HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Hlavné m esto S lo v en sk ý republiky Bratislava
Prim aciálne nám. 1,8 1 4 99 Bratislava
Daniela Onderová
(02)593 5 6 9 14/daniela.onderova@bratislava.sk
4/21/015457-36/83ôr49581

Správca poplatku:
Vybavuje;
Telefón:
Číslo konania:

V Bratislave
Dna 21.01.2021

Športový kiub lAMES Bratislava
Čajakova 21
81105 Bratislava
Identifikátor poplatnika/platitefa: 749581

ROZHODNUTIE O URČENÍ POPLATKU č. 4/21/015457-36/63/749581
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako správca dane podFa § 4 ods. I zákona
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) a § 99 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z.“)
určuje
podľa § 79 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z., postupom podľa § 6a Všeobecne záväzného nariadenia
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 14/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení
neskorších predpisov v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č. 5/2013, všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.
11/2014, všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2015 a
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016 (ďalej len
VZN č. 14/2016) a § 63 daňového poriadku

miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
poplatníkovi/platiteľovi poplatku
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:

Športový klub lAMES Bratislava
Čajakova 21, 81105 Bratislava
00688967
v sume 2 189,99 eur na zdaňovacie obdobie 2021
slovom: dvetisícjednostoosemdesiatdeväť EUR 99 centov

Výpočet poplatku:
čajakova 21, 81105 Bratislava; 3,3187 x 3 x 52 = 517,72 EUR; od;01.01.2021
Sadzba: 3,3187 €/nádoba; počet nádob: 3; počet odvozov: 52; objem: 1201
/podchod. Patrónka-, Bratislava; 5,3088 x 1 x 105 = 557,42 EUR; od:01.01.2021
Sadzba: 5,3088 €/nádoba; počet nádob: 1; počet odvozov: 105; objem: 240 1
/podchod, Hodžovo nám. -, 81106 Bratislava; 5,3088 x 2 x l 0 5 = l 114,85 EUR; od;01.01.2021
Sadzba: 5,3088 6'nádoba; počet nádob: 2; počet odvozov: 105; objem: 240 1

Správca dane určuje v rozhodnutí s § 81 od. 4 zákona č. 582/2004 Z. z. a § 6a ods. 3, ods. 4 VZN
č. 14/2016 zaplatenie lučeného poplatku v štvrťročných splátkach v lehotách splatnosti:
■prvá splátka v termíne do 15 dm' odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v sume:
■druhá splátka v termíne do 31.05.2021 v sume:
■tretia splátka v termíne do 31.08.2021 v sume:
• Štvrtá splátkavterm ínedo31.10.2021 vsume:

