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ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ VEREJNÉHO OSVETLENIA VO-345
I. Zmluvné strany
1.
sídlo:
zastúpené:
Bankové spojenie:
IČO:

Mesto Liptovský Mikuláš,
Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši, Stúrova 1989/41, 031 42
Liptovský Mikuláš
Ing. Ján BLCHAC, PhD., primátor mesta
DeXia banka Slovensko a.s., Zilina, pobočka Liptovský Mikuláš,
č.ú.: 1600443002/5600
00315524

(ďalej len „Mesto“)

a.s.

2.

FIN.M.O.S.

sídlo:
poštová adresa:
konajúca prostredníctvom:
č. účtu:

Stodolova 5, 821 08 Bratislava
Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava
Ing. Peter SCHRAMM, predseda predstavenstva a. 5.
8569920/5200-OTP Banka Slovensko a.s.,
pobočka Bratislava, Stúrova 5
35925094
SK2021972799

iČo:

iČ

DPH:

(d‘alej len „FIN.M.O.S., a.s“)
P rea m bula
Účastníci tejto Zmluvy sú akcionárrni alebo budúcimi akcionármi spoločnosti FIN.M.O.S.,
a.s., Stodolova 5, Bratislava, ICO: 35925094 (d‘alej len „spoločnosť“). Hlavným
podnikatel‘ským cieľom spoločnosti je vybudovať v jednotlivých mestách a obciach na
Slovensku fungujúcu sieť verejného osvetlenia, resp. zrekonštruovať eXistujúce verejné
osvetlenie, udržiavať verejné osvetlenie na požadovanej úrovni z hl‘adiska technického,
spotreby elektrickej energie, ekologických a estetických požiadaviek a následne
zabezpečiť verejné osvetlenie v týchto mestách a obciach.
II.

Pred met zmluvy

1. Na základe tejto zmluvy spoločnosť FIN.M.O.S., a.s. sa zaväzuje uskutočniť na
vlastné náklady investíciu, šetriacu energie všetkých zariadení verejného osvetlenia
patriacich do vlastníctva mesta. Zároveň sa zaväzuje poskytovať pre samosprávu
prostredníctvom modernizovaného zariadenia službu
prevádzkovanie verejného
osvetlenia.
2. V rámci investície slete verejného osvetlenia spoločnosť FIN.M.O.S., a.s. vykoná:
a) prípravu projektu
investície verejného osvetlenia, vrátane projektovej
dokumentácje
b) realizáciu investície do slete verejného osvetlenia nachádzajúcej sa na území
mesta podľa Čl. VII. predmetnej zmluvy.
3. V rámci poskytovania verejného osvetlenia na území Mesta spoločnosť FIN.M.O.S.,
a.s. zabezpečí poskytovanie dodávky elektrickej energie do modernizovanej slete na
zaklade zmluvy s príslušným dodávatel‘om elektrickej energie pre danú oblasť. Okrem
tejto činnosti zabezpečí údržbu, prevádzkovanie, dozor a kontrolu systému. Dalej
zabezpečí
dodržiavanie
kvalitatívnych
vlastností stanovených
v projektovej
dokumentácii vybudovania verejného osvetlenia.
-

V

III.

