
Zm|uva o dielo č. 51712021
uzaÍvorcná podl'a ust. $ 536 a nasl. zákona č. 5l3l199l Zb. obchodný zákonník v znení

neskoľších predpisov

I

I. ZMLUVNE STRANY

Objednávatel': Mesto Salh
Sídlo: Námestie Sv. Trojice 7,927 15 Ša|'a

Zasupený: Mgr. Jozef Belický' primátoľ mesta

Bankovéspojenie: Slovenskásporitel'ňa,a.s.
IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

tČo: 00 306 l85
DIČ: 2O2\O24O49

Nie je platcom DPH.
(v d'alšom texte len,,objednávatel"')

Zhotovitel': Oto Culinka - Montážne služby
zapisaĺý v Živnostnenskom registľi okľesného úľadu Galanta č
202-5575

Miesto podnikania: Čiemy Bľod č. 496,925 08 Čiemy Bľod
Bankovéspojenie: Slovenskásporitel'na,a.s.
IBAN: SK95 0900 0000 0000 24lI 4803

lČo: 17 594 43o
DIČ: 1020262925

IČ opH: sKlO2O262925
(v d'alšom texte len,,Zhotovitel"')
objednávatel' aZhotovitel'v d'alšom texte Zmluvy aj ako ,,zmluvné straný')

II. UVODNE USTANOVENIA

Táto zmluva o dielo č. 5l7l202l (d'alej aj ako ,,Zm|uva") sa uzatvára na základe výsledku
procesu verejného obstaľávania, ktoľé sa uskutočnilo v súlade s ust' $ |l7 zíkona č.

34312015 Z.z. o verejnom obstaľávaní a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni
neskoľších predpisov a ust. $ 7 Smernice mesta Šaľa o veľejnom obstarávaní v platnom

zneni.
Podkladom pľe uzatvorenie tejto Zm|uvy je vit'azná ponuka Zhotovitel'a v ľámci veľejného

obstaľávania podl'a zápisnice z vyhodnotenia ponúk zo dňa 29.06.202l (d'alej aj ako

,,ponuka").
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III. PREDMET ZMLUVY A MIESTO VYKONANIA DIELA

Pľedmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotovitel'a vykonat' vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť pľe objednávatel'a dielo: ',Výmena ľadiátor'ových ventilov a šľóbení v
budove IuŠ patáľika, DruŽstevná39613 g27 Ol Šaľa" (d'alej len ,,Dielo").
objednávatel' sa zaväzuje riadne vykonané Dielo bez vád anedoľobkov v dohodnutom

termíne pľevziať aZhotovitel'ovi v dohodnutom termíne zap|atiť dohodnutu cenu Diela.
Zhotovitel' sa zavázuje, Že všetky pľáce vykoná v súlade s platnou legislatívou Slovenskej
ľepubliky a Európskej únie, pľedpismi a rozhodnutiami týkajúcimi sa plnenia predmetu

tejto Zmluvy v čase ich realizácie.
Zhotovitel' nie je opľávnený vykonat' Dielo alebo jeho časť pľostľedníctvom
subdodávatel'ov. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na dodávku materiálu.
objednávatel' má právo v písomnej forme objednať u Zhotovitel'a vykonanie zmeny Diela
s ciel'om zmeniť povahu, kvalitu a množstvo všetkých alebo časti pľác na Diele, ak je to

vzhl'adom na povahu Diela moŽné. Takúto pľípadnú Zmenu Diela moŽno vykonat' len na

zétklade písomného dodtku k tejto Zmluve.
Miestom vykonania Diela je budova irĺŠ paláľika, DruŽstevná 39613 g27 Ot Šaľa.

objednávatel' je za účelom vykonania Diela odovdať miesto vykonania Diela Zhotovitel'ovi
bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy.

I

6.

IV. DOBA PLNENIA

l. Zhotovitel' je povinný zahájiť pľáce na Diele najneskôľ dňa 02.08.202I.
2. Zhotovitel' sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas, ukončiť a pľotokolárne ho odovzdať

objednávatel'ovi najneskôr do 2I dni odo dňa zahäjeniaprác.
3. Ak Zhotovitel'zhotoví Dielo a pľipraví ho objednávatel'ovi na odovzdanie a prevzatie pred

dohodnutým teľmínom, je Zhotovitel'povinný na tuto skutočnosť objednávatel'a písomne
upozorniť. objednávatel' sa zaväzuje Dielo prevziat' aj v skôľ ponúknutom termíne, ak je to
s ohl'adom na povahu Diela moŽné.