Suma EUR
547.49
547.49
547.49
547^2

Poplatník/platiteľ poplatku môže určený poplatok zaplatiť za celé zdaňovacie obdobie naraz najneskôr
v lehote splatnosti prvej splátky.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je poplatník/platiteľ poplatku povinný
zaplatiť na účet správcu dane IBAN: SK36 7500 0000 0000 2592 7013, BIC/SWIFT: CEKOSKBX,
vedený v banke Československá obchodná banka, a.s., konštantný symbol: 8144, variabilný symbol:
3421015457, a to bezhotovostným prevodom alebo v hotovosti poštovým poukazom na príslušný účet
správcu poplatku, pri platbách do 300 EUR zamestnancovi správcu poplatku, ktorý je poverený prijímať
platby poplatku, t.j. do pokladne Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava.
Oznámená forma úhrady: Prev<>dný príkaz
Odôvodnenie
PodTa § 1 ods. 2 všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov (ďalej
len „VZN č. 13/2012“), v znení VZN č. 14/2016 sa na území hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy uplatňuje množstvový zber zmesového komunálneho odpadu amnožstvový zber drobného
stavebného odpadu. Správca poplatku preto určil poplatok podľa § 79 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. ako
súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbemej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným
systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Sadzba poplatku je stanovená
podľa § 4 všeobecne záväzného nariadenia Slovenskej republiky Bratislavy č. 11/2014 ktorým sa mení
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v
znení neskorších predpisov v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej
Bratislavy č. 5/2013, v znení VZN č. 14/2016 a v súlade s § 78 zákona č. 582/2004 Z. z.. Pri určovaní
frekvencie odvozov a objemu zbemej nádoby správca poplatku vychádzal z údajov uvedených v Žiadosti
o zapojenie, zmenu alebo zánik zapojenia do systému zbera komunálneho odpadu /Oznámení o vzniku,
zmene a zániku poplatkovej poviimosti poplatníka/platiteľa poplatku (ďalej len „Žiadosť“ / „Oznámenie“)
evid. č.: 1358084; počet a typ zberných nádob, kontajnerov, interval odvozu pre zmesový odpad a
množstvový zber pre zdaňovacie obdobie roku 2021 je v súlade so zavedeným systémom zberu podľa § 9
ods. 1 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2020 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy (ďalej len „VZN č. 6/2020“). Podaním Žiadosti/Oznámenia bola splnená oznamovacia
povinnosť podľa § 80 zákona č. 582/2004 Z. z. a § 3 ods. 1 VZN č. 13/2012 a čl. E bod 1 VZN č. 4/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov, ktoré mení a dopĺňa VZN
č. 13/2012. Splnením oznamovacej povirmosti podľa § 80 zákona č. 582/2004 Z. z. bola v súlade s § 5
ods. 1 VZN č. 6/2020 spbená povinnosť pôvodcu odpadu (definovanom v § 2 ods. 1 VZN č. 6/2020)
zapojiť sa do systému zberu prostredníctvom správcu nehnuteľnosti podľa § 6 tohto nariadenia. Správca
poplatku určil platenie poplatku v splátkach a ich splatnosť v súlade s § 81 ods. 4 zákona č. 582/2004 Z.
z. a § 6a ods. 3, ods. 4 VZN č. 14/2016.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 72 ods. 2, 3 a 4 daňového poriadku podať odvolanie
v lehote do 30 dní odo dňa jeho doračenia u správcu poplatku, ktorým je hlavné mesto Slovenskej
republiky Bratislava, na Magistráte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, oddelenie miestnych
daní, poplatkov a licencií, Blagoevova 9, P.O.BOX 76, 850 05 Bratislava, a to písomne alebo ústne do
zápisnice. Včas podané odvolanie má podľa § 72 ods. 7 daňového poriadku odkladný účinok.

Daniela Onderová
samostatný odborný referent
referátu ostatných miestnych daní a poplatkov

faÍLúht- e'll'l
Príloha č. 2
k všeobecne záväznému nariadeniu
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012

Hlavné mesto Slovenskej republilty Bratislava

|PO/FO-P

Prim aciálne námestie 1
Evidenčné čísloz ap o je n ia :.................. .

814 99 Bratislava

OZNÁMENIE O VZNIKU, ZM ENE A ZÁNIKU PO PLA TK O V EJ POVINNOSTI
podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

PRÁVNICKÁ OSOBA/ FYZICKÁ OSOBA - podnikateľ
o

vznik

zmena

a

zánik

A. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE POPLATNÍKA
s
.'g:^:síoo22»».«ľ.................................

Obchodné meno/názov:...................................................
Meno a priezvisko, titu l:

(výplni len FO-podnikateľ)
IČ

'8

Sídlo/Miesto podnikania: .................... 2.r.V.ľ/."ľ.ľ.ľ!ľ.'ľ.'2........................................................................
IČ O :.................................................rod. číslo

(vyp ln í len FO-podnikatoľ)

rÍ

.

Telefón: ........................................................... E-mailová adresa:
Adresa na doručenie písom ností:

...... k

.

.

í

. v . . . ' . . . . . . . t . -

L

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

Bankový účet, z ktorého sa bude plniť poplatková povinnosť:

štatutárny orgán:

,

r .ír : „ ..'...í . .

„

.

IBA N : .........................................................................................................................................

1

- ...

,

Ľ kíklilL ....^
Adresa trvalého pobytu:....... S ! . íllkUy. . . / . . . . í^ífíÁ....:k..í . .(ÚĹ

Meno a priezvisko, titul.:..... í.({íj..'...../?Č‘á.Č

Telefón:........................................... E-mailová adresa:

BIC/SWIFT k ó d : ...........................................

