Zmluva o dielo
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na zhotovenie
stavby:
,,Modernizácia akvakultúrnej prevádzky spoločnosti AGRO-FOX-stavba“
ZHOTOVITEĽ:

_______________________________________________________

Sídlo:

_______________________________________________________

Štatutárny orgán:

_______________________________________________________

IČO:

_______________________________________________________

DIČ:

_______________________________________________________

IČ DPH:

_______________________________________________________

Bankové spojenie:

_______________________________________________________

Číslo účtu v tvare IBAN:
Zapísaný:

__________________________________________

_______________________________________________________

[ďalej len „ZHOTOVITEĽ“]
A
OBJEDNÁVATEĽ: AGRO-FOX, s.r.o.
Sídlo: 363, Veľké Lovce 941 42
Štatutárny orgán: Viliam Korpáš- konateľ
IČO: 46 116 206
DIČ: 2023243255
IČ DPH: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka č. 28824/N, oddiel: Sro.
ďalej ako " OBJEDNÁVATEĽ "
Zhotoviteľ a Objednávateľ spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“ a každý z nich ďalej aj ako
„zmluvná strana“)
v nasledujúcom znení:

I. Účel Zmluvy:

1. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil prieskum trhu, realizovaný podľa
Príručky k procesom verejného obstarávania pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 2020, v ktorom sa úspešným uchádzačom stal Zhotoviteľ.
II. Predmet plnenia:
1.

2.
3.
4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe tejto zmluvy zhotoviť pre objednávateľa stavbu „
Modernizácia akvakultúrnej prevádzky spoločnosti AGRO- FOX-stavba“ (ďalej len
„dielo“), v mieste uskutočnenia stavebných prác - Obec Dubník dvor Mikuláš, Slovenská
republika. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a dohodnutú cenu
uvedenú v čl. III tejto zmluvy za riadne a včas odovzdané dielo zaplatiť zhotoviteľovi v zmysle
dojednaných platobných podmienok.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že samotné dielo vykoná na základe výkazu výmer resp. rozpočtu t.j.
cenovej ponuky zhotoviteľa - kópia (príloha č. 1 tejto zmluvy), ktorá je vystavená výlučne na
základe tohto výkazu výmer stavby, jej špecifikácie.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na vykonanie diela (prác) má potrebné oprávnenie, povolenia,
licencie, materiálne aj personálne vybavenie a výkon prác na diele zaistí osobami odborne
spôsobilými.
Zmluvné strany vyhlasujú, že Zhotoviteľ je ku dňu podpisu tejto Zmluvy oboznámený
s obsahom projektovej dokumentácie k dielu, výkazom výmer a Objednávateľ všetky potrebné
dokumenty Zhotoviteľovi odovzdal.
III. Cena:

1.

Cena za zhotovenie diela v zmysle tejto zmluvy podľa článku II. bodu 1. a bodu 2. zmluvy je
stanovená na sumu:
Celková cena za realizáciu, dodanie a uskutočnenie
predmetu zákazky v € bez DPH
DPH v €
Spolu cena za realizáciu, dodanie a uskutočnenie
predmetu zákazky v € s DPH
Rozsah diela s uvedením jednotlivých cien je špecifikovaný v prílohe č.1 tejto zmluvy.

2.

3.

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa článku II tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán. Cena obsahuje práce uvedené v cenovej ponuke zhotoviteľa, ktorá tvorí
prílohu č. 1 tejto zmluvy, ktorá je vytvorená na základe technického popisu stavby – výkazu
výmer stavby a opisu respektíve špecifikáciou jednotlivých položiek.
Cena je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, ako cena
konečná, úplná, vrátane všetkých ekonomicky uplatniteľných nákladov.

IV. Čas plnenia :

1.
2.

3.
4.
5.

6.

Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač sa zaväzuje do 12 mesiacov odo dňa vystavenia záväznej
písomnej objednávky objednávateľom zhotoviteľovi.
Doba realizácie prác sa môže predĺžiť len z nasledovných dôvodov:
a) ak vzniknú v priebehu realizácie diela prekážky z viny objednávateľa spôsobujúce nemožnosť
realizácie diela, a ktoré budú deklarované v stavebnom denníku,
b) o počet dní omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti zhotoviteľovi potrebnej na
výkon diela podľa tejto zmluvy,
c) o počet dní prerušenia vykonávania diela z dôvodu na strane objednávateľa,
d) ak práce boli pozastavené z dôvodov vyššej moci alebo nepriaznivých klimatických
podmienok, najmä
- keď priemerná denná teplota dosiahne hodnotu nižšiu ako - 5°C, pričom pod priemernou
dennou teplotou sa rozumie priemer teplôt nameraných v jeden deň o 7.00 a 16.00 hodine
alebo nočná teplota klesne pod -7°C.
- pokiaľ rýchlosť vetra presiahne hranicu 11 m/s a to po dobu dlhšiu ako 4 hodiny
- pretrvávajúce dažde.
Predĺženie doby realizácie diela sa určí podľa doby trvania prekážky a/alebo času neplnenia
záväzkov objednávateľa dohodnutých v tejto zmluve, s prihliadnutím k dobe potrebnej pre
obnovenie prác a zhotoviteľ sa týmto nedostáva do omeškania s plnením zmluvného termínu.
Všetky skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť dobu realizácie, budú zaznamenané v stavebnom
denníku.
Pokiaľ dôjde k omeškaniu s riadnym plnením – odovzdaním diela Objednávateľovi z dôvodov
na strane Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi vzniknutú škodu,
prípadne sankcie, ktorými v súvislosti s nesplnením diela v dojednanom termíne bude
Objednávateľ zaťažený, ako aj sankciu za omeškanie v zmysle tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní diela bude vyhotovený písomný odovzdávací
protokol v zmysle článku VI. tejto Zmluvy, ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými stranami,
pričom v protokole bude uvedená špecifikácia diela a miesta jeho výkonu, dátum odovzdania
a podpisy zmluvných strán resp. osôb, ktoré sú oprávnené odovzdať a prevziať dielo za príslušnú
zmluvnú stranu, zistené vady a nedorobky s termínom ich odstránenia, prípadne aj poznámky,
ktoré zmluvná strana požaduje uviesť v odovzdávacom protokole.
V. Vedenie stavebného denníka:

1.

2.
3.
4.

Po celú dobu výstavby je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník (ďalej len „SD“) v rozsahu
vyhlášky 378/1992 Zb., v ktorom budú zaznamenané postupy prác, nasadenie strojov a ľudí,
použitie technológií, návrhy zmien a ich odsúhlasenie, výsledky skúšok, kontrol a revízií, úpravy
termínov, práce naviac atď.
V SD budú uvedené osoby oprávnené k vykonávaniu zápisov, ako zo strany zhotoviteľa, tak zo
strany objednávateľa.
Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi poskytne na jeho požiadanie všetku potrebnú
súčinnosť na vykonávanie diela.
Nevedenie SD alebo jeho nesúlad s uvedenou vyhláškou je porušením zmluvnej povinnosti
podľa tejto Zmluvy, pričom zhotoviteľ je povinný za takéto porušenie povinnosti uhradiť
Objednávateľovi sankciu 5000 €.

VI. Dodacie podmienky, prevzatie diela:
1.

Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo ako odborne spôsobilá osoba v zmysle právnych
predpisov SR s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo podľa
projektovej dokumentácie ako aj ostatných podkladov, ktoré mu dodal Objednávateľ, a zároveň
aj v zmysle inštrukcii Objednávateľa. Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom,

