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] lPredndo,n lcjto znnu\yje zá\rol predárajúceno dodať kupujúcdnu (ow (dalej len
,.predne'kúp)").korého7ohamjeuredénirpriloheč1.Ilorájeneoddelile]'nousúčlsťou
leilo znnurl, a to podlá objedná\ ak kulujúcqho . kulujúci sa zavlizuj. za]]lalii kúpru cenu.
1,] Doba splatnosti lailúŤje l,]dni

, V'e" n1' l r, Ja /n ,ú,J a nLrom ood6 ,iJ oledlneF,lrFi .



lL
Dodacie a pl áidbné po Jni ťnl y

2 t Predálajúci je pólinný kulujúcenu dodai prednet kúpy. odorzdať doklad,v, kloE sa na
prcdmcl kúpy \zťanujú a nnrožnji LapLúúcenru nadobudnúť rlaýnickc Práío k prednetu
k]ipy Y šilade s louto anu\ou
22 Záíiizok predáYajúceho dodaa kupujúcenu pledme! kúp!,je splnený jeno dodminr
do miesta ieho Uvedcnia do prevádzry.

2 3 Klpujúci aplaLi kúpnu cenu pElodon na bankoYý úče' predálajúceho:

ci§lo úclU:,rOíl2ls,rl5ú-<00 \edcn\' rn: č§oB
a to ! lenote splahosii UrČenej I daňo\om Jollade (spía\idla fakÚŤc). kio4i \.ys!a!i
predávajúci Kúpna cena sa polafuje za apLalenú p pisanim finarčnej n],na bmko\ý účel
pr€dfiajúcebo. Pt€dávajúci nie je p.rinný plnn' podl'a lejto Znlu§ a ra,pujúci Ďř je
oprávNný pož.doíať ód predálajú.elr. plnenie sl'ór Áo kupuiúci ,allati Fedávajúcenu

2,4 KuPújúci nadobúda \lastnicke prá]o k pEdne(u kúp! úplnýllzapktňjm kúpíej ceni,.
N ebezpečen§\ o ško dy naFlcdlnclc krip, precnádza na hpujúcehó pnlzatim píed,netu kúP,Y
od lEdálajúceno. alebo ]eho odorzdannn dopíárcoli na ťcpnr! kupljúcenju. alebo Y čase.
ked pred&ajilci nnožni kupujú.enu nak]ldai s prednreto]n kúl) a kupujúci ponlši znnuvu
tým. že pred §*úpynept\ezne,
25Dobado,1aniapredmelukúpynanriesiourěenélbodel,,1tjtoznnu\rj.5púco\nýdr

!].
Zodpolednosť 2 lady

] l Kupujúci je po\inný uplatnn' prála 20 zodpo\ednoýi za ladv (ďalej ako ..rcklamácia)
bcz 7blioaného odkladu polon1, ěo lapliilci 7istil vady prednefu {aip! alebo pn Dnaloženi
odbonej sbrosli\oŇi nohol lady zisli('. najnesk všal do ]] dni od prefzatia pr.dfu.lu

]2 KUpLúúci je polinný piedložii pri tklaúá.ii doklad pEukazujúci nákup loŘn od
prcdávajú.ebó a Fklaoriciu lakonai pisome s po!žitinr rcklúračnélro l'onnuláJa, pripadne
pisonlnou loínou zaslsnin naih na adrcsu pledá,ajilceho. koii jc umjcýnený na jehó
§eboYej írínke. Pri reklanácii je LUpLúúci po\im}'Nicsa o akú rad! ide alebo a*o sa lada
pO]Nuie, a aké prá\o kupLúncj Llpiaiňuje.

] ] Predávájúci qbali jdilaúáciu do piaiclr dni odo dňa doručenia opÁvncnc.j pisomej
rcklmn ie. v pripade, fu rcklsmácia nieje opni\aená. kupujúci hiša !šeiky náklady. kíoé
p8dávajúci nubeÝynaložil r sillisloši s prererennn a\akonanim rekl!,nácie,

],4 Zárulra podla tohto člá]rliu sa neťztnhnie:

. na m eci ani cké poškode nie prednretLl kúp} spósobcné nešetmýn zaobchádzminr:

. m poško d cnic pltdnetu kú py spó so bené fonlQjšn lpl}rmi aleb. událosťdni \lššcj
jnoc i (napritl.d žife !né pohmlry):

. na ťady spósobcné použivmim viobku v rozpore s inšú*cianri pEdárájúceho.
po§r\ln n LJplú,et,pn ,rJó, pRdrF,, lúp]



Zá\bečné uslanoleni!

