DOHODA
uzavretá medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami
Žilinský samosprávny kraj
Sídlo
: Komenského 48, 011 09 Ţilina
IČO
: 37 808 427
DIČ
: 202 162 66 95
IČ DPH
: nie je platcom DPH
Štatutárny orgán
: Ing. Juraj Blanár, predseda ŢSK
(ďalej ako „ŢSK“ alebo „Ţilinský samosprávny kraj“)
a
ARRENT s.r.o.
Sídlo
: Zimná 12, 040 01 Košice
IČO
: 45447209
DIČ
: 2023028282
IČ DPH
: SK2023028282
Štatutárny orgán
: Vladimír Kellner, konateľ
Zápis v OR
: OS Košice I., odd.: Sro, vl.č.: 25584/V
(ďalej ako „spoločnosť ARRENT s.r.o.“)

1. Spoločnosť ARRENT s.r.o. v postavení predávajúceho a ŢSK v postavení kupujúceho uzavreli dňa
30. 09. 2011 kúpnu zmluvu, na základe ktorej sa spoločnosť ARRENT s.r.o. zaviazala dodať ŢSK
v termíne do 31.10. 2011 okrem iných predmetov kúpy aj zariadenie na úpravu lyţiarskej beţeckej
trate: stopovač GinzuGroomer v počte kusov: 2 (dva)
(ďalej len ako „stopovače“). Účelom
uzavretia kúpnej zmluvy bola realizácia projektu ŢSK: Beskydsko-javornícka lyţiarska beţecká
magistrála.
2. Vzhľadom k tomu, ţe spoločnosť ARRENT s.r.o. dodala Ţilinskému samosprávnemu kraju
stopovače spolu v celkovej hodnote vrátane DPH 20.040,-- EUR dňa 28.12. 2011 a vzhľadom k tomu,
ţe takéto konanie spoločnosti ARRENT s.r.o. oprávňuje v zmysle článku XIV. bod 2. kúpnej
zmluvy Ţilinský samosprávny kraj uplatňovať voči spoločnosti ARRENT s.r.o. zmluvnú pokutu vo
výške 0,02 % z hodnoty oneskorene dodanej veci za kaţdý deň omeškania, spoločnosť ARRENT
s.r.o. a Ţilinský samosprávny kraj sa dohodli na nasledujúcom:
2.1.1. spoločnosť ARRENT s.r.o. sa zaväzuje, ţe v lehote najneskôr do 27.01. 2012 vo vlastnom mene
a na vlastný účet (na vlastné náklady) vlastnou činnosťou alebo prostredníctvom tretích osôb vyrobí
reflexné fólie podľa poţiadaviek Ţilinského samosprávneho kraja a takto vyrobenými reflexnými
fóliami následne vlastnou činnosťou alebo prostredníctvom tretích osôb polepí podľa poţiadaviek
Ţilinského samosprávneho kraja sneţné pásové vozidlo pre lyţiarske beţecké trate (ratrák) Kässbohrer
PistenBully Paana komplett v.č. WKU4858CBBL010128, č. motora 21996110, rok výroby 2011.
2.1.2. spoločnosť ARRENT s.r.o. sa zaväzuje, ţe pri výrobe a lepení reflexných fólií vychádzať
z grafického návrhu ŢSK.
2.1.3. spoločnosť ARRENT s.r.o. sa zaväzuje poskytnúť dvojročnú záruku na vyrobené, ako aj na
polepené reflexné fólie resp. v prípade, ak spoločnosť ARRENT s.r.o. bude plniť záväzok vyplývajúci
z tejto dohody prostredníctvom tretích osôb, zaväzuje sa výrobu a polepenie reflexných fólií dojednať
tak, aby sa na ich výrobu a samotné polepenie vzťahovala dvojročná záručná doba.
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2.2. Ţilinský samosprávny kraj sa zaväzuje, ţe v prípade, ak spoločnosť ARRENT s.r.o. splní svoje
záväzky uvedené v bodoch 2.1.1, 2.1.2. a 2.1.3. tejto dohody riadne, včas a v súlade s poţiadavkami
a grafickým návrhom ŢSK, nebude si voči spoločnosti ARRENT s.r.o. uplatňovať zmluvnú pokutu za
oneskorené dodanie stopovačov t.j. zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % zo sumy 20.040,-- EUR za
kaţdý deň omeškania od 1.11. 2011 do 27.12. 2011.
3. Spoločnosť ARRENT s.r.o. sa zaväzuje, ţe si nebude voči ŢSK nijakým spôsobom uplatňovať
náklady spojené s realizáciou tejto dohody.
4. Táto dohoda je vyhotovená v 2-och rovnopisoch, po jednom pre kaţdú zmluvnú stranu a nadobúda
platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia na webovom sídle ŢSK. Spoločnosť ARRENT s.r.o. berie na vedomie, ţe táto dohoda je
v zmysle §5a zákona o slobode informácií v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka povinne
zverejňovanou dohodou.
5. Zmluvné strany uzatvárajú túto dohodu slobodne, určite, váţne a prehlasujú, ţe jej obsahu
porozumeli, na znak čoho túto dohodu podpisujú.

V Ţiline dňa 20.01.2012

V Košiciach dňa 19.01.2012

.....................................................
Ţilinský samosprávny kraj
Ing. Juraj Blanár, predseda v.r.

.................................................
ARRENT s.r.o.
Vladimír Kellner, konateľ v.r.
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