
Z|IILUV A o DIELo č. 96112021

uzatvorená v súlade s ust.$ 536 a nasl. zákonač.5I3/I99I Zb. obchodný zákonník v zneni
neskorších pľedpisov (ďalej len,,obchodný zákonník")

čt.l.
Zmluvné strany

l.1 objednávateľ: Mesto Šal'a
Konajúci: Mgr. Jozef Belický, primátoľ mesta
Sídlo: Mestský úľad, Nám. Sv. Trojice 7,927 15 Šaľa
tČo: 00 306 185

DIČ: 2021024049
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

pobočka zahľaničnej banky
IBAN: SK48 11l l 0000 0066 2784 9005
Telefoďfax: 031770598l-4/031770602l
E-mail: mesto@sala.sk
(ďalej len,, objednávateľ " )

1.2 Zhotoviteľ: STAVoMAL SLoVAKIA, spol.s.r.o.
Sídlo: Z.Kodálya77919,924 0I Galanta
Konajúci: František Zelinka- konateľ spoločnosti
IČo: 3623137I
DIČ: 2020193615
Bankové spojenie: UniCredit Bank CzechRepublic and Slovakia, a.s.,

pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK29 11ll 0000 0066 1389 9001

Tel./mobil: 0903 475 451
E-mail: stavomal@stavomal.sk
Zapisaný: v obchodnom registri okresného súdu Tmava, vl. č. 11380/T
(d'alej len,, zhotoviteľ" )
(objednávateľ a zhotoviteľ v ďalšom texte zmluvy spolu aj ako ,,zmluvné strany")

cl. il.
Východiskové údaje a podklady

2.l Táto zmluva o dielo sa uzatvára na zák|aďe ýsledku verejného obstaľávania. Verejné
obstaľávanie sa uskutočnilo podľa $ 1 17 zákonač.343l20l5 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších pľedpisov a $ 7 Smernice
mesta Šaľa o veľejnom obstarávaní.



2.2 Podkladom pre uzatvoľenie tejto zmluvy o dielo ( ďalej len,,zmluva") je vit'aznáponuka
zhotoviteľa v rámci veľejného obstarávania.

2'3 Východiskovéúdaje:
2.3.1 Názov stavby: ',Rekonštrukcia komunikácií KD Sal'a"
2.3.2 Miesto stavby: SNP l6, Šaľa927 01
2.3.3 Stavebník - Mesto Šaľa, Mestský úľad, Nám. Sv. Trojice 7,g27 15 Šaľa

2.4 opľávnené osoby
2.4.l Zoznam oprávnených osôb:

zaobjednávateľa
- na podpis zmluvy a dodatkov: Mgľ. Jozef Belický, pľimátor mesta
- na konanie vo veciach zmluvnýchr Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
- vo veciach technických: Ing. Fľantišek Čĺuĺt<
zaZhotoviteľa vo veciach zmluvy:
- na podpis zmluvy a dodatkov: František Zelinka, konateľ spoločnosti
- na konanie vo veciach zmluvných: František Zeliĺ'lka, konateľ spoločnosti
- Vo veciach technických: Tiboľ Ferencei

2'5. Zoznam oprávnených osôb môŽe byt'menený zásadne iba písomnou formou, s podpisom
osoby oprávnenej konať za nĺllruvĺu stranu vo veciach zmluvných.

čt. nl.
Pľedmet plnenia

3 . 1 Zhotoviteľ sa zavänlje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo riadne a včas vykonať
pre objednávateľa stavebné práce ,,Rekonštrukcia komunikácií KD Šaľa" (ďalej len

-práce") za podmienok stanovených v tejto zmluve, v súlade so súťaŽnou ponukou,

v rozsahu ýkanl ýmer a celkového rozpočtu, a protokolárne ich odovzdať
objednávateľovi v teľmíne dohodnutom v čl. IV. tejto zmluvy. Zhotoviteľ splní svoju
povinnost' vykonať práce ich riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na

dohodnutom mieste. objednávateľ sa zavän$e riadne dokončené práce zhotovené bez
vád a nedorobkov prevziať azaplatiť za ne dohodnutú cenu podľa článku V. tejto zmluvy.

3.2 Zhotoviteľ sazavänlje,žeprácezhotovi v súlade s touto zmluvou, všeobecne záväznými
pľávnymi predpismi, platnými slovenskými technickými noľmami, ako aj pokynmi

a internými predpismi objednávateľa, s ktoými bol zhotoviteľ oboznámený, čo
potvľdzuje podpisom tejto zmluvy.

3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje , že sa v plnom rozsahu zozĺámi| s ľozsahom a povahou prác, Že sú

mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky krcalizácíi diela a Že disponuje

tak;ými oprávneniami, kapacitami a odboľnými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela
potrebné.

