vykonané v súvislosti s
touto zmluvou, pokiaľ nie je v texte zmluvy výslovne uvedené inak, môžu byť
uskutočnené tiež prostredníctvom faxu alebo emailu.
IX.2. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti doručované druhej zmluvnej
strane sa považujú za doručené piaty deň po ich preukázateľnom odoslaní
doporučenou zásielkou na adresu sídla alebo miesta podnikania adresáta uvedenú
v tejto zmluve alebo zistenú z aktuálnych údajov verejných registrov, pokiaľ
doručenie nie je preukázané inak ku skoršiemu dňu.
IX.3. Písomnosť sa považuje za doručenú aj v prípade, že adresát odmietne písomnosť
prevziať, a to dňom odmietnutia prevzatia písomnosti.
IX.4. Oznámenie alebo iné podanie uskutočnené prostredníctvom faxu, emailu alebo sms
sa považuje za doručené okamihom, kedy bol predmetný fax, email alebo sms riadne
odoslaný adresátovi.
X.
Osobitné ustanovenia
X.1.

Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane
spôsobom, ktorý je v súlade s touto zmluvou, všetky skutočnosti, ktoré majú alebo
by mohli mať podstatný vplyv na rozhodovanie druhej zmluvnej strany o
podstatných okolnostiach tejto zmluvy, najmä o jej ďalšom trvaní. Ide najmä o
skutočnosti týkajúce sa trvania podnikateľského oprávnenia, adresy na doručovanie
písomností, okruhu osôb oprávnených konať v mene zmluvnej strany, začatia
konkurzného alebo reštrukturalizačného konania na majetok zmluvnej strany. V
prípade nesplnenia tejto povinnosti zodpovedá zmluvná strana v plnom rozsahu za
prípadné škody vzniknuté v dôsledku svojho postupu druhej zmluvnej strane.
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X.2.

Predávajúci ďalej vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy nie je začaté konkurzné
alebo reštrukturalizačné konanie na jeho majetok, nie sú proti nemu vedené žiadne
exekučné konania alebo konania o výkon rozhodnutia na majetkové plnenie.
Predávajúci tiež vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy nie je insolventný a nie je
v úpadku (§ 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení).

X.3.

Predávajúci nie je oprávnený žiadne práva z tejto zmluvy ako aj z jednotlivých
kúpnych zmlúv vzniknutých na základe prijatých objednávok postúpiť na tretiu
osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho.
XI.
Záverečné ustanovenia

XI.1. Zmluvné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych
predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
XI.2. Pokiaľ sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, nespôsobuje to
neplatnosť jej ostatných ustanovení. Zmluvné strany sú povinné v tomto prípade
bezodkladne začať rokovania o nahradení neplatného ustanovenia takým
ustanovením, ktoré mu je svojím obsahom a účelom najbližšie.
XI.3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými číslovanými dodatkami
podpísanými oboma zmluvnými stranami.
XI.4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnocenných vyhotoveniach, po jednom pre
každú zo zmluvných strán.
XI.5. Obe zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, prehlasujú, že
zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
XI.6. Predávajúci berie na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou
podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov.
XI.7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mesta
Bytča.
V Žiline dňa 28.11.2019

...................................................................

Predávajúci

V Bytči dňa 11.12.2019

....................................................................
Ing. Miroslav Minárčik
primátor Mesta Bytča
Kupujúci
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