,1,1 Táto ZŤlNa nldobúd! platnoý'a účimosťdňónjťj Fdpísáni! obidloni znluvrytrlri

42 Tú1o Zlluw.jendžné mcniť alcbo dopiň!ť len ňnro phomných dodai(ov podpisdrýclr
obidvomi znnu\nýnji šÉnani
4 ] Každá zo 7frlu!Ých sMn ]ná pnn,o od lejto ZnlúŤ phomne odíúPn', at druhá anlh ná
ýhna nesplni ]rovi rosť. kloŇ podl'a tejto znluD alebo 7ákona má, a io ani \ Dinremne
dlhej, dodsročne posblnutej lehoG,

4.4 v priladc. 
'e 

sa podslah)trm spósobonr znren]! podDrienll. za korých bola táló Znluťy
udvrťú znnurné stlnt sú porimé pisonúe npía\ii FodjnřDk] anhÝy \ arys]e

4.5 v pňpade. ali variknLi okojnoíi, ktoré zncmožňujú .elko\é alebo iilsoóné plle e
polimoíi ktorgjkollek 20 Znluln!trch šrán i)-.lllíMjúchh z tcjlo znnuq, Dapriklad požifu,
porcdeň. tNlEsenG. lojia, vojefuké op€ráo€ íózneho charakteru. zálaz e\poíu. kioté
vniknú po po,1pise tejto zmlu\! a *toré znnuué sllsy ne]noh]i predvidať ani i.h adrrálil'sa
ienníny a lehol.\- u\cdené I Éj lo zmlu1 e pŤcd]rujú po ,lobu tn ania tlclrto okolnosii,

4,ó Zjnlu$á sfana, ktorá pre okolnosi \tdenú \ ódseku .l j t.hto šlárnu nluv} nie je
sclropni phriť soje záYázky p.d]'a rcjio ZnlN], ie po\imá olanžile pGomnť upo\cdonn'
druhú Znnu\d súnnn o 2.čiaiku a Predp.kla&nej dobe tňania a}io aj o ulončeni ol,olnosi]
bŤáni!€j jej r plneni ie]lo Znlu\a

4,7 v pripade. al sa sane niektoré sEro]ede tejlo hnlr] n.p]ahé alebo ueúčnrné l
dósledk! okolhosti. kíoE naýali po lnlreti tcjt. znlulj. l o kroďch z]nluÝné strary
ncnohli rózlnrne prc,lpokladai. že našeú alcbo žc bud] rnal EIGto účin]i),, nenEjú lieto
shtočnosíi \pl}Y Da planlosť llťbó účifurosť oshtnl'cb ustlno\oi tejto znnu\}, Zmluvné
§rany sa zaYiizujú taléto neplaté resp. neLlči ré uslanovenia bez zbýoěnéhó odtladu
nal]údiť uýmoleniami plahýni a účinnÝlni

4,8 Znnuué stfrr. zhodne ť]lasujú, že nn niele známa ž]adna s(atočnosi, lbrá bY sama
osebe alcb. r spojeni s inÝ,ni shtočnoý'mi bránilá realizácii t.iió 2 ]u\! llebo iei

4 9 Z]nlurné sMl,v sa dohodli, žc púva a loliDlosti
a po\innoíi mlurnl'.n stán touto nhnou
obcllodnéIro zálónnika r plahonr zDe ,

rjllýlajLice z lejto znhl,T, ato aj plála
ncupralené. sa riadia uíanor.íidni

4 l0 Zmluhé stin) sa donodli, že \š.tkv sporv. koró hedzi ninri uiHi alebo íhi(nú 2
lohio 7áYázlio\éno la'ahu. tátane sForoY o jeho Plltnosť a záváZrosť. budú mzhodo\ané \
r.zhodco,skon konmi v zfuvsl. zákona š ]44D002 Z,z, o ĎzhodcoYskónr l,onui a zncni
neskoršich predpnor ne7iYislýrn roáodťon sláleno ro7hod.o\skélo súdu pi Prndio boni.
., n l(o 15 :8'-", io.:d o \ §",i,,i,. ú,.el],, p,cdscdoll \;le',o loz] od,.\ (l o
súdu prj PriYatio boni. sr.o.. podl'a RokoÝacieno poliBdku sláleho rozhodco*kého súdU pri
Púalio boni. s,ró Z,n]uYné súant \]nlasujú. že sa podriadia mzhodhuliu sláleho
m2hodco\skóho súdu pii ldÝatio bonj. s.r,o

41l Táto Z u\a.ic qhololená r d\odr (2) idendcltýdr F\nolGoch. z ktorlch t.rdá 2ó
zmnlmých stán obdrži iedcn 1l ) iouopis,
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