3.4 Zhotoviteľ sa zavänlje pri vykonávaní pľác dodržiavať všeobecne závázné predpisy,

bezpečnostne pľedpisy a platné technické normy. Ustanovenia, ktoré nie sú obsiahnuté



V tejto zmluve sa budú riadiť vŠeobecne platnými ustanoveniami obsiahnutými
v zákone č.513/1991Zb. obchodný zákonĺik v znení neskoľších predpisov a slovenským
právnym poľiadkom.

3.5 Zhotovitel' sa zavazuje práce ztealizovať v zmysle rozpočtu v pľílohe č. 1 k tejto zmluve
o dielo.

3.6 Zhotoviteľ sa zavänlje zabezpečiť nevyhnutné bezpečnostné opatrenia, aby sa predišlo
ohrozeniu bezpečnosti obyvateľov mesta.

čt. ľ.
Čas plnenia

4.| Zhotovitel' sazavänlje práce podľa čl. III tejto zmluvy vykonať v termíne:

- termín ukončenia diela: najneskôr do 27.l2.202I odo dňa účinnosti zmluvy.

4.2 V pľípade, Že zhotoviteľ pripľaví zmluvné dielo k odovzdaniu a prevzatiu aj pred

dohodnutým teľmínom jeho odovzdania,zavánlje sa objednávateľ riadne zhotovené dielo
prevziať aj v skoršie ponúknutom termíne azaplatiť jeho cenu dohodnutu v tejto zmluve.

4.3 objednávateľ je povinný prevziať dielo do 3 dní odo dňa doručeniavýzvy zhotoviteľa na
jeho prevzatie. Povinnosť zhotoviteľa ukončit'dielo podľa podmienok uvedených v bode
5.1 sa povaŽuje za splnenú v pľípade, ak zhotoviteľ objednávateľovi dielo riadne,bezvád
najneskôľ v deň uvedený ako ,,termín ukončenia dielď' odovzdá.

4.4 Miestom odovzdania pľác je miesto plnenia uvedené v bode 2.3 čl.II tejto zmluvy.

4.5 Pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak' dielo sa povaŽuje za odovzdané podpísaním
preberacieho pľotokolu zmluvnými stranami, ktoqý bude obsahovať najmä označenie
zmluvných stľán a ich zástupcov, označenie diela, dátum a čas odovzdaĺía (ďalej len

,,preberací protokol").

4.6 Pľevzatie diela prác sa potvrdí a uvedie v ,,Protokole o pľevzatí a odovzdaní dielď'. V
prípade' ak dielo vykanlje vady ďa|ebo nedorobky objednávatel' nie je povinný dielo
prevziať. V prípade, ak ho napriek uvedenému objednávateľ pľevezne, zhotoviteľ sa
zavän$e v,'Protokole o pľevzatí a odovzdaniprácoo určiť záväzné termíny na odstránenie
prípadných vád a nedoľobkov.Tým nie je dotknutý nárok na zmluvnú pokutu aŽ do doby
úplného odstránenia všetkých vád a nedoľobkov podľa čl. VIII. bodu 8.1 tejto zmluvy.



Čt. v.
Cena

5.1 Celková cena s/bez DPHzapľedmet plnenia uvedený v čl. III. tejto zmluvy je výsledkom
verejného obstarávania a je určená vo výške 80 290,34 EUR.

5.2 Celková cenaZapľedmet plnenia podľa čl. III. tejto zmluvy predstavuje
Cenu bez DPH: 66 908,62 EUR, slovom: šesťdesiatšesťtisíc devät'stoosem EUR ó2
centov
DPH: 13 381,72 EUR, slovom: trinásttisíc tristoosemdesiatjeden EUR 72 centov
Cenu s DPH: 80 290'34 EUR, slovom: osemdesiattisíc dvestodevät'desiat EUR 34 centov

5.3 Dohodnutá zmluvná cena vrátane jednotkoých cien bola uľčená na základe záväzného
rozpočtu (Príloha č. l) a sút'aŽných podkladov, v súlade so zákonom č,. 18/|996 Z. Z.
o cenách v zneni neskoľších predpisov a jezáväzná. Dohodnutá cena za dielo obsahuje
všetky opľávnené náklady zhotoviteľa súvisiace s vytvoľením diela podľa podmienok
uvedených v tejto zmluve. Kalkulácia ceny Za dielo tvorí prílohu č.l k tejto zmluve.

5.4 Zhotoviteľ prehlasuje, Že v cene sú zahľnuté všetky nĺíklady spojené so stavebnými
prácami na ľiadne splnenie predmetu plnenia. Celková cena sa povaŽuje za konečnú
a nemennú.

5.5 Naviac práce, okrem tých, ktoré nevyvolajú zrnýšenie celkovej ceny, nie sú prípustné
a v prípade ich zrealizovania nebudú uhradené.

5.5 Napriek uvedenému v odseku 5.5 tohto článku, ak budú naviac pľáce opodstatnené a ktoré
by tak vyvolali zvýšenie ceny, je zhotoviteľ oprávnený ich realizovať až na základe
odsúhlaseneho a podpísaného dodatku k tejto zmluve oboma zmluvnými stranami.

5.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil s predmetom plnenia, povaŽuje ho za správny
a úplný na riadne zhotovenie diela.

5.7 Dohodnuté kvalitatívne, dodacie a iné podmienky pľe zhotovenie diela, na zäklade
ktoých bola dohodnutá cena za dielo, sú vymedzené touto zmluvou a jej prílohami.
V prípade ľozdielov medzi ustanoveniami tejto zmluvy a ponukou zhotoviteľa,
má prednosť znenie tejto zmluvy.

čl vl.
Platobné podmienky

6.1 objednávatel' (veľejný obstarávateľ) neposkytne zhotoviteľovi pľeddavkové ani
zálohovéplatby.

6.2 objednávateľ sa zväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela podľa podmienok uvedených
v tejto zmluve' Platba sa uskutoční na zák|ade faktury, ktoru vystaví zhotoviteľ po



protokolárnom odovzdaní diela bez vád a nedorobkov. Faktúľa musí byt' vystavená
v súlade s touto zmluvou, musí mať všetky náležitosti stanovené zákonom č.22212004Z.
z' o DPH v zneni neskorších predpisov a musí bý'vystavená po odovzdaní diela.

6.3 Splatnost'faktúry 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 p ov ažov at' naj bl iŽší nas l eduj úci pracovný deň.

6.4 objednávateľ je oprávnenýbezzap|ateniavrátiť zhotoviteľovi faktúru, ktoľá je V ľozpoľe

s touto zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi pľedpismi, pričom sa zastavuje
plynutie lehoty splatnosti faktúry. Po doručení riadne vystavenej faktúry objednávatel'ovi

začina plynúť nová lehota splatnosti faktury' Za deťl splnenia finančného závázku sa

povaŽuje deň odpísania sumy peňaŽného záväzku zúčtu objednávateľa v pľospech účtu

zhotoviteľa.

6.5 Faktúry nesmú bý' dodatočne opravované, upravované alebo doplňané. V prípade

takýchto dodatočných zásahov je objednávateľ opľávnený fakturu vrátiť na
prepracovanie. Aj v tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota

splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktury objednávateľovi.

6.6 Zmluvné stľany sa dohodli, Že fakttra bude vystavená v súlade s rozpočtom uvedeným
v pľílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

čl. vu.
Záruka za kvalitu diela, zodpovednost'za vady

7.l Zhotoviteľ zodpovedá za to, Že dielo je vykonané podľa podmienok ustanovených touto
zmluvou, v zmysle platných právnych predpisov a príslušných STN a EN a Že počas

záručĺej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené ľozpočtom
uvedeným v pľílohe č. l tejto zmluvy a bude zodpovedat'kvalitatívnym požiadavkám,
ktoré sú stanovené platnými právnymi predpismi, STN a EN.

7.2 Záručná doba je 60 mesiacov a začina plynút' dňom odovzdania predmetu zmluvy
objednávateľovi.

7 .3 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady, či uŽ skľyté alebo zjavné, ktoľé má dielo v čase
jeho odovzdania objednávateľovi, a to bez ohľadu na skutočnosť' kedy sa tieto vady
prejavili. Zhotoviteľ zodpovedá rovnako i zavady, ktoré sa prejavili počas záručnej doby

7.4 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, ľozsahu a paľametroch diela stanovených

súťaŽnými podkladmi, touto zmluvou azáväzĺými technickými noľmami a všeobecnými
predpismi. Dielo mátieŽ vady, ak:

a) vykanlje nedorobky, teda nie je vykonané v celom ľozsahu,

b) má právne vady, alebo je zaťažené právami tretích osôb.



7.5 Zhotovitel' sa zavázlje začať s odstraňovaním pľípadných vád diela do 3 dní odo dňa
uplatnenia písomnej reklamácie objednávateľom a vady odstránit' v čo najkľatšom
moŽnom čase. Termin začatia a lehotu odstľánenia vád dohodnú zmluvné stľany
písomnou formou.

7 .6 objednávateľ sa zaväzuje, Že pľípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej
zistení písomnou formou.

7.7 Zhotoviteľ je povinný odstrániť bez zbytočného odkladu aj takó vady' zaktoých vznik
zodpovednost' popieľa, ktoľých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto
vzniknuté budú v prípade opľávnenosti uhĺadené na základe vzájomnej dohody
zmluvných strán podľa spôsobu tvoľby ceny diela, t' j. jednotkové ceny pouŽitých prvkov
podľa rozpočtu apreukázaného mnoŽstva vykonaných prác.

čl vrrr.
Zmluvné pokuty

8.l Zhotoviteľ zaplati objednávateľovi zmluvnú pokutu vo ýške 0,5oÁ zceny diela určeného
v odseku 5.3 tejto zmluvy zakaždý aj začatý kalendáľny deň omeškania odovzdania diela
v dohodnutom teľmíne podľa č1. rozpočet IV., odsek 4.1 tejto zmluvy, ďalebo
neodstľánenia prípadných vád a nedorobkov uvedených v lehote uvedenej v,,Pľotokole
o prevzatí a odovzdaní diela".

8.2 Ak zhotoviteľ neodstráni zjavné vady zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote
najneskôľ však do 7 dni od ich zistenia, zap|ati objednávateľovi za každý aj začatý
kalendámy deň omeškania s odstránením kaŽdej jednotlivej vady zmluvnú pokutu vo

ýške 25,- EUR až do doby jej úplného odstránenia.

8.3 Ak zhotoviteľ neodstľáni písomne ľeklamované skryte vady diela zistené počas záruénej
doby v dohodnutej lehote najneskôľ však do 7 dní od ich zistenia objednávateľom' zap|ati
objednávateľovi za každý aj zač,atý kalendáľny deň omeškania s odstránením každej
jednotlivej ľeklamovanej vady zmluvnú pokutu vo ýške 50,- EUR aŽ do doby jej úplného
odstránenia.

8.4 V prípade, Že zhotoviteľ do 7 dni odo dňa uplatnenia písomnej reklamácie
objednávateľom nezačne odstľaňovať zistené vady, objednávateľ má pľávo odstľániť
vady tľeťou osobou na náklady zhotoviteľa.

8.5 objednávateľ zaplati za omeškanie úhľady platieb na zák|ade platobných dokladov
uvedených v čl. VI. tejto zmluvy, zakaždý prípad a zakaždý aj začatý kalendĺĺľny deň
omeškania úľok z omeškania vo qýške 0,05 yo z dlžnej sumy po lehote jej splatnosti.



8'6 Zaplatenimzrnluvnej pokuty rrezaniká nárok objednávatel'a na náhradu škody. Zhotovitel'
je povinný nahradit'objednávatel'ovi škodu, ktorú porušením povinností vyplývajúcim
mu z tejto zmluvy spôsobil objednávatel'ovi, ibaŽe preukáŽe, že porušenie povinnosti bolo
spôsobené okolnost'ami vylučujúcirni zodpovednost''

ct. Ix.
okolnosti vylučujúce zodpovednost' (vyššia moc)

9.l Ziadna zo zmluvných strán sa nepovaŽuje za Stranu, ktorá porušuje svoje zmluvné
závazky, ak plneniu takýchto závázkov bránia akékol'vek skutočnosti vyššej moci, ktoré
vzniknú po uzavretí tejto Zmluvy.

9.2 Za okolnosti r,ylučujúce zodpovednost'sa povaŽuje prekáŽka, ktorá nastala nezávisle od
vôle zmluvných strán. Za okolnosti vylučujúce zodpovednost'sa povaŽujú najmä štľajky'
výluky alebo iné pracovné nepokoje, akty spoločensky nebezpečných Živlov, vojny, či uŽ
r,ypovedané alebo nie, blokády,vzbury, ýtrŽnosti, epidémie, Zosuvy pôdy, zemetľasenia,
búrky, blesky, záplavy, erózie, občianske nepokoje, ýnimočný stav, núdzoý stav,
mimoriadna situácia ale aj nariadenia týkajúce sa ochľany života a zdravla pri pandémii
ochorenia COVID-l9, výbuchy a akékol'vek iné podobné nepredvídatel'né skutočnosti,
ktoré vznikli nezávisle od vôle zmluvných strán, a ktoré zmluvné stľany nemôŽu ovládať
alebo prekonat'vynaloŽenimnáležitej alebo odbornej staľostlivosti a postihujú moŽnost'
plnenia povinnosti zmluvnej strany.

9.3 Zmluvná strana postihnutá skutočnost'ou vyššej moci bezodkladne prijme všetky
primerané opatrenia na odstránenie svojej neschopnosti plnit' si zmluvné záväzky.

9.4 KaŽdá zo zmlllvných stľán je povinná písomnou fonnou vyrozuĺniet'bez zbytočného
odkladu druhú zmluvnú stľanu o okolnostiach vylučujúcich zodpovednost'tejto zrnluvnej
strany s uvedením dôvodov a predpokladanej doby trvania takýchto okolností, inak sa na
ňu hl'adí tak, akoby vyššou mocou nebola postihnutá. Zmluvná strana odvolávajúca Sa na
okolnosti vylučujúