
ZÄ1ĺLUVA o DIELO č.88312021
uzatvorená v súlade s ust.$ 536 a nasl. zákona č' 5l3/l99l Zb' obchodný zákonník v znení

neskoľších predpisov (ďalej len,'obchodný zákonník")

čl l.
Zmluvné strany

l.1 objednávateľ: Mesto Šal'a
Konajúci: Mgľ. Jozef Belický, primátor mesta

Sídlo: Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 7 , g27 15 Šaľa
IČo: 00 306 185

DIČ: 2O2lO24049
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.,

pobočka zahľaničnej banky
IBAN: SK48 I I I I 0000 0066 2784 9005
Telefoďfax: 031770598l-4103|770602l
E-mail: mesto@sala.sk
(d'alej len,, obj ednávate ľ " )

A. MAMUT, s. ľ. o.

Špitálska 4,g4g 01 Nitra
Kovár Miloš
5r982r11
2120911936
VÚB, a. s.

sK45 0200 0000 0042 4634 1559

0905 506 791

kov ar @agenfu ľam amut. s k
v obchodnom ľegistri okľ. Súdu Nitľa, oddiel : Sro

VloŽka číslo: 47l24A{
(ďalej len,, zhotoviteľ")
(objednávateľ a zhotoviteľ v ďalšom texte zmĺuvy spolu aj ako ,,zmluvné strany")

čl. n.
Východiskové údaje a podklady

2.I Táto zmluva o dielo sa uzatvára na zák|ade qýsledku verejného obstarávania. Veľejné
obstaľávaniesauskutočnilopodl'a$ 1l7zákonač.34312015Z.z.oveľejnomobstaľávaní
a o Zrnene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov a $ 7 Smernice
mesta Šaľa o verejnom obstarávaní.

2.2 Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy o dielo ( ďalej len ,,zmluvď') je viťaznáponuka
zhotovitel'a v rámci verejného obstarávania.

1'2 Zhotoviteľ:
Sídlo:
Konajúci:
IČo:
DIČ:
Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Tel./mobil:
E-mail:
Zapísaný:
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2.3 Východiskové údaje:
2.3.I Názov projektu: .,obnova pomníka padlým vojakom v 1' a 2' sv. vojne''
2.3.2 Miesto stavby: Námestie Sv. Trojice' Šaľa 927 O|.
2.3.3 Umiestnenie: na pozemku paľcely reg. ..C'' č.2l4, l35l4,805/2 na LV č. 5844

a parcela reg. ..C" č. l35/l3 na LV č. l043 k.ú. Šal'a' okres: Šaľa.
2'3.4 Stavebník - Mesto Šal'a, Mestský úrad, Nárn. Sv. Trojice 7,gz7 15 Šaľa.

2.4 oprávnené osoby
2'4.I Zoznam oprávnených osôb:

za objednávatel'a
- na podpis zmluvy a dodatkov: Mgľ. JozeťBelický, prirnátor mesta
- na konanie vo veciach zmluvných: Mgľ. Jozef Belický' primátor mesta
- vo veciach technických: Ing. FrantiŠek Čĺuľĺt<
zaZhotovitel'a vo veciach zmluvy:
- na podpis zmluvy a dodatkov: Miloš Kovár
_ na konanie vo veciach zmluvných: Miloš Kovár
- vo veciach technických: Miloš Kovár

2.5. Zoznamoprávnených osôb môŽe byt'menený zásadne iba písomnou formou' s podpisorn
osoby opľávnenej konat' zazmluvni stranu vo veciach zmluvných.

CI. III.
Pľedmet plnenia

3 ' l Zhotoviteľ sazavdzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo riadne a včas vykonat'

pre objednávateľa dielo ,, obnova pomníka padlým vojakom v l. a 2. sv. vojne " (ďalej len

''dielo") za podmienok stanovených v tejto zmluve, v súlade so súťaŽnou ponukou,

v rozsahu ýkazu výmer a celkového ľozpočtu, a protokoláľne ich odovzdať
objednávateľovi v termíne dohodnutom v č1. IV. tejto zmluvy. Zhotoviteľ splní svoju
povinnost' vykonat' dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávatel'ovi na

dohodnutom mieste. objednávatel'sa zaväzuje riadne dokončené dielo, práce zhotovené

bez vád a nedorobkov prevziat' a zaplatiť Za ne dohodnutú cenu podl'a článku V. tejto

zmluvy.