4. Zhotovitel' musí bezodkladne písomne informovať objednávatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje rea|izáciu Diela s dôsledkom predĺŽenia lehoty na

odovzdanie Diela. Ak dôjde kzdrŽaniu prác, musí Zhotovitel' preĺlkázať, Že bolo vyvolané
okolnost'ami vylučujúcimi zodpovednost' (vis majoľ).

5. PredÍženie doby realizácie Diela sa uľčí podl'a doby trvania prekáŽky, s prihliadnutím
na dobu nevyhnutnú pľe obnovenie pľác, za podmienok, Že Zhotovitel' vykonal všetky
racionálne opatľenia ku skľáteniu omeškania a zmluvné stľany sa na tom písomne dohodli
formou dodatku k tejto Zmluva
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V. CENA DIELA

Cena za zhotovenie diela je stanovená v súlade so zákonom č. 1811996 Z.z. o cenách v
znení neskoľších pľedpisov a v súlade s ponukou Zhotovítel'a vo výške 10214,|6 Euľ s
DPH (slovom: desat'tisícdvestoštrnást' eur a šesnást'centov)' Neoddelitel'nou súčast'ou

tejto Zmluvy je Pľíloha č' 1 _ Rozpočet Diela.
Zhotovitel' vyhlasuje, Že sa s predmetom plnenia na zák\ade tejto Zmluvy oboznámil a

V cene Diela sú obsiahnuté všetky náklady Zhotovitel'a na riadne vykonanie Diela vľátane

nákladov na dopľavu zariadenia a mateľiálu na miesto reďrizácie a nákladov na odvoz
a likvidáciu všetkého odpadu, ktoý pri vykonávaní Diela činnost'ou Zhotovitel'a vznikne.
Cena je dohodnutá ako konečná, závazná av zásade nemenná. Zmenu dohodnutej ceny
moŽno vykonať len na základe vzniku skutočností, ktoľé zmluvné stľany pri podpise tejto

zmluvy nemohli predvídat' ana základe ktoých vznikne potreba pre úspešné vykonanie
Diela vykonat' pľáce naviac, a to všetko na zák|ade písomného dodatku k tejto Zmluve
podpísaného oboma zmluvnými stľanami.

.J

VI. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

l. Zhotovitel' je povinný písomne vymať objednávatel'a na prevzatie diela minimálne 3

pľacovné dni pred termínom odovzdania Diela'
2. odovzdanie aprevzatie Diela sa uskutoční v teľmíne, ktoý si zmluvné stľany vzájomne

dohodnú, najneskôľ však v posledný deň lehoty na vykonanie Diela.
3. Pod odovzdaním a prevzaÍim Diela sa rozumie pľotokolárne odovzdanie Diela na zák|ade

písomného odvzdávacieho a prebeľacieho protokolu (d'alej aj ako ,'protokol")' ktoý musí
byt podpísaný zástupcami oboch zmluvných stľán. Miestom odovzdania a pľevzatia Diela
je miesto vykonania Diela.

4. Pľedmetom odovzdania aptevzatia môže bť iba ľiadne vykonané Dielo bez vád
a nedorobkov.

7. V prípade, ak Dielo vykazuje drobné vady a nedorobky, uvedú sa tieto skutočnosti
vpľotokole, avšak objednávatel'nie je povinný takéto Dielo pľevziat'. Y prípade, ak ho

napriek uvedenému objednávatel' pľevezme, Zhotovitel' sa zaväzuje v protokole dohodnút'

s objednávatel'om závázné teľmíny na odstľánenie prípadných vád a nedoľobkov. Tým nie
je dotknutý nárok na zmluvnú pokutu až do doby úplného odstránenia všetkých vád
a nedoľobkov podl'a čl. X. ods. l tejto Zm|uvy.