Ďaišie ustanovenja

1. Na základe Zákona o obecnom zriadení Č. 369/1990 Zb., ~ 4 odseku 3, písm. f, Mesto
je povinné starať sa o zabezpečovanie verejného osvetlenia na kompetenčnom území
obce/mesta.
2. Mesto schválilo projekt investície do siete verejného osvetlenia na zasadnutí MsZ, Č.
uznesenia 73/2007 zo dňa 27. júna a uznesením Č. 76/2007 zo dňa 3. júla 2007.
3. Mesto poveruje realizáciou investície spoločnosť FIN.M.O.S., a.s.
4. Prevádzkovanie a údržbu zariadení verejného osvetlenia vykonáva v súčasnosti
spoločnosť Verejno-prospešné služby mesta Liptovský Mikuláš. Mesto sa zaväzuje, že
bude iniciovať vyňatie činnosti, spojenej s prevádzkovaním siete verejného
osvetlenia, z kom petencie tejto spoločnosti.
5. Strategickým ciel‘om spoločnosti FIN.M.O.S., a.s. je, aby zjednotením energetických
požiadaviek zo strany samospráv vytvorila takú akciovú spoločnosť za
účasti miestnych samospráv, ktorá je schopná využívať výhody vzniknuté na základe
otvorenia trhu s elektrickou energiou a zároveň aj pre mestá dokáže poskytovať tie
výhody pri zaobstarávaní, ktoré by Mesto vzhl‘adom na svoje odbery menšieho
objemu samé nebolo schopné dosiahnuť.
6. Na dosiahnutie ciel‘a, opísaného v bode 5 spoločnosť FIN.M.O.S., a.s. poskytuje
službu verejného osvetlenia (d‘alej aj len „VO“) takým mestám a obciam, ktoré
s touto zmluvou potvrdzujú svoj zámer Zmluvou o prevode akcii získať akcie
spoločnosti FIN.M.O.S., a. s. a prijaté záväzky splnia v stanovenej lehote.
7. Zmluvné strany definujú podmienky kooperácie s prihliadnutím na pojmy
zadefinované v kapitole IV.

IV.

Vymedzenje pojmov

Obsah pojmov použitých v tejto zmluve:
1. Zariadenja verejného osvetlenia. Zariadenie potrebné na verejné osvetlenie, ako
napr. svietidlo, svetelný zdroj, výložník, poistková svorkovnica, stožiare,
nízkoenergetických svietidiel potrebných pre verejné osvetlenia.
2. Oblasťpríslušnostj. Súhrn verejného priestranstva.
3. Verejné priestranstvá. Areál, na ktorom Mesto zodpovedá za verejné osvetlenie.
4. Kategóría osvetlenia. Kategorizácia zodpovedajúca norme STN EN 13201, resp. STN
736110 v relácii všetkých verejných priestranstiev na území patriace do kompetencie
mesta.
5. Regionálny poskytovatel‘ elektrickej energie. Poskytovatel‘ elektrickej energie v oblasti
mesta.

V.

Ekonomické základy determinujúce investíciu verejného osvetlenia

1. Mesto poskytlo pre spoločnosť FIN.M.O.S. a.s. záznam o zariadeniach verejného
osvetlenia uvedené v prílohe Č. 1, ktoré sa nachádzajú na verejných priestranstvách
mesta.
2. SpoloČnosť FIN.M.O.S. a.s. urobí kategorizáciu prostriedkov pre osvetlenie na
verejných priestranstvách mesta podľa normy STN EN 13201. So zretel‘om na
bezpečnostné a technické požiadavky vypracuje návrh aj na možnosti, odlišné od
normy.
3. Príloha Č. 2 obsahuje zoznam svietidiel, ktoré majú byť použité pri rekonštrukcii
verejného osvet!enia, príp. aj na jeho rozšírenie podl‘a vopred dohodnutých
požiadaviek.
4. Pokial‘ sa počas prípravy a realizácie rekonštrukcie vyskytne informácia o odlišnom
stave ako je opísaný v bodoch 1 až 3, zmluvné strany spoločným úsilím a spoločnou
dohodou modifikujú zmluvu podl‘a skutočného stavu vecí. FIN.M.o.s, a.s. nenesie
zodpovednosť za škody, vzniknuté z d6vodu odlišného stavu zariadení, ako bob
uvedené v zázname O zariadeniach verejného osvetlenia, predloženého samosprávou.

5. Majetok, ktorý vznikne investovaním FIN.M.O.S. a.s., bude tvoriť majetok spoločnosti
FIN.M.O.S. a.s., pričom v prípade záujmu mesta o nadobudnutie tohto majetku do
vlastníctva Mesta, může byť tento prevedený za zostatkovú účtovnú hodnotu a za
podmienok stanovených osobitnou zmluvou do 90 kalendárnych dní od dátumu
predloženia tejto požiadavky
6. Mesto bene na vedomie, že vybudovanie verejného osvetlenia realizované na jej
území, bude realizované z úverových zdrojov poskytnutých bankovým subjektom.
V prípade, pokiaľ verejného osvetlenie realizované FIN.M.O.S. a.s. na základe tejto
zmluvy bude napojené na už eXistujúce verejné osvetlenie patriace do majetku
Mesta, alebo táto rekonštrukcia bude akýmkoľvek spósobom majetok Mesta
používať/využívať, Mesto sa zaväzuje poskytnúť tento majetok FIN.M.O.S. a.s. do
nájomného užívania za podmienok stanovených osobitnou zmluvou. V prípade
odovzdania majetku do užívania, Mesto sa zaväzuje poskytnúť ho na obdobie trvania
úverového vzťahu medzi FIN.M.O.S. a.s. a bankou, teda do 31.8.2021. Týmto
ustanovením nie sú dotknuté ani obmedzené vlastnícke a mé práva Mesta
k uvedenému majetku.

VI.

Plánovanje a prípľava

1. FIN.M.O.S., a.s. sa zaväzuje pripraviť dokumentáciu
verejného osvetlenia v dohodnutom rozsahu.

projektu

investície

siete

2. Cena dokumentácie plánu realizácie (počítaná bez DPH) je obsiahnutá v celkovej
sume investície, dohodnutej v bode VII. 6.
VII.

Realizácja investícje

1. Investícia zahřňa najmä nasledovné činnosti:
a) Spracovanie svetelno-technického výpočtu
b) Spracovanie projektovej dokumentácie
c) Demontáž a montáž nosných konštrukcií (stožiarov, výložníkov), podliehajúcich
výmene a ich dokumentovaná likvidácia
d)Demontáž svietidiel a ich dokumentovaná doprava na miesto uskladnenia, resp.
likvidácie v zmysle pravidiel s nakladaním s nebezpečnými odpadmi.
e) Montáž nových svietidiel
f) Montáž nových zariadení a rozvodov, oprava, resp. výmena rozvádzačov verejného
osvetlenia
g) Odstránenie zistených káblových porúch
h) Spracovanie pasportu slete verejného osvetlenia
1) Uskutočnenie svetelno technickej kontroly.
j) Revízna kontrola.
k) Technické odovzdávanie/prevzatie vo forme zápisu.
2. Spoločnosť FIN.M.O.S., a.s. může práce špecifikované v bode 1 tohto článku
uskutočniť prostredníctvom subdodávateľov. V tomto prípade však za dodané dlelo
zodpovedá tak, ako keby ho vykonal sám.
3. Spoločnosť FIN.M.O.S., a.s. je povinná vykonať investíciu najneskůr do 18 mesiacov
po podpísaní zmluvy. Investícia sa uzatvára technickým odovzdaním/prevzatím,
o ktorom treba spísať zápisnicu. Zmluvné strany sa dohodli, že práce podl‘a bodu a),
b), d), e) budú vykonané po podpísaní zmluvy najneskůr do 3 1.12.2007, a to takým
spůsobom, aby počnúc 1.1.2008 bob
možné prevádzkovanie siete VO
prostredníctvom spobočnosti FIN.M.O.S. a. s. podľa zmluvne dohodnutého v prílohe č.
5 príkonu. Doba na vydanie stavebného povolenia (ohlásenia) sa nezaratúva do doby
realizácie a prípadné nedodržanie lehoty dodania predmetu obstarávania z omeškania
vydania stavebného povolenia. Ak je FIN.M.O.S. a. s. v omeškaní Mesto může účtovať
si úroky z omeškania vo výške 0,05 % denne z nerealizovanej sumy investície.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú úzko spolupracovať pri zaobstarávaní úradných povolení
—

a súhlasov, aby sa predmet tejto zmluvy dal nerušene realizovať.
5, Osoba poverená pre koordináciu prác zo strany Mesta: Ing. Dušan GRESO, telefón:
0905564432, telefax: 0445520512, mail: greso@vpslm.sk
Osoba poverená pre koordináciu prác zo strany spoločnosti FIN.M.O.S., a.s.: Ing.
Peter Schramm, Ing. Ladislav Plši, telefón: 0903252319, 0903431350, telefax:
02/44880814, mail: finmos@finmos.sk
6. Objem investície, ktorú realizuje FIN.M.O.S. a.s. činí 37815126,00 SKK, t. j.
tridsaťsedemmiliónovosemstopätnásťtisícjednostodvadsaťšesť SKK bez DPH
(45000000,00 SKK $ DPH). Tento objem zahMa cenu
prác a materiálu,
špecifikovaných v bodoch Čl. VI, bod 1 a Čl. VII, bod 1.
7. Všetky d‘alšie náklady, schválené obidvoma zmluvnými stranami dodatočne, sa stanú
súčasťou tejto zmluvy. Na základe predpokladaných nákladov spoločnosť FIN.M.O.S.,
a.s. pripraví rozpočet potrebnej zmeny zmluvy, v ktorom sa upraví aj výpovedná
lehota a tento návrh predloží samospráve. Mesto sa zaväzuje do 30 dní po obdřžaní
návrhu na zmenu zmluvy zaujať k nej stanovisko. Ak Mesto súhlasí s návrhom,
zmena ustanovení tejto sa prijme vo forme Dodatku k nej. Dodatok nadobúda
platnosť jeho podpisom obidvoma zmluvnými stranami.
8. V prípade úspešného získania Mestom dodatočných finančných prostriedkov zníži sa
vstupná suma uvedená v bode 6 tohto článku o rozdiel medzi výškou investície
a dodatočne získanej sumy a zároveň sa aktualizuje stanovená lehota zákazu
výpovede tejto zmluvy podľa nasledovných podmienok:
Nová lehota zákazu výpovede tejto zmluvy = Póvodná lehota zákazu výpovede tejto
zmluvy v mesiacoch [XIII. 1 a] x ((Suma investície v SKK [VII. 6]
Nové získané
finančné prostriedky v SKK x 0,8)) / Suma investície v SKK [VII. 6]
—

vili.

Úlohy, povinnosti a oprávnenia spoločnosti FIN.M.O.S., as. v oblasti
verejného osvetlenia

1. FIN.M.O.S. a.s. je povinná uzavrieť Zmluvu s dodávatel‘om elektrickej energie
potrebnej na prevádzkovanie siete verejného osvetlenia pósobiacim v danej oblasti,
a v d‘alšom, po otvorení trhu, s dodávatel‘om elektrickej energie, ktorý má
najvýhodnejšiu ponuku.
2. Spoločnosť FIN.M.O.S., a.s. bude prevádzkovať sleť verejného osvetlenia a vykonávať
údržbu jej zariadení v súlade s Prí!ohou Č. 3 a na základe platných noriem a
predpisov.
a) Počet svietidiel prevádzkovaných spoločnosťou FIN.M.O.S., a.s. na území Mesta je
uvedený v Prílohe Č. 2.
b) Mesto berle na vedomie, že spoločnosť FIN.M.O.S., a. s. používa v osvetl‘ovacích
telesách štandardné svetelné zdroje.
c) Ak sa zariadenia osvetľovacej techniky pokazia v dósledku ich poškodenia tretími
osobami, v dósledku živelnej pohromy, havárie a/alebo v d6sledku skrytých vád
na doterajšom verejnom osvetlení vo vlastníctve Mesta (nedotknutých investíciou
FIN.M.O.S. a.s.) a pod., spoločnosť FIN.M.O.S., a. s. je povinná po dohode s
Mestom tieto vymeniť za nové. Výdavky na ich výmenu sa uhrádzajú z plnenia
poistnej zmluvy, uzavretej medzi FIN.M.O.S. .a.s. a poisťovacou spoločnosťou.
d) V prípade rozvoja slete verejného osvetlenia mesta Mesto je povinné vyžiadať si
stanovisko spoločnosti FIN.M.O.S. a.s., ako správcu verejného osvetlenia, ku
každému zámeru o takýto rozvoj.
3. Spoločnosť FIN.M.O.S., a.s. sa zaväzuje uskutoČniť práce, špecifikované v bode 2.
tohto článku prostredníctvom spoločnosti Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
na základe podmienok, stanovených osobitnou zmluvou. V tomto prípade však za
dodané dlelo zodpovedá tak, ako keby ich vykonal sám.