3.2 Zhotoviteľ sazaväzuje, Že dielo zhotoví v súlade s touto zmluvou, všeobecne záváznými
pľávnymi pľedpismi, platnými slovenskými technickými normami, ako aj pokynmi

a internými pľedpismi objednávatel'a, s ktoými bol zhotoviteľ oboznámený, čo

potvľdzuje podpisom tejto zmluvy.

3 '3 Zhotovitel' potvľdzuje, Že sa v plnom ľozsahu zoznám1| s rozsahom a povahou ďielra, že

sú mu známe technické, kvalitatívne ainé podmienky krealizácli diela a Že disponuje

takými opľávneniami, kapacitami a odbomými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela
potrebné. V prípade, ak zhotoviteľovi bude akákoľvek časť zadania na vykonanie diela

nejasná, má pľávo informovať sa u objednávateľa a ten je povinný zhotovitel'ovi
poskytnút' súčinnosť bez zbytočného odkladu.
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3.4 Zhotovitel' sa zaväzuje pri vykonávaní prác dodrŽiavat' všeobecne záväzne predpisy,
bezpečnostné predpisy a platné technické nonny. Ustanovenia, ktoré nie sú obsiahnuté
V tejto zmluve sa budú riadit' všeobecne platnými ustanoveniami obsiahnutýrni
v zákone č. 513/l 991 Zb. obchodný zákonník v zneni neskorších predpisov a slovenským
právnym poriadkom.

3.5 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť fotodokumentáciu jednotliých poloŽiek rozpočtu
pľojektu pri výkone prác a túto pľedloŽiť objednávatel'ovi.

3.6 Zhotovitel' je oprávnený poveriť vykonaním diela alebo jeho časti tľetiu osobu
(subdodávatel'a). Pri vykonaní diela tľet'ou osobou má zhotovitel'zodpovednost'akoby
dielo vykonal sám.

3.7 Zhotovitel'odovzdá dielo po predchádzajúcej kontrole výsledkov. Zhotovitel' sazavázuje
dielo zrealiZovat'v zmysle rozpočtu v prílohe č. 1 k tejto zmluve o dielo'

3.8 Zhotovitel' sa zavázuje zabezpečiť nevyhnutné bezpečnostné opatľenia, aby sa predišlo
ohĺozeniu bezpečnosti obyvateľov mesta.

3.9 Zhotovitel'pri podpise tejto zmluvy predloŽiobjednávateľovi fotokópiu uzavľetej zmluvy
na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pi rea|izácii diela v minimálnej ýške
15.000,_ Eur, alebo ekvivalent vinej mene' počas celej doby realizácie stavby
av záručnej dobe' Zhotovitel' sa zavázuje &žať poistenie v platnosti počas celej vyššej
uvedenej doby.

3.l0 objednávateľ vyžaduje pn realizácii stavebných prác, aby zhotovitel' zaistil bezpečnosť
verejnosti počas celej doby rea|izácie diela, nakoľko v blízkosti miesta reďrizácie sa
nachádzapľístupoý chodník ku kostolu a kostolnej záhraďy. Zhotoviteľ počas celej doby
realizácie diela nebude blokovať pnjazd na parkovisko slúŽiace verejnosti'

v
Cl. ľ.

čas a miesto plnenia

4.| Zhotoviteľ sazaväzuje dielo podľa čl. n tejto zmluvy vykonať v termíne:
- teľmín ukončenia diela: najneskôľ do 6 týŽdňov odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

4.2 Vprípade, Že zhotoviteľ pripraví zmluvné dielo kodovzdaniu aprevzatiu aj pred
dohodnutým termínom jeho odovzdania, zavánlje sa objednávateľ riadne zhotovené dielo
prevziať aj v skoršie ponúknutom termíne a zaplatiť jeho cenu dohodnutú v tejto zmluve.

4.3 objednávateľ je povinný prevziat'dielo do 3 dní odo dňa doručeniavýzvy zhotoviteľa na
jeho prevzatie. Povinnost'zhotoviteľa ukončit'dielo podľa podmienok uvedených v bode
5 . 1 sa povaŽuj e za splnenú v prípade, ak zhotoviteľ obj ednávateľovi dielo ri adn e, bez v áď

najneskôr v deň uvedený ako ,,teľmín ukončenia diela" odovzdá.
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4'4 Miestom odovzdania diela je miesto plnenia uvedené v bode 2.3 č|. II tejto zrnluvy.

4.5 Pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak, dielo sa povaŽuje za odovzdané podpísaním

prebeľacieho pľotokolu zmluvnými stranami, ktoý bude obsahovať najrnä označenie

zrnluvnýcli stľán a ich zástupcov, označenie diela, dáturn a čas odovzdania (ďalej len

,,prebeľací pľotoko1'').

4.6 Prevzatiediela sa potvrdí a uvedie v ,.Protokole o pľevzatí a odovzdaní diela". V prípade,

ak die]o vykazuje vady ďalebo nedorobky objednávatel' nie je povinný dielo pľevziať. V
prípade, ak lro napriek uvedenému objednávateľ prevezme, zhotovitel' sa zaväzuje v

,.Protokole o prevzati a odovzdaní diela" určiť záväzné tetmíny na odstránenie

prípadných vád a nedorobkov. Tým nie je dotknutý nárok na zmluvnú pokutu aŽ do doby

úplného odstránenia všetkých váď a nedorobkov podľa čl. VIII. bodu 8.1 tejto zmluvy.

CI. V.
Cena

5.l Dohodnutá zmluvná cena vrátane jednotkoých cien bola určená na základe závázneho

rozpočtu (Pľíloha č. 1) a sút'ažných podkladov, v súlade so zákonom č. 1811996 Z. Z.

o cenách v zneni neskorších predpisov a je záväzná. Dohodnutá cena za dielo obsahuje

všetky opľávnené náklady zhotovitel'a súvisiace s vývorením diela podľa podmienok

uvedených v tejto zmluve. Kalkulácia ceny Za dielo tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve.

5.2 Celková cena Zapredrnet plnenia podľa čl. III. tejto zmluvy predstal'uje:

Cenu bez DPH: ......6625.... EUR, slovom: šest'tisícšestodvadsat'pät' EUR
DPH: 1325 EUR' slovom: tisíctristodvdsat'päť EUR
Cenu s DPH: ......7950.'.. EUR, slovom: sedemtisícdevät'stopät'desiat EUR

5.3 Zhotovitel' prehlasuje, Že v cene sú zahmuté všetky náklady spojené s realizáciou

potrebných ľeštaurátorských a stavebných pľác a dodávok vyŽadovaných na riadne

splnenie predmetu plnenia. Celková cena sa považuje za konečnú a nemennú.

5.4 Naviac práce, okľem tých, ktoľé nevyvolajú zvýšenie celkovej ceny, nie sú prípustné a v

prípade ich zrealizovania nebudú uhĺadené.

5.5 Napriek uvedenému v odseku 5.4 tohto článku, ak budú naviac pľáce opodstatnené a ktoľé

by tak vyvolali zýšenie ceny, je zhotoviteľ opľávnený ich ľealizovať aŽ na základe

odsúhlaseného a podpísaného dodatku k tejto zmluve oboma zmluvnými stranami.

5.6 Zhotovitel' prehlasuje, že sa oboznámil s predmetom plnenia, povaŽuje ho za spľávny

a úplný na riadne zhotovenie diela.

5.7 Dohodnuté kvalitatívne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, na zák|ade
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ktoých bola dohodnutá cena za dielo, sú vymedzene touto zmluvou ajej prílohami.

V prípade rozdielov medzi ustanoveniami tejto zmluvy a ponukou zhotoviteľa,

má pľednosť znenie tejto zmluvy.

cr. vI.
Platobné podmienky

6.1 objednávateľ (verejný obstarávateľ) neposkytne zhotoviteľovi preddavkové ani zálohové

platby.

6.2 objednávateľ sa zvázuje zaplratiť zhotoviteľovi cenu diela podľa podmienok uvedených

v tejto zmluve. Platba sa uskutoční na základe faktury, ktoru Vystaví zhotoviteľ po

protokolámom odovzdaní diela bez vád a nedorobkov' Faktúra musí bý' vystavená

v súlade s touto zmluvou, musí mat'všetky náleŽitosti stanovené zákonom č.22212004Z.

z. o DPH v zneni neskoľších pľedpisov a musí bý' vystavená po odovzdaní diela'

Súčast'ou faktúry bude okrem iného súpis vykonaných prác s podrobnou

fotodokumentáciou z rea|izácie diela a to na CD nosiči, ako aj spľáva o vykonaní

ľeštauľátorských prác.

6.3 Splatnost'faktury je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. V prípade, Že splatnosť

faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pľacovného pokoja, bude sa za deťl

spl atno sti pov ažov at' naj bl iŽší nasl eduj úci pracovný deň.

6.4 objednávatel' je oprávnený bez zaplateniavrátiť zhotoviteľovi faktúru, ktorá je v rozpore

s touto zmluvou alebo všeobecne záväznými pľávnymi pľedpismi, pričom sa zastavuje

plynutie lehoty splatnosti faktúry. Po doručení riadne vystavenej faktúry objednávateľovi

začína plynút' nová lehota splatnosti faktúry. Za deň splnenia f,rnančného závázku sa

povaŽuje deň odpísania sumy peňaŽného záv'änku z:účtu objednávateľa v prospech účtu

zhotoviteľa.

6.5 Zm|lvné strany sa dohodli, Že faktira bude vystavená v súlade s rozpočtom uvedeným

v prílohe č. l, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

cl. vII.
Záruka za kvalitu diela, zodpovednost'za vady

7.I Zhotoviteľ zodpovedá zato, Že dielo je vykonané podľa podmienok ustanovených touto

zmluvou, v zmysle platných právnych predpisov a príslušných STN a EN a Že počas

zélručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené rozpočtom

uvedeným v prílohe č. l tejto zmluvy a bude zodpovedat'kvalitatívnym požiadavkám,

ktoľé sú stanovené platnými pľávnymi predpismi, STN a EN.

7.2 Záručná doba je ó0 mesiacov a začina plynúť dňom odovzdania predmetu zmluvy

objednávateľovi'
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7 '3 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady, či uŽ skryté alebo zjavne, ktoré má dielo v čase

jeho odovzdania objednávatel'ovi, a to bez ohľadu na skutočnost'' kedy sa tieto vady

prejavili. Zhotoviteľ zodpovedá rovnako í zavady, ktoľé sa prejavili počas zátučnej doby.

7.4 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených

súťaŽnými podkladmi, touto zmluvou a záväznými technickými normami a všeobecnými

predpismi' Dielo mátleŽ vady, ak:

a) vykazuje nedoľobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu'

b) má pľávne vady, alebo je zat'ažené pľávami tľetích osôb.

7.5 Zhotovitel' sa zavázlĺje začat' s odstraňovaním prípadných vád diela do 7 dní odo dňa

uplatnenia písomnej ľeklamácie objednávateľom a vady odstrániť v čo najkľatšom

moŽnom čase.

7 .6 objednávateľ sa zaväzuje, Že pnpadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej

zistení písomnou ťormou.

7 '7 Zhotovitel' je povinný odstľánit' bez zbytočného odkladu aj také vady, zaktoýchvznik
zodpovednosť popiera, ktoých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto

vzniknuté budú v prípade oprávnenosti uhľadené na základe vzájomnej dohody

zmluvných strán podľa spôsobu tvorby ceny diela, t. j. jednotkové ceny použitých prvkov

podľa ľozpočtu apreukázaného mnoŽstva vykonaných prác.

CI. VIII.
Zmluvné pokuty

8.l Zhotoviteľ zaplati objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05%o z ceny diela

uľčeného v odseku 5.2 tejto zmluvy za každý aj začatý kalendámy deň omeškania

odovzdania diela v dohodnutom termíne podľa čl. IV Čas amiesto plnenia, odsek 4.1

tejto zmluvy, ala\ebo neodstránenia prípadných vád a nedorobkov uvedených v lehote

uvedenej v,,Protokole o prevzatí a odovzdaní diela"'

8.2 Ak zhotoviteľ neodstráĺi zjavné vady zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote

najneskôľ však do 7 dni od ich zistenia, zaplati objednávateľovi za kaŽdý aj začatý

kalendáľny deň omeškania s odstľánením kaŽdej jednotlivej vady zmluvnú pokutu vo

výške 5,- EUR aŽ do doby jej úplného odstránenia.

8.3 Ak zhotoviteľ neodstráni písomne reklamované skryté vady diela zistené počas záručnej

doby v dohodnutej lehote najneskôr však do 7 dní od ich zistenia objednávateľom, zapl'ati

objednávateľovi za kuŽdÝ aj zaéatý kalendámy deň omeškania s odstránením každej

jednotlivej ľeklamovanej vady zmluvnú pokufu vo výške 5,- EUR aŽ do doby jej úplného

odstránenia.
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8.4 V prípade, Že zhotovitel' do 7 dní odo dňa uplatnenia písomnej reklamácie
objednávatel'om nezačne odstraňovat' zistené vady, objednávateľ má právo odstrániť

vady tret'ou osobou na náklady zhotoviteľa.