VII. PLATOBNE PODMIENKY A FAKTURACIA

l. Dielo je financované z vlastných zdrojov objednávatel'a.
2. objednávatel'neposkytrrje Zhotovitel'ovi Žiadnu zálohu ani preddavky na vykonanie Diela.
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Cena Diela bude objednávatel'om uhľadená na základe faktúľy vystavenej Zhotovitel'om
a doručenej na aclľesu sídla objednávatel'a. Zhotovitel' je opľávnený vystavit' faktúľu aŽ po

ľiadnom vykonaní Diela a jeho protokolárnom odovzdaní objednávatel'ovi.
V pľípade' ak faktúľa nebude vyhotovená v súlade s príslušnými pľávnymi pľedpismi alebo

nebude obsahovat'stanovené náleŽitosti, resp. bude mat' iné chyby, objednávatel'má pľávo

faktúru vrátit' v lehote splatnosti s odvolanínr sa na jej doplnenie alebo pľepľacovanie. V
takom prípade sa pľeruší plynutie lehoty splatnosti faktúľy a nová lehota splatnosti začne

plyrúť doruč ením opľavenej faktúľy obj ednávate l'ovi.

Zmluvné stľany sa dohodli, Že lehota splatnosti ťaktuľy je 30 dní odo dňa jej doručenia
objednávatel'ovi.

VIII. ZoDPoVEDNosŤ za VADY

Zhotovitel' zodpovedá Za to, Že Dielo je vykonané podl'a podmienok uvedených v tejto

ZmIuve, v súlade s pľíslušnými platnými pľávnymi pľedpismi a pľíslušnými STN a EN a Že

počas záručnej doby bude mat'vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
Vadou sa rozumie najmä odchýlka v kvalite, ľozsahu a paľametľoch diela stanovených
touto Zmluvou a záväznými technickými normami a všeobecne záváznými pľedpismi.
Dielo má tieŽ vady, ak:

a) vykazuje nedorobky, teda nieje vykonané riadne,

b) nieje vykonané včas,

c) má pľávne vady' alebo je zat'aŽene pľávami tľetích osôb.

Zhotovite|' poskytuje objednávatel'ovi na vykonané Dielo záruku v tryaní 24 mesiacov.

Záručná doba začina plynút' pľotokolám5'm odovzdaním Diela bez vád a nedoľobkov
a neplynie v čase, kedy objednávatel' nemohol uŽivat' Dielo pľe vady, za ktoľé zodpovedá
Zhotovitel'.
Zmluvné stľany sa dohodli, Že v prípade vady Diela počas záručnej doby, má objednáva-
tel' pľávo poŽadovat' bezplatné odstránenie vady a Zhotovitel' má povinnost' tuto vadu bez-

odkladne a bezodplatne odstľánit'.

Zhotovitel' sa zavázuje začaÍ' s odstľaňovaním pľípadných vád diela do siedmych (7))

kalendárnych dní odo dňa uplatnenia písomnej reklamácie objednávatel'om a vady odstľá-

niť v čo najkľatŠom moŽnom čase. Teľmín začaÍia a lehotu odstľánenia vád dohodnú

zmluvné stľany písomnou ťomou.
objednávatel' sa zaväzuje, Že pľípadnú ľeklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej

zistení písomnou formou.

Zhotovitel' je povinný odstľánit'bez zbytočného odkladu aj také vady Diela, zaktoých
vznik popieľa zodpovednost', avšak ich odstľánenie neznesie odklad. Takto vzniknuté ná-

klady budú v pľípade oprávnenosti uhľadené na zák|ade vzájomnej dohody zmluvných
stľán, podl'a spôsobu tvoľby ceny Diela, tj. jednotkové ceny pouŽitých prvkov podl'a výka-
zu výmeľ a pľeukázaného mnoŽstva vykonaných pľác.
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IX. PovINNosTI ZMLUVNÝcu sľnÁru

l ' objednávatel' je povinný:
a.) zabezpečit' a odovzdat' ZhotoviteI'ovi miesto vykonania Diela s pľiestormi určenými

na realizácíu Diela,
b.) poskytnúť Zhotovitel'ovi pľi plnení pľedmetu tejto Zmluvy súčinnost'nevyhnutnú na

ľiadne a včasné vykonanie Diela' objednávatel' sa zaväzuje poskytnút'akúkol'Vek inú
poŽadovanú súčinnost'nevyhnutnú na splnenie pľedmetu tejto Zmluvy.