I
(‚I

)

IX~ Kontrola spoločnosti FIN~M.O~S~, a.s. ako prevádzkovatel‘a siete verejného
osvetl e fl ia
1. Spoločnosť FIN.M.O.S., a.s. vykonáva údržbu podľa kvalitatívnych ukazovateľov
uvedených v Prílohe Č. 3.
2. Mesto je oprá‘./nené skontrolovať celoročné plnenie plánu na základe predložených
ročných správ, ktoré spracováva FIN.M.O.S., a.s. ako I daňovo-účtovných dokladov,
ktoré sa vzťahujú na výkony správcu slete verejného osvetlenia Mesta. O tejto
kontrole zmluvné strany spíšu zápisnicu.
3. Spoločnosť FIN.M.O.S., a.s. zriadi ohlasovňu, kde bude možné nahlásiť problémy,
súvisiace s verejným osvetlením.

X~ Práva a povinnosti mesta pri zabezpečovaní verejného osvetlenia
1. Mesto je oprávnené vykonávať kontrolu prevádzkovania slete verejného osvetlenia
spoločnosťou FIN.M.O.S., a.s. miestnym zisťovaním. Po vykonaní kontroly Mesto a
spoločnosť FIN.M.O.S., a.s. sa dohodnú na prípadných opatreniach.
2. Mesto sa zaväzuje na požiadanie financujúcej banky spoločnosti FIN.M.O.S. a.s.
predložiť najneskoršie do 30 dní od oznámenia banky, doklady, týkajúce sa
hospodárenia Mesta.

XL

Spösob účtovania a fakturovania

1. Cena za verejné osvetlenie:
a) Cena za elektrickú energiu pri podpise tejto zmluvy je v zmysle platnej tarify
PANORAMIC dodávateľa elektrickej energie Stredoslovenská energetika a.s. Zilina.
b) Ak sa s elektrickou energiou bude obchodovať ako s konkurenčným produktom a
spoločnosť FIN.M.O.S., a.s. sa stane kvalifikovaným spotrebitel‘om, aj cena
elektrickej energie bude určovaná konkurenčným prostredím. Pozitívny rozdiel
medzi skutočnou cenou a poslednou platnou cenou za elektrickú energiu pre
verejné osvetlenie Stredoslovenskej energetiky a.s. Zilina (tarifa PANORAMIC),
zvýšenou spotrebiteľským cenovým indexom si zmluvné strany rozdelia medzi
sebou v pomere 50%:50%. Prehľad spotreby za posudzovaný rok musí spoločnosť
FIN.M.O.S., a.s. pripraviť do 31. januára nasledujúceho roku a poskytnúť ho
samospráve k dispozícii. Vypočítaný rozdiel je spoločnosť FIN.M.O.S., a.s. je
povinná previesť na účet Mesta do 30. kalendárnych dní od dátumu vyúčtovania
spotreby elektrickej energie regionálnym dodávatel‘om elektrickej energie.
Rozpočet na predmetný rok musí spoločnosť FIN.M.O.S. a. s. pripraviť do 31.
januára posudzovaného roka a poskytnúť ho samospráve k dispozícii.
c) Zmluvné strany sa dohodli na tom, že poplatok za poskytnutie verejného
osvetlenia sa bude počítať nasledovne:
Poplatky za poskytnutie verejného
osvetlenia (vrátane údržby) obsahuje navrhnutá tarifa 450,00 SKK/svetelný bod
bez DPH ročne. Táto čiastka sa aktualizuje ročne podľa miery inflácie, zverejnenej
Statistickým úradom Slovenskej republiky. Tento spásob dovoľuje d‘alšie
znižovanie nákladov na prevádzkovanie siete VO. Náklady na verejné osvetlenie
nezahrňujú náklady, spojené s odstránením porúch z titulu úmyselného
poškodenia zariadení VO, resp. havárii. Náklady na VO zahrňujú kumuláciu
potrebných finančných prostriedkov na plošnú výmenu svetelných zdrojov v cykle:
5 rokov pre vysokotlakové sodíkové výbojky a 3 roky pre kompaktné žiarivky.
Koncom účtovného obdobia (kalendárneho roka), Mesto má nárok na

ľ

dobropisovanie 50
percentného účtovného zostatku nákladov na zaplatené
služby v lehote do 30 kalendárnych dní od dátumu uskutočnenia účtovnej
uzávierky za predchádzajúce účtovné obdobie (kalendárneho roka).
—

d) Základom pre výpočet spotreby elektrickej energie je súhrnný výkon svetelných
zdrojov a príslušenstva zabudovaných do slete verejného osvetlenia. Príkon,
viazaný Mestom je uvedený v Prílohe č. 5.
2. Mesto sa zaväzuje zaplatiť cenu za dodávky elektrickej energie a náklady,
špecifikované v či. XI. odst. 1. c. v lehote splatnosti 14 kalendárnych dní na základe
faktúry FIN.M.O.S. a.s. (mesačná perióda) na účet Č. 8569920/5200 OTP Banka
Slovensko, a.s., pobočka Bratislava, Stúrova 5.
-

3. Pokial‘sa Mesto dostane s úhradou ceny do omeškania, FIN.M.O.S., a.s. möže účtovať
si úroky z omeškania vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy.
XII.

Trvanie zmluvy

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami
a uzatvára sa na dobu neurčitú, s výpovednými lehotami uvedenými v či. XIII tejto
zm I u vy.
2. Plnenia, poskytované na základe tejto zmluvy, t. j. platby za dodávky elektrickej
energie a údržbu, sa začnú realizovať od prvého dňa kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po technickom odovzdaní/prevzatí rekonštrukcie verejného osvetlenia,
resp. ucelených etáp na základe podpísania prísiušného protokolu.

XIII.

Vypovedanje zmluvy

1. Túto zmluvu móžu zmluvné strany vypovedať iba písomnou formou za nasledovných
podmienok:
a) Mesto má právo vypovedať zmluvu po uplynutí 168 mesiacov (lehota zákazu
výpovede zmluvy) po dobe uvedenej v Čl. XII, bod 2. s ročnou výpovednou
lehotou. Lehota začína plynúť prvým dňom kaiendárneho mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
b) Spoločnosť FIN.M.O.S., a.s. má právo V‘/povedať zmluvu s ročnou výpovednou
lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kaiendárneho mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
c) Mesto, resp. spoločnosť FIN.M.O.S. a.s. majú právo odstúpiť od zmiuvy, ak
druhá
strana podstatným spósobom poruší ustanovenia predmetnej
zmluvy, pričom finančné nároky, vyplývajúce z tejto zmluvy, voči druhej
strane nie sú týmto dotknuté.
XIV.

Garancie zmluvy

1. Ak Mesto nezaplatí čiastku dohodnutú v tejto zmluve do 45 kalendárnych dní po
iehote splatnosti a spoločnosť FIN.M.O.S. a. s. nemóže z dóvodu nedostatku
finančných prostriedkov na účte Mesta uplatniť inkasné právo, spoločnosť FIN.M.O.S.,
a.s. móže po predchádzajúcej písomnej výzve, prerušiť prevádzkovanie zariadení
verejného osvetlenia, resp. zásobovanie Mesta elektrickou energiou.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že pri porušení niektorého z prijatých záväzkov, strana,
ktorá škodu spósobila, zaplatí druhej zmluvnej strane vzniknutú škodu, výdavky

