




IX. 
Trvanie zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2. Zmluvu je možné ukončiť
a) vzájomnou písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán,
b) odstúpením od zmluvy v prípadoch stanovených touto zmluvou,
q) výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu uplatnenou ktoroukoľvek zo zmluvných strán, pričom výpovedná doba je
dva mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

3. Doručt;ním akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa rozumie
doručenie písomnosti doporučene poštou s doručenkou, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej
zmluvnej strane. Za deň doručenia písomností sa považuje aj deň, v kto1ý zmluvná strana, ktorá je adresátom,
odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý máme uplynie dvojtýždňová úložná doba pre vyzdvihnutie
si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou
zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát je neznámy" alebo iná
poznámka podobného významu.

4. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto
zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú
adresu určenú na doručovanie písomnosti. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomnosti
na zá�lade tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy
bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová
adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomností.

X. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvu je možné meniť len písomnými vzostupne očíslovanými doda(kami podpísanými obidvomi zmluvnými
stranami.
2. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia zmluvy.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
jej zverejnenia na webovej stránke obce Trenčianske Bohuslavice.
4. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené ľouto zmluvou, sa riadia Obchodným
zákonníkom a súvisiacimi právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzavretá na základe ich pravej a slobodnej vôle, vážne,
zrozumiteľne, určite, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju
vlastnoručne podpisujú.
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V Bratislave, d1ia .............. .. 
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