2. Zhotovitel' je povinný:
a.) vykonat'a dodať Dielo podl'a tejto Zmluvy ľiadne a včas;
b.) dodrŽiavat' všetky platné všeobecne závazne pľávne predpisy a technické norĺny'

ktoľé sa týkajú plnenia pľedmetu tejto Zmluvy;
c.) plnit' pľedmet tejto Zm|uvy prostľedníctvom svojich odborných a kvalifikovaných

Zamestnancov v dohodnutom rozsahu a lehotách;
d.) postupovat'sodboľnoustaľostlivost'ou;
e.) inťormovat' objednávatel'a o pľiebehu a výsledkoch plnenia predmetu tejto Zmluvy,

kedykol'vek o to objednávatel' poŽiada;
f.) včas a bez zbytočného odkladu infoľmovat' objednávatel'a o všetkých dôleŽitých

skutočnostiach súvisiacich s výkonom Diela, ktoré môŽu ohľozit' alebo obmedzit'
výkon Diela zo stľany Zhotovitel'a' pľípadne spôsobit' omeškanie plnenia;

g.) vykonat'bezodkladnú nápľavu plnenia pľedmetu tejto Zmluvy' ak objednávatel'zistí'
Že Zhotovitel' uskutočňuje svoje povinnosti v ľozpore s podmienkami tejto Zmluvy
a/a|ebo platnými právnymi pľedpismi al a|ebo technickými normami. V pľípade
nevykonania nápľavy je objednávatel' opľávnený odstúpit' od Zmluvy, pľičom
Zhotovitel' zodpovedá za spôsobenú pľeukázanú škodu podl'a podmienok uvedených
v čl. XI' tejto Zmluvy;

h.) dodľŽiavat' všetky platné pľedpisy a povinnosti z nich vyplývajúce, ktoré sa týkajú
bezpečnosti a ochľany zdtavía pri pľáci, požiarnej ochrany a ochľany Životného
pľostľedia,

i') zabezpečiť pohyb svojich zamestnancov a d'alších osôb konajúcich v jeho mene len
na miestach plnenia predmetu tejto Zmluvy a V pľiestoľoch súvisiacich s plnením
pľedmetu tejto Zmluvy;

j.) zachovat' mlčanlivost' o všetkých skutočnostiach, o ktoých sa v súvislosti s plnením
predmetu tejto Zmluvy dozvedel, inak zodpovedá za škodu, ktoľá v príčinnej
súvislosti s porušením tejto povinnosti objednávatel'ovi vznikne. Povinnost'
zachovávat'mlčanlivost'truá aj po skončení tohto zmluvného vzt'ahu'

X. SANKCIB

V pľípade omeškania Zhotovitel'a s vykonaním Diela alebo odovzdaním Diela alebo
odstľaňovaním vád Diela má objednávatel'právo poŽadovat'od Zhotovitel'a úhradu zmluv-
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nej pokuty vo výške 0,050Á z celkovej ceny Diela podl'a č1. V. ods. l tejto Zmluvy zakaŽdý
aj začatý kalendárny deň omeškania.

V pľípade omeškania objednávatel'a s úlrr'adou faktúry má Zhotovitel' pľávo poŽadovat' od

objednávatel'a úhľadu úroku z omeškania vo výške 5,00 %;o ročne z d|Žnej čiastky, pričom

termínom úhľady sa ľozumie pľipísanie dlŽnej čiastky na účet Zhotovitel'a.
Vznikom povinnosti uhradit'zmluvnú pokutu a/alebo úľoku z omeškania, ani ich faktickým
zaplaÍenim nie je dotknutý náľok zmluvných stľán na náhľadu pľeukázatel'nej škody podl'a

podmienok čl. XI. tejto Zmluvy.

XI. ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Nebezpečenstvo škody po celú dobu vykonávania Diela nesie Zhotovitel' aŽ do momentu

odovzdania a ptevzaÍia Diela obj ednávatel'om.

Žiadnu zo zmluvných strán nie je zodpovedná za škodu spôsobenú okolnosťami vylučujú-
cimi zodpovednost'. Zm|uvné stľany sa dohodli, Že za okolnosti vylučujúce zodpovednosť
zmluvných strän za plnenie svojich závázkov zÍejto Zmluvy sa povaŽuje prekážka, ktorá

nastane nezávisle od vôle tej-ktorej povinnej zmluvnej strany a bráni jej v riadnom plnení

svojej povinnosti (napr. prírodná katastrofa, poŽiar, záp|ava, zemetľasenie, štľajk, všeobec-

né právne pľedpisy, výpadok počítačovej siete mimo dosahu a správy Poskytovate|'a, záka-
zy štátnych orgánov, vojna a pod.), ak nemoŽno predpokladať, Že by povinná strana tuto

prekáŽku alebo jej následky mohla odvrátiť alebo prekonať a v čase vzniku záväzku pred-

vídať. Zodpovednost' nevylučuje pľekáŽka, ktorá vznikla aŽ v dobe, kedy povinná stľana

bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodáľskych pomerov.

Učinky vylučujúce zodpovednost' sú obmedzené len po dobu, pokial' trvá prekáŽka,

s ktorou sú tieto povinnosti spojené.

Zmluvné strany sa dohodli, Že zodpovednost' Zhotovitel'a za prellkázanú škodu je obme-

dzená do maximálnej výšky ceny podl'a čl' V. ods. 1 tejto Zm|uvy.

XII. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

odstúpenie od zmluvy musí byt' písomné a doručené druhej zmluvnej strane, pľičom
účinky odstupenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy
druhej zmluvnej stľane. Zmluvné strany sa dohodli, Že pri odstúpení od Zmluvy si nebudú

vracat' uŽ poskytnuté plnenia, avšak sú povinné vyľovnať si vzájomné záväzky
apohl'adávky, ktoré vznikli čiastočným plnením ztejto Zm|uvy. Zm|uvné stľany sa
dohodli, že je moŽné odstupiť aj od časti tejto Zmluvy.
Zhotovitel' môŽe okamŽite odstupiť od Zmluvy v pľípade, ak je na vykonanie Diela
potrebná súčinnost' objednávatel'a alebo tretej osoby vo vzťahu s objednávatel'om, je
Zhotovitel' oprávnený uľčit' na zabezpečenie súčinnosti pľimeranú lehotu a po jej mámom
uplynutí môŽe od Zm|uvy odstupit', ak na moŽnosť odstúpenia od zmluvy objednávatel'a
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písomne upozomí'
objednávatel' môŽe okamŽite od Zmluvy odstúpit' v pľípade, vzniku nasledovných
skutočností, ktoľé sa povaŽujú za podstatné porušenie Zmlwy:
a.) ak je zľejmé, Že Dielo nebude včas a ľiadne vykonané, objednávatel' má pľávo od-

stúpit'od Zmluvy bez zbrločného odkladu po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvedel,
v opačnom pľípade je povinný poskytnút' Zhotovitel'ovi dodatočnú primeranú lehotu
na nápľavu a až pojej márnom uplynutí je opľávnený odstupit' od Zmluvy,

b.) ak objednávatel' zistí, Že Zhotovítel'vykonáva Dielo V ľozpore s dohodnutými pod-
mienkami, je objednávatel'opľávnený poŽadovat', aby Zhotovitel' na vlastné náklady
odstránil vady vzniknuté nespľávnym vykonávaním Diela, a aby Dielo vykonal ľiad-
nym spôsobom.

Zm|uvne stľany majú pľávo odZmluvy odstupiť v pľípade, ak druhá zm|uvná strana poruší
ustanovenia tejto Zmluvy, pľičom ju na to zmluvná stľana upozorní a zároveťtjej poskytne
dodatočnú primeľanú lehotu na odstľánenie takéhoto porušovania. V pľípade, ak zmluvná
Stľana, ktoľá porušila ustanovenia tejto Zm|uvy ani v dodatočne poskytnutej lehote poruše-
nie neodstľáni, má druhá zmluvná strana pľávo od tejto Zm|uvy odstupit'.

