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VII.1 Všetky zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné uskutočniť formou písomného, číslovaného a oboma 

zmluvnými stranami podpísaného dodatku k tejto zmluve. Ústne dohovory sú neplatné.

VIII.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade zmeny údajov o zmluvných stranách uvedených v článku 

I zmluvy, tieto písomne a preukazne oznámia druhej strane bez zbytočného odkladu. Porušenie tejto 

povinnosti nesmie byť na ujmu zmluvnej strany, ktorá túto povinnosť neporušila.

VIII.2 Doručovanie pre účely tejto zmluvy sa vykonáva a považuje za platne a účinne vykonané vtedy, ak sa 

doručuje na poslednú známu adresu zmluvnej strany, ktorá bola ako posledná známa adresa 

zmluvnou stranou písomne oznámená druhej zmluvnej strane. Písomnosti sa považujú za doručené 

dňom ich prevzatia zmluvnou stranou (príjemcom). Písomnosti sa považujú za riadne (platne a účinne) 

doručené aj dňom odmietnutia prevzatia písomnosti, márnym uplynutím úložnej doby pre vyzdvihnutie 

si zásielky na pošte, alebo ak je na zásielke, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená 

poznámka, že „adresát sa odsťahoval", „adresát je neznámy“ , alebo iná poznámka podobného 

významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde, a to dňom vrátenia zásielky 

odosielateľovi.

VIII.3 Veci konkrétne neupravené touto zmluvou budú zmluvné strany v prípade potreby riešiť podľa 

príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatných 

súvisiacich predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky (napr. Občiansky zákonník, autorský 

zákon a pod.).

VIII.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade príslušnej situácie, všetky ich práva a povinnosti z tejto zmluvy 

a jej dodatkov prechádzajú na ich právnych nástupcov.

VIII.5 Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 1 (jedno) vyhotovenie a 

poskytovatel' 1 (jedno) vyhotovenie.

VIII.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, jej obsahu porozumeli, sú si 

vedomí právnych následkov z nej vyplývajúcich, a preto na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne 

podpisujú. Súčasne svojimi podpismi potvrdzujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a vyhlasujú, 

že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť tejto zmluvy a zmariť tak 

jej účel.

VIII.7 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Ak je Objednávateľ 

povinnou osobou a Zmluva o službách je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona o slobodnom 

prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií), Zmluva o službách nadobúda platnosť dňom jej 

podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni, v ktorom Objednávateľ preukáže 

zverejnenie zmluvy spôsobom podľa zákona.
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