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

ktorý považuje za najvýhodnejší pre správne vykonanie diela pri rešpektovaní účelu zmluvy,
zmluvných termínov a dohôd o postupnom dokončovaní diela, pokiaľ nie je medzi zmluvnými
stranami dohodnuté konkrétne riešenie.
Dielo, ktoré má byť zhotovené podľa tejto Zmluvy, je určené čo do povahy a rozsahu zmluvou,
technickým popisom stavby, technickými normami a záväznými právnymi predpismi, pričom
zhotoviteľovi sú ku dňu podpisu tejto Zmluvy známe všetky podklady a súvisiace dokumenty.
V prípade ak dôjde k preukázanému navýšeniu ceny z dôvodu potreby splnenia podmienok
akýchkoľvek vyjadrení a/alebo rozhodnutí orgánov verejnej správy, ktoré zhotoviteľ v čase
podpisu tejto zmluvy nepozná, objednávateľ sa zaväzuje tieto práce (výkony) uhradiť
zhotoviteľovi ako naviac práce, pričom zmluvné strany uzavrú dodatok k tejto Zmluve ohľadom
zvýšenia ceny diela.
Zhotoviteľ zaistí, aby nedochádzalo k úniku ropných produktov z jeho vozidiel
a mechanizácie a aby nedochádzalo k znečisťovaniu susedných komunikácií. Znečistenie
spôsobené zhotoviteľom bude likvidovať zhotoviteľ na vlastné náklady.
K preberaniu neskoršie zakrývaných častí diela je zhotoviteľ povinný (pred ich zakrytím)
vyzvať objednávateľa zápisom v stavebnom denníku minimálne 3 pracovné dni vopred na ich
kontrolu. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré sa stali
neprístupnými na vlastné náklady.
Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 7 dní vopred, kedy bude
predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie.
Objednávateľ je povinný sa v termíne určenom zhotoviteľom zúčastniť odovzdania
a prevzatia diela, pokiaľ sa písomne nedohodne so zhotoviteľom inak.
O odovzdaní a prevzatí diela po jeho dokončení bude vyhotovený odovzdávací protokol.
Jeho súčasťou budú doklady dodané zhotoviteľom. Jedná sa o revízie, skúšky, atesty a doklady
o akosti podľa zákonov o technických požiadavkách na technológie podľa platných v SR
(certifikáty, certifikáty systémov akosti, protokoly o zhode alebo doklady o posúdení zhody,
skúšky ).
Dielo je dodané riadne a včas v súlade s touto zmluvou jeho ukončením a písomným
odovzdaním (v zmysle predošlého odseku) objednávateľovi, zastúpenému oprávneným
zástupcom podľa tejto zmluvy. Dielo sa považuje za ukončené riadne a včas, keď bolo
zrealizované bez vád, alebo s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré nebránia užívaniu diela,
t.j. dielo má vlastnosti vymienené Objednávateľom a stanovené zmluvou. Tieto drobné vady
a nedorobky musia byť uvedené v odovzdávacom protokole o prevzatí predmetu diela, vrátane
dohodnutých termínov ich odstránenia.
VII. Zodpovednosť za škody:

1.

Zhotoviteľ nesie nebezpečenstvo škody na diele až do chvíle, keď ho objednávateľ prevezme
odovzdávacím protokolom. Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela dňom zabudovania
materiálov do diela a uhradením ceny za takto zabudované materiály, pričom obidve podmienky
musia byť splnené kumulatívne.
2. Pokiaľ zhotoviteľ spôsobí svojou činnosťou na stavbe škodu objednávateľovi, tretím osobám
alebo ostatným účastníkom výstavby, je povinný ju v plnej výške nahradiť.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Zhotoviteľ nedodrží termín vykonania Diela
a objednávateľovi z tohto dôvodu vznikne nejaká škoda (napr. zastavenie spolufinancovania
z rozpočtu EU ) je povinný zaplatiť Objednávateľovi celú vzniknutú škodu.
VIII. Platobné a fakturačné podmienky :
1.

Objednávateľ bude platbu realizovať formou bezhotovostného platobného styku v mene EUR na
základe vystavenej a doručenej faktúry a to v nasledovne:

2.
3.

4.

a) Nárok zhotoviteľa na prvú platbu t.j. vystavenie prvej faktúry vznikne zhotoviteľovi po
zhotovení min. 50 % z celkového rozpočtu diela podľa rozpisu cien v zmysle prílohy č. 1
b) Nárok zhotoviteľa na druhú platbu t.j. vystavenie druhej faktúry vznikne zhotoviteľovi
po odovzdaní diela objednávateľovi na užívanie a to podľa rozpisu cien v zmysle prílohy č. 1.
Objednávateľ požaduje 30-dňovú splatnosť faktúry.
Platba splatnej faktúry bude vykonaná na bankový účet určený zhotoviteľom v tejto Zmluve
o dielo, prípadne vo faktúre.
Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti: názov zmluvných strán, adresu, IČO, DIČ zhotoviteľa
i objednávateľa, číslo faktúry, číslo ZOD, deň odoslania, deň splatnosti, peňažný ústav, číslo
účtu, vrátane variabilného symbolu, fakturovaná suma bez DPH, sadzba DPH a suma s DPH ,
označenie diela názvom, pečiatka a podpis oprávnenej osoby.
Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu prílohy č. 1 tejto Zmluvy Položkovitý
rozpočet (vo formáte MS Excel), ako aj záväzok predkladať v elektronickej verzii (vo formáte
MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas výkonu diela.
IX. Záruky za dielo, reklamácie vád:

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce na stavbe budú vykonané podľa osvedčených technológií
a podľa záväzných technických noriem (STN, ISO) a v súlade s hygienickými, ekologickými,
protipožiarnymi, bezpečnostnými a stavebnými predpismi.
Zhotoviteľ poskytuje na realizovaný predmet diela záruku na dobu 60 mesiacov od doby
prevzatia diela objednávateľom. Na zariadenia, ktoré sám zhotoviteľ nevyrába a sú súčasťou
jeho dodávky poskytne objednávateľovi záruku podľa výrobcu tohto zariadenia (doloží záručné
listy, minimálne však 24 mesiacov).
Objednávateľ je v záručnej dobe oprávnený nárokovať si písomne na adrese sídla zhotoviteľa
bezplatné odstránenie vád, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
Zhotoviteľ je povinný pristúpiť k odstráneniu reklamovaných vád:
a) do 24 hod. u vád brániacich prevádzke diela, alebo ohrozujúcich jeho bezpečnosť
b) do 3 dní u vád ostatných
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady v lehote do 14 dní odo dňa prijatia
reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak a pokiaľ je to v tejto lehote technicky
možné. O potrebe dlhšej lehoty ako aj o dôvodoch predĺženia tejto lehoty je povinný Zhotoviteľ
informovať písomne Objednávateľa, pričom si zmluvné strany dohodnú iný vyhovujúci termín.
Pokiaľ zhotoviteľ nepristúpi k odstráneniu vád v dohodnutom termíne a pokiaľ nebude
dohodnutý iný postup písomnou formou, má objednávateľ právo zaistiť odstránenie vád inou
formou podľa vlastného výberu, prípadne vlastnými silami, na náklady zhotoviteľa.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ku dňu odovzdania diela poskytne objednávateľovi adresy vrátane
telefónnych a faxových čísiel, na ktoré bude možnosť nepretržite po dobu 24 hodín nahlásiť
reklamovanú vadu. Tento zoznam bude neoddeliteľnou súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí
diela.

X. Sankcie :
1.
2.

V prípade, že zhotoviteľ nesplní termín uvedený v článku IV. v bode 1 tejto zmluvy, uhradí
objednávateľovi za každý deň nesplneného termínu (omeškania) zmluvnú pokutu vo výške 0,1
% z celkovej ceny diela bez DPH.
Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni drobné vady, vyšpecifikované pri odovzdávaní diela v dohodnutých
termínoch uvedených v odovzdávacom protokole, uhradí objednávateľovi za každý deň
omeškania zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR.

3.
4.
5.

Ak vznikne jednej zo zmluvných strán podľa tejto zmluvy preukázateľný a oprávnený nárok na
finančné plnenie pre druhú stranu, je možné o túto čiastku znížiť vlastné plnenie svojich
finančných záväzkov podľa tejto zmluvy pre druhú stranu.
Uhradením zmluvných pokút nie je dotknutý nárok poškodenej strany na náhradu škody vrátane
ušlého zisku.
V prípade nedodržania povinnosti podľa bodu VI ods. 10 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 EUR za každý, čo i len začatý deň omeškania,
a to aj opakovane, maximálne však do 5% ceny Diela.
XI. Bezpečnosť a ochrana zdravia:

1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje :
dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na odovzdanom
stavenisku
b.
zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle vyhl. 374/90 Z. z. a vykonávať
sústavnú kontrolu bezpečnosti pri práci v zmysle Zákonníka práce
c.
vybaviť svojich zamestnancov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesie,
činnosti a rizika na pracovisku
Zhotoviteľ sa zoznámi v spolupráci s objednávateľom s rizikami na pracovisku, upozorní na ne
svojich pracovníkov a určí spôsob ochrany a prevencie proti úrazom a iným poškodeniam
zdravia.
Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti :
a.
ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov
objednávateľa a ďalších osôb
b.
ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo ohrozeniu
bezpečného stavu technických zariadení.
Za nedodržanie bezpečnostných predpisov na stavenisku resp. pri vykonávaní diela
zodpovedá v plnom rozsahu Zhotoviteľ.
a.