XIII. ZAVERE ČNE USTANoVENIA

Táto Zm|uva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných stľán a účinnost' dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom sídle
objednávatel'a' Povinnost'tuto Zmluvu zveľejnit'vyplyva z ust. $ 5a zákona č' 2llI2OOO Z.
z' o slobodnom pľístupe k inťormáciám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon
o slobode informácií) v zneni neskoľších pľedpisov. Zmluvne Stľany súhlasia so
zverejnením celej tejto Zm|uvy.
Túto Zmluvu možno meniť len na zák|ade vzájomnej dohody oboch zmluvných stľán
formou písomných očíslovanými dodatkov.
Práva a povinnosti zmluvných stľán touto Zmluvou výsleovne neupľavené sa riadia
ustanoveniami občianskeho zákonníka a ostatných právnych pľedpisov platných na územi
Slovenskej republiky.
Zmluvné stľany sa zavázujú uľovnat' všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou
predovšetkým dohodou.

Písomnosti súvisiace s touto Zmluvou sa doručujú druhej zmluvnej stľane doporučenou
zásielkou na adľesu (adresu sídla) zmluvnej stľany uvedenej v č1. I. tejto Zmluvy ľesp. na
adľesu jej sídla uvedenú v obchodnom ľegistri alebo v inom ľegistľi, v ktorom je zapisaná,
okľem prípadov, ked'v súlade s touto Zmluvou nepostačuje komunikácia prostľedníctvom
elektľonickej pošty, telefonicky alebo faxom. Akúkol'vek zmenu uvedených údajov je
zmluvná stľana povinná vopľed oznámit'druhej zmluvnej stľane. Všetky písomnosti sa
povaŽujú za doručené aj v pľípade, ak zmluvná stľana svojím konaním alebo opomenutím
zman doručenie písomnosti a písomnost' pošta vráti ako nedoručenú. Zmluvné stľany sa
dohodli, Že v pľípade zmaľenia doručenia, nastávajú účinky doručenia v deň, ked' bude
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písomnost' l zásielka vľátená druhej zmluvnej stľane. Učinky doručenia nastávajú aj vtedy,
ak zmluvná strana odmietne pľevziat'písomnost', a to dňom tohto odmietnutia.
Ak by niektoľé ustanovenia tejto Zmluvy mali bý'neplatnýmiuŽ v čase jej uzavľetia, alebo
ak sa stanú neplatnými neskôľ po uzavľetí tejto Zmluvy, nie je tým dotknutá platnost' ostat-
ných ustanovení tejto Zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení tejto Zmluvy Sa pouŽijú
ustanovenia obchodného zákonníka a subsidiárne ostatných platných pľávnych pľedpisov
platných na území Slovenskej ľepubliky, ktoľe sú obsahom a účelom najbliŽšie obsahu a

účelu tejto Zm|uvy.
Ukončením tejto Zmluvy zanikajú všetky pľáva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z
tejto Zmluvy s výnimkou ustanovení, ktoľé sa týkajú náľoku na náhľadu pľeukázanej škody
vzniknutej porušením tejto Zmluvy, náľoku na zapIatenie zmluvnej pokuty podl'a ustanovení
tejto Zmluvy a d'alej ustanovení tejto Zmluvy, ktoré vzhl'adom na svoju povahu majú trvat'
aj po ukončení Zmluvy' napľ' mlčanlivosť. Ukončením zmluvného vzt'ahu nie sú zmluvné
stľany zbavene svojich povinností vyspoľiadat' svoje záväzky vyplývajúce ztejto Zmluvy.
Zmluvne stľany vyspoľiadajú v súvislosti s ukončením tejto Zm|uvy svoje pľáva a záväzky
vyplyvajúce z tejto Zm|uvy v súlade s pľávnymi pľedpismi a zásadami poctivého obchodné-
ho styku.

Táto Zm|uva je vyhotovená v tľoch (3) ľovnopisoch s platnosťou oľiginálu, z toho jedno ( l )

vyhotovenie pre Zhotovitel'a a dve (2) vyhotovenia pľe objednávatel'a'
Zmluvné stľany vyhlasujú, Že si túto Zmluvu pľečítali aŽeÍáto, tak ako bola vyhotovená,
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktoru si vzájomne vážne, zľozumitel'ne a úplne slobodne pľe-
javili, na dôkaz čoho pľipájajú svoje podpisy.

V Šali ana .'..1I:'.\;'.M-.* V Šali anu ..l}'.1.. *.|.+.1

Za Zhotovitel'a:
{ Oš Za objednávatel'a
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