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

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

Zástupca:
Meno a priezvisko/Obchodné m en o :.................................................................. ...........

■/
TiI

Adresa trvalého pobytu/ sídlo:.............................................................................................. i--i
Telefón:........................................... Ľ-mailová adresa:

Vznik poplatkovej povinnosti je správca nehnuteľnosti povinný preukázať relevantným dokladom preukazujúcim túto skutoínosť uvedeným
v prílohe oznámenia (napr. list vla.stnietva, výpis z OR, výpis z registra spolofienstiov, nájom ná zmluva, zmluva n ubytovaní, zmluva o výkone
správy a po d .)

Požadovaný typ zbernej nádobv/kontaiiiera. počet zberných nádob/lcontaínerov a interval
odvozu;
1J zberná nádoba 110/120 1

po čet:...............interval odvozu:...........................................

□ zberná nádoba 240 1

p o čet:........ ......interval odvozu:.........^ ............

^ k o n ta jn e r 11001

počet:

interval odvozu:.................

.yf:.......

.

!............................ /1^

E. ZÁNIK POPLATKOVEJ POVINNOSTI KU DŇU ^ :
podľa § 80 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov

Evidenčné číslo zapojenia:................................
Odvozné m iesto:....................................................... Parcelnéčíslo :................KÚ:.....................
Stanovište:..........................................................................................................................................
Druh nehnuteľnosti:..........................................................................................................................

Dôvod zániku:
o
n
□

zánik právnickej osoby/ oprávnenia na podnikanie
zánik práva užívať nehnuteľnosť......................................................................................................
iné dôvody..........................................................................................................................................

F.

ÚDAJE ROZHODUJÚCE NA URČENIE POPLATKU

Údaje rozhoduj uce na určenie poplatku sú uvedené v bodoch C, U, E tohto tlačiva.

G. SPÔSOB PLATBY POPLATKU:
□
□
□

•

bezhotovostným prevodom na účet správcu poplatku
poštovým peňažným poukazom
v hotovosti do pokladne správcu poplatku (do výšky 300 eur)
prostredníctvom SEPA inkasného príkazu^

Zoznam príloh:

-) Zmenu a zánik poplatkovej povinnosti je správca nehnuteľnosti povinný preukázať relevantným dokladom
preukazLijticim tťito .skutočnosť uvedeným v prílohe oznámenia (napr. úmrtný list, list vlastníctva, výpis z OR, výpis
7. registra spoločenstiev, ukončenie nájomnej zm luvy, ukončenie zmluv-y o ubytovaní, ukončenie zm luvy o výkone
správy a pod.)
Poplatnik zriaďuje SEPA inkasný príkaz v banke na základe údajov od správcu poplatku

.i / /

ZMLUVA O POUŽÍVANÍ KONTAJNEROV

uzatvorená medzi
Používatefom;

Obchodné meno:

Peter Martiny, s. r. o.

Sídlo:

Kaštielska 14. 821 05 Bratislava
44 723 024
202 282 5288
SK202 282 5288
Obchodný register Okresného súdu Bratislava
číslo 58351/B
Peter Martini - konateľ
Tatra Banka a.s.
SK80 1100 0000 00 292 486 4799
riiartlr.i@?Tiartinv.sk

IČO:
DIČ:

IČ DPH:

Reglslracia:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
IBAN:
Email:

oddiel Sro, vložka

(ďalej len „Používater)
a
Poskytovaterom:

Obchodné meno:

Immocap Group, a.s.

Sídlo:
IČO:

Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
35 944 536
202 203 4993
SK 202 203 4993
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka
číslo 3633/B

DIČ:
IČ DPH:
Registrácia;
prostredníctvom:

odštepného závodu Immocap Group, a.s., odštepný závod Podchod
Trnavské Mýto, s adresou umiestnenia Plynárenská 7/C, 821 09
Bratislava - mestská časť Ružinov, za ktorý koná Ing. Martin Šramko,
vedúci odštepného závodu

Bankové spojenie;
IBAN:
Email;

Tatra Banka a.s.
SK28 1100 0000 0029 4604 1611
DodGhodiSjirnavskemvto.sk

(ďalej len „PoskytovateF“)
Používateľ a Poskytovateľ ďalej spoločne ako „Zmluvné strany" alebo každý sam ostatne aj ako
„Zmluvná strana“
1.

Základné ustanovenia

1.1.

Používateľ je obchodnou spoločnosťou, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti
uskutočňuje (i) zber odpadu z verejných kontajnerov určených na komunálny odpad
nachádzajúcich sa na území Trnavského Mýta v Bratislave a (il) umiestňovanie takto
vyzbieraného odpadu do kontajnerov, ktorých vyprázdňovanie následne zabezpečuje na to
určená osoba oprávnená nakladať s odpadmi.

1.2.

Poskytovateľ v rámci svojej podnikateľskej činnosti umiestnil na území Trnavského Mýta
v Bratislave poíopodzemné kontajnery na zmesový komunálny odpad s objemom 5 m^ (ďalej
1/4

len „Kontajnery“), ktoré sú vhodné aj na umiestnenie odpadu vyzbieraného z menších
verejných kontajnerov. Na základe Zmluvy č. 1410172 uzatvorenej medzi Poskytovatefom a
spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke CLO a.s. (ďalej len „CLO" a zmluva
len „Zmluva“), OLO odváža odpad z Kontajnerov a za takýto odvoz Poskytovateľ piati
spoločnosti OLO poplatky podľa cenníka určeného spoločnosťou OLO.
1.3.

Keďže Používateľ má záujem využívať pri svojej činnosti podľa bodu 1.1 viräšle Kontajnery
Poskytovateľa a Poskytovateľ má záujem takéto používanie mu umožniť, Zmluvné strany
uzatvárajú túto zmluvu (ďalej ten ,Zlniluva“). Zmluvné strany berú na vedomie, že v dôsledku
umožnenia používania Kontajnerov Používateľovi musí Poskytovateľ zabezpečiť navýšenie
počtu odvozov odpadov spoločnosťou OLO z Kontajnerov pôvodne dohodnutých v Zmluve,
v súvislosti s čim sa navyšujú náklady Poskytovateľa na odvoz odpadu z Kontajnerov. Tieto
zvýšené náklady majú Zmluvné strany záujem presunúť na ťarchu Používateľa.

2.

Predm et Zmluvy

2.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že Používateľ je počnúc dňom 01.01.2019 oprávnený používať
Kontajnery vo vlastníctve Poskytovateľa podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve
za náhradu skutočných nákladov, ktoré s takýmto používaním Poskytovateľovi vzniknú.

2.2.

Používateľ môže využívať Kontajnery výlučne pre umiestnenie odpadu vyzbieraného
z verejných kontajnerov určených na komunálny odpad, ktoré sú vo vlastníctve Hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Používateľ nesmie používať Kontajnery na
umiestnenie odpadu vyzbieraného z iných kontajnerov. Používateľ ďalej nesmie používať
Kontajnery na účel, na ktorý nie sú technicky určené. Používateľ zodpovedá za škodu
spôsobenú Poskytovateľovi nesprávnym používaním Kontajnerov.

3.

Náklady na používanie Kontajnerov a platobné podmienky

3.1.

Používateľ je povinný platiť Poskytovateľovi mesačnú platbu vo výške 360,00 Eur/m esiac bez
DPH (ďalej len „Mesačná platba“). K tejto sume bude zvlášť vyúčtovaná DPH.

3.2.

Mesačná platba je splatná mesačne, a to najneskôr tretí pracovný deň príslušného
kalendárneho mesiaca, za ktorý sa Mesačná platba hradí. Mesačnú platbu bude Používateľ
uhrádzať prevodom na účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Platba sa považuje
za uhradenú v deň pripísania čiastky na účet Poskytovateľa.

3.3.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „Mesto“) ako správca dane podľa
zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov môže rozhodnutím o určení poplatku jednostranne určiť miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady záväzne pre spoločnosť OLO alebo
Poskytovateľa. V takom prípade je Poskytovateľ oprávnený pre Používateľa záväzne výšku
Mesačnej platby jednostranne upraviť s prihliadnutím na rozhodnutie Mesta tak, aby
zodpovedala skutočným nákladom, ktoré používaním Kontajnerov Poskytovateľovi vzniknú,
a to kedykoľvek a s okamžitou platnosťou. Používateľ je oprávnený vyúčtovať Mesačné platby
v novej výške aj spätne.

3.4.

Poskytovateľ uskutoční ku koncu kalendárneho roka vyúčtovanie Mesačných platieb tak, aby
zodpovedali skutočným nákladom na odvoz odpadov. Skutočné náklady podľa
predchádzajúcej vety sa určia ako násobok počtu začatých týždňov v príslušnom
kalendárnom roku a ceny za jeden odvoz odpadov z Kontajnerov účtovanej zo strany OLO
Poskytovateľovi s prihliadnutím na bod 3.5 nižšie. Pri prvom vyúčtovaní sa počet týždňov urči
s prihliadnutím na deň začatia používania Kontajnerov podľa bodu 2.1 vyššie.
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3.5.

Poskytovateľ bude vo vyúčtovaní prihliadať na pripadnú zmenu ceny za jeden uskutočnený
odvoz odpadov z Kontajnerov týždenne účtovanej zo strany OLO Poskytovateľovi
uskutočnenú v priebehu kalendárneho roka.

3.6.

Prípadné rozdiely medzi konečnou vyúčtovanou čiastkou a čiastkou uhradenou Mesačnými
platbami sa Používateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi najneskôr do 15 dni od doručenia
vyúčtovania Poskytovateľa.

3.7.

V prípade omeškania Používateľa s akoukoľvek platbou podľa tejto Zmluvy je Poskytovateľ
oprávnený požadovať od Používateľa zmluvne dohodnuté úroky z omeškania vo výške
0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

4.

Doba trvania Zmluvy a ukončenie Zmluvy

4.1.

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

4.2.

Ktorákoľvek Zmluvná strana môže ukončiť Zmluvu písomnou výpoveďou doručenou druhej
Zmluvnej strane. Výpovedná lehota v takom prípade uplynutíe ku koncu kalendárneho
mesiaca, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej sírane.

4.3.

V prípade ukončenia Zmluvy je Používateľ povinný uhradiť všetky platby, na ktoré je podľa
tejto Zmluvy povinný.

5.

Záverečné ustanovenia

5.1.

Táto Zmluva sa uzatvára vo dvoch vyhotoveniach, po Jednom pre každú Zmluvnú stranu.

5.2.

Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom jej podpísania všetkými Zmluvnými stranami.

5.3.

Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek previesť svoje práva a povinnosti z tejto Zmluvy na
iného podnikateľa, pokiaľ tým nebude ohrozené riadne pokračovanie tejto Zmluvy. Používateľ
týmto súhlasí s takým prevodom práv a povinnosti Poskytovateľa na tretiu osobu.

5.4.

Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným, neplatnosť takéhoto ustanovenia
nebude mať vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ povaha
ustanovenia nebráni tomu, aby sa oddelilo od ostatných častí tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa
zaväzujú, že budú rokovať o vhodnej úprave neplatných ustanovení Zmluvy s cieľom
zachovať jej platnosť a účinnosť v súlade s pôvodnou vôľou Zmluvných strán.

5.5.

Všetky spory, ktoré vyplynú z tejto Zmluvy, v súvislosti s ňou alebo s jej platnosťou, rozhodnú
záväzne a s konečnou platnosťou miestne príslušné slovenské súdy.

5.6.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred podpisom prečítali, a že bola uzatvorená
podľa ich skutočnej a slobodnej vôle.
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Poskytovateľ

Používateľ

VE

ixf-

Immocap Group, a.s.

Peter Martiny, s. r./o.

prostrednictvom

Peter Martiny
konateľ

immocap Group, a.s., odštepný
závod Podchod Trnavské Mýto

Ing. Martin Šramko, vedúci
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