2.

3.

XII. Spôsoby ukončenia Zmluvy:
1. Zmluva je ukončená naplnením jej účelu, teda vykonaním a riadnym odovzdaním diela.

3.

4.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu možno ukončiť aj jedným z nasledovných
spôsobov:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) písomnou výpoveďou,
c) odstúpením Objednávateľa od zmluvy.
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, že nedôjde k schváleniu obstarávania
Pôdohospodárskou platobnou agentúrou alebo v prípade ak nebude schválená Žiadosť
o nenávratný finančný príspevok. Objednávateľ túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámi
Zhotoviteľovi, ktorý sa zaväzuje uvedené bez výhrad akceptovať. Zhotoviteľ v tomto prípade
nemá nárok uplatňovať si voči Objednávateľovi náhradu škody ani iné sankcie.
Objednávateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu doručením písomnej výpovede Zhotoviteľovi,
pokiaľ:
a) bolo voči Zhotoviteľovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie, bol na
neho vyhlásený konkurz, bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok
majetku, alebo bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku,
b) Zhotoviteľ si neplní svoje zmluvné povinnosti riadne a včas, a to napriek písomnému
upozorneniu so stanovením 30-dňovej lehoty na nápravu,

5.

6.
7.

c) Zhotoviteľ je očividne v omeškaní s plnením diela a reálne hrozí riziko neukončenia diela
v čas. Objednávateľ ho musí na túto skutočnosť písomne upozorniť 15 dní dopredu
a zhotoviteľ neprijme adekvátne opatrenia.
d) Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s právnymi predpismi alebo príslušnými vykonávacími
predpismi a technickými normami.
Zhotoviteľ je oprávnený vypovedať Zmluvu doručením písomnej výpovede Objednávateľovi,
pokiaľ:
a) Objednávateľ trvá na vykonaní diela spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonom alebo
príslušnými vykonávacími predpismi a technickými normami, a to napriek výslovnému
upozorneniu na tento rozpor,
b) Objednávateľ si neplní svoje zmluvné povinnosti riadne a včas, a to napriek písomnému
upozorneniu so stanovením 30-dňovej lehoty na nápravu.
Výpovedná doba je dojednaná na 1 mesiac od doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.
Záväzky zmluvných strán, ktoré majú trvať aj po ukončení zmluvy (povinnosť úhrady ceny
diela, záručná doba a pod.) trvajú naďalej.
XIII. Ostatné a záverečné ustanovenia:

1.
2.

2.

3.
4.
6.

7.
8.
9.

Táto zmluva nadobudne platnosť po jej podpise oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán .
Táto zmluva nadobúda účinnosť až po splnení
a) kladnom výsledku administratívnej kontroly vykonanej Riadiacim orgánom a
b) vystavení záväznej písomnej objednávky kupujúcim predávajúcemu.
Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy celkom alebo sčasti neplatným alebo
nevymáhateľným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a vymáhateľnosť zostávajúcej časti
tejto Zmluvy. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť neplatné alebo
nevymáhateľné ustanovenia tejto Zmluvy novými ustanoveniami, platnými a vymáhateľnými,
ktoré budú mať čo najbližší právny význam a účinok ako ustanovenie, ktoré má byť nahradené.
V prípade sporu platí znenie platnej a účinnej Zmluvy.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory, ktoré by vnikli na základe tejto zmluvy sa budú
snažiť riešiť hľadaním možnosti dohody akceptovateľnej oboma zmluvnými stranami a až
následne súdnou cestou.
Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými prácami
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o dielo, a to oprávnenými osobami a poskytnúť
im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi
poverené osoby
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené
osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
Túto zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými
stranami.
Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých po jej podpise
dostane každá zmluvná strana po dve jej vyhotovenia.
Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ju v tiesni a
za nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpísali.

Oprávnenie k jednaniu:
Za objednávateľa:
vo veciach zmluvných: Július Kurčík – predseda predstavenstva
stavebný dozor:
vo veciach technických: Ing. Marian Záhumenský
vo veciach realizačných: Img. Marian Záhumenský
Za zhotoviteľa :
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
vo veciach realizačných:
Stavbyvedúci:
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č.1:

Rozpočet

V .............................., dňa

V .............................., dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

___________________________

___________________________