8.5 objednávate|' zap|ati za omeškanie úhrady platieb na zák|ade platobných dokladov
uvedených v čl. VI. tejto zmlur,y, zakaždý pľípad a zakaŽdý aj začatý kalendárny deň

omeškania irok z omeškania vo výške 0,05 o/o z d|Žnej Sumy po lehote jej splatnosti.

8.6 Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikánárok objednávatel'a na náhradu škody. Zhotovitel'
je povinný nahľadit' objednávateľovi škodu, ktorú porušením povinností vyplyvajúcim
mu z tejto zmluvy spôsobil objednávateľovi, ibaŽe pľeukáže,že porušenie povinnosti bolo

spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednost'.

Čl. x.
Okolnosti vylučujúce zodpovednost' (vyššia moc)

9.1 Žiadna zo zm|uvných strán sa nepovaŽuje za stranu, ktoľá porušuje svoje zmluvné

závázky, ak plneniu takýchto závázkov bránia akékoľvek skutočnosti vyššej moci, ktoré

vzniknú po uzavretí tejto Zmluvy'

9.2 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa povaŽuje prekážka, ktoľá nastala nezávisle od

vôle zmluvných strán. Za okolnosti vylučujúce zodpovednost'sa povaŽujú najmä štrajky,

ýluky alebo iné pľacovné nepokoje, akty spoločensky nebezpečných Živlov, vojny, či už

vypovedané alebo nie, blokády,vzbury,vytľŽnosti' epidémie, zosuvy pôdy, zemetrasenia'

búrky, blesky, záp|avy, erózie, občianske nepokoje, výnimočný stav, núdzový stav,

mimoriadna situácia ale aj nariadenia týkajúce sa ochrany života a zdravia pri pandémii

ochorenia COVID-19, výbuchy a akékoľvek iné podobné nepredvídateľné skutočnosti,

ktoré vznikli nezávisle od vôle zmluvných strán, a ktoré zmluvné strany nemôŽu ovládať

alebo prekonat'vynaloŽenimnáleŽitej alebo odbornej staľostlivosti a postihujú moŽnost'

plnenia povinnosti zmluvnej strany.

9.3 Zmluvná stľana postihnutá skutočnosťou vyššej moci bezodkladne prijme všetky

primeľané opatľenia na odstránenie svojej neschopnosti plniť si zmluvné závázky.

9.4 KaŽdá zo zmluvných stľán je povinná písomnou formou vyľozumieť bez zbytočneho

odkladu druhú zmluvnú stranu o okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť tejto zmluvnej

stľany s uvedením dôvodov a predpokladanej doby tľvania takýchto okolností, inak sa na

ňu hľadí tak, akoby vyššou mocou nebola postihnutá. Zm|uvná strana odvolávajúca sa na

okolnosti vylučujúce zodpovednosť je povinná poskytnúť druhej zmluvnej strane

moŽnosť pľeveriť existenciu dôvodov vylučujúcich zodpovednost'.

9.5 Zm|uvĺá strana postihnutá vyššou mocou sa zaväzuje vyvinúť primerané úsilie na

odstľánenie okolností vylučujúcich zodpovednosť, aby bolo možné plnenie predmetu
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tejto zrnluvy a druhej zmluvnej strane písomne oznámit' zánlk okolností vylučujúcich

zodpovednosť.

čt. x.
Odstúpenie od zmluvy

l0.1 od tejto zrnluvy moŽno odstúpit'v prípadoch a podľa podrnienok uvedených v tejto

zmluve.

i0.2 Ak zhotoviteľ bude bez zavlnenia objednávatel'a v omeškaní s odovzdaním diela o viac

ako l5 dní a tento závdzok nesplní ani v dodatočrrej lehote poskytnutej objednávatel'om

v dĺzke 15 dní tak, objednávatel' môŽe odstúpit' od tejto zmluvy.

l0.3 Ak objednávateľ bude v omeškaní s poskytnutírn súčinnosti podľatejto zmluvy a túto

súčinnosť neposkytne ani v dodatočnej lehote poskytnutej zhotovitel'om v dĺzke 15 dní,

zhotoviteľ mÔŽe odstúpiť od tejto zmluvy.

l0.4 Učinky odstúpenia od zmluvy nastávajú ku dňu doručenia odstúpenia od zmluvy druhej

strane. Zmluvné strany vysporiadajú svoje vzájomné záväzky a pohl'adávky podľa stavu

ku dňu ukončenia zmluvy. Zhotovitel'má nárok nazaplatenie časti diela, ktoré boli riadne

vykonané a odovzdané objednávatel'ovi.

10.5 odstúpením od zmluvy zanikaji všetky práva a povinnosti zmluvných strán okľem

nárokov na náhľadu škody' nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie.

čt. xl.
Osobitné ustanovenie

11'1 Zhotovitel'vyhlasuje, že má opľávnenie na vykonávanie činnosti v rozsahu čl' III tejto

zmluvy, a že dielo podľa tejto zmluvy vypracujú osoby oprávnené v zmysle zákona

č.2OOl1994 Z. z. o Komoľe reštauľátorov a o výkone reštauľátorskej činnosti jej členov

a zákona č)38l|992 Z. z. o autorizovaných aľchitektoch a autorizovaných stavebných

inŽinieroch v zneni neskorších pľedpisov.

l 1.2 Písomnosti týkajúce sa vznikll) Zmeny alebo zániku zmluvného vzt'ahu zaloŽeného touto

zmluvou alebo skutočnosti z tohto vďahu vyplývajúcich si zmluvné stľany doručujú

poštou ako doporučenú zásielku. Povinnosť doručujúcej stľany doručiť písomnosti sa

splní len čo adresát písomnost: pľevezme alebo len čo ju pošta vrátila doručujúcej

zmluvnej strane ako nedoručiteľnú alebo ak doručenie písomnosti bolo zmaľené konaním

alebo opomenutím adresáta. Učinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát prijatie

písomnosti odmietne.
čt. xu.

Zá*erečné ustanovenia

I2.I Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch
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zmluvných stľárr.

|2.2 Ttlto zmlur,.uvzmysle $ 5azákona č'21l12000Z.z.o slobodnornprístupekinfonnáciám
a o Zmene a doplnení niektoých zákonov (zákono slobode infonnácií) v znení neskorŠích

predpisov objednávatel' zverejni na svojom webovom sídle. Zmluvne stľany sa v súlade

s ust.. $ 47 a ods. 2 občianskeho zákonníka dohodli na odloŽení jej účinnosti po jej

zverejnení na webovom sídle objednávatel'a, a to dňom doručenia kladného výsledku

overenia procesu verejného obstarávania, resp. pozitívnej správy z kontľoly z|Jradu
vlády SR.

12.3 Zmluvne strany súhlasia so zverejnením celej zmluvy po jej podpise oboma zrnluvnými

stľanami na webovorn sídle objednávatel'a'

l2.4 Zmluva sa ľiadi právnym poriadkom Slovenskej republiky; zmluvné strany budú všetky
prípadne Spory v súvislosti so Zmluvou riešiť prednostne mimosúdnou cestou' a to
rokovaniami a dohodou. V prípade, ak zmluvné strany nevyriešia vzájomne Spory

mimosúdnou cestou, sú oprávnené riešiť spor súdom, pričom v prípade súdneho sporu je

daná príslušnost'slovenského súdu podľa pravidiel stanovených v príslušných právnych
predpisoch Slovenskej republiky.

l2'5 Meniť alebo doplňat' obsah tejto zmluvy je moŽné len formou písomných číslovaných
dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných stľán.

12'6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) originálnych vyhotoveniach, z ktoých
objednávateľ dostane tri (3) vyhotoveni a a zhotoviteľ jedno ( l ) vyhotovenie podpísané

opľávnenými zástupcami obidvoch zmluvných stľán.

I2'7 Zm|uvné stľany vyhlasujú, Že ich spôsobilost' a voľnosť uzatvorit' túto zmluvu' ako aj

spôsobilost' k súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom obmedzená, alebo

vylúčená a zároveí lyhlasujú, Že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, prejav ich vôle
je uľčitý a váŽny, zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok anaznak súhlasu ju podpisujú.

V Šali ,.?.:../..(' .202r V Šali, .....202r

Zhotoviteľ: objednávateľ:
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