a náklady vzniknuté ako důsledok nedodržiavania zmluvy, a to bez ohľadu na to, či
z důvodu porušenia zmluvy bola táto vypovedaná alebo nie.
3. Mesto zároveň splnomocňuje spoločnosť FIN.M.O.S., a.s., aby v prípade, pokial‘ Mesto
nesplní svoje finančné záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy, okamžite previedla dlžnú
sumu z nasledovných účtov (súčasťou tejto zmluvy sú právoplatné inkasné práva
v prospech FIN.M.O.S. a.s.)
~4ázov banky
banka Slovensko a.s., Zilina
pobočka Liptovský Mikuláš

L~~Xia

Číslo bankového účtu

1600443002/5600

4. Právo okamžitého inkasa může spoločnosť FIN.M.O.S., a.s. uplatňovať vždy, ak Mesto
v rozpore 50 zmluvou neplní svoje záväzky mesačnej splátky a dlžka meškania
presiahne dobu 60 dní.
5. Mesto sa zaväzuje informovať spoločnosť FIN.M.O.S., a.s. do 10 pracovných dní
o každej zmene čísla bankového účtu, v prospech ktorého je zriadené inkasné právo
a v spolupráci s bankou zabezpečí pre nový účet právo inkasa v prospech FIN.M.O.S.,
a. 5.
6. Mesto berle na vedomie, že investície, ktoré FIN.M.O.S., a.s. na jeho území
zrealizuje, budú financované z úverových zdrojov a platby Mesta vyplývajúce z tejto
zmluvy a uskutočnené v prospech FIN.M.O.S. a.s. budú slúžiť prednostne na krytie
splátok úveru a úrokov zo strany FIN.M.O.S., a.s. voči financujúcej banke. Zároveň sa
Mesto zaväzuje nahradiť škodu vzniknutú FIN.M.O.S. a.s., ktorá by vznikla z důvodov
na strane Mesta tým, že by Mesto prestalo plniť svoje záväzky vyplývajúce z tejto
zmluvy voči FIN.M.O.S., a.s. a/alebo tým, že by zmluva bola vyhlásená za neplatnú
na strane Mestom.

XV.

Okolnosti force major

1. Force major sú také vonkajšie, neodvratné a výnimočné udalosti, ktoré sú nezávislé
od pósobenia spoločnosti FIN.M.O.S., a.s. a nemůžu byť zmenené a odvrátené
spoločnosťou FIN.M.O.S., a.s., ako napr. prírodné katastrofy (povodne, búrky,
zemetrasenia, požiar, elektrický skrat mimo siete VO, vojnové udalosti, sabotáž,
povstanie, štrajk, úmyselné pustošenie, atentát a pod.). V takomto prípade
spoločnosť FIN.M.O.S., a.s. a Mesto urobia spoločne všetko preto, aby mohlo byť čím
skůr zabezpečená prevádzka verejného osvetlenia. Podľa miery udalosti preskúmajú
zmluvné strany d‘alšiu platnosť zmluvy. Force major oslobodzuje od povinnosti
platenia zmluvnej pokuty.
XVI.

Záverečné ustanovenja

1. Táto zmluva bola vypracovaná výhradne pre potreby mesta Liptovský Mikuláš.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že s podpísanou zmluvou budú narábať důverne
a neposkytnú ju tretej strane. V prípade porušenia tohto záväzku je porušujúca
zmluvná strana povinná nahradiť druhej zmluvnej strane vzniknutú škodu.
2. Zmluvné strany súhlasne vyhlasujú, že prípadné sporné problémy vyplývajúce z tejto
zmluvy alebo s ňou súvisiace budú riešiť dohodou.
3. Ak by rokovania boli neúspešné, zmluvné strany sa dohodli, že v záujme riešenia
sporu, ktorý vyplynie z tejto zmluvy alebo má s ňou nejakú súvislosť alebo s jej
interpretáciou, obrátia na príslušný súd.

