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3. Pri výklade dohodnutých zmluvných podmienok sa prihliada na žiadost; v prípade rozporu
medzi ustanoveniami zmluvy a žiadostou majú prednost ustanovenia zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnost dorucit písomnost podla zmluvy sa považuje
v konkrétnom prípade za splnenú dnom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto
písomnost prevziat. Ak sa v prípade dorucovania prostredníctvom poštového podniku vráti
dorucovaná zásielka ako nedorucená alebo nedorucitelná (resp. adresát neznámy),
považuje sa takáto zásielka za dorucenú dnom vrátenia tejto zásielky odosielajúcej osobe;
pre dorucovanie je rozhodné sídlo zapísané v obchodnom registri, alebo inom príslušnom
registri.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vztah založený touto zmluvou sa bude riadit
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka za predpokladu, že osobitné predpisy,
ktoré majú prednost pred Obchodným zákonníkom, neobsahujú špeciálnu úpravu.

6. Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán.

7. Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo scasti platné aJalebo úcinné alebo
neskôr stratia platnost aJalebo úcinnost, nie je tým dotknutá platnost aJalebo úcinnost
ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných aJalebo neúcinných ustanovení
a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokial je to právne možné, sa co najviac
približuje zmyslu a úcelu zmluvy, pokial pri uzatváraní zmluvy zmluvné strany túto otázku
brali do úvahy.

8. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch exemplároch, z ktorých jedno vyhotovenie preberá
príjemca dotácie a dve vyhotovenia preberá fond.

9. Osoby podpisujúce zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konat v mene zmluvných strán.

ZMLUVNÉ STRANY VYHLASUJÚ, že zmluvu neuzatvorili v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok. Dalej vyhlasujú, že si text zmluvy riadne a dôsledne precítali, jeho
obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôlu oprostenú akýchkolvek
omylov, co potvrdzujú svojimi vlastnorucnými podpismi.

V Slovenských Klacanoch, dna 41.0.2013 V Bratislave, dna 13 -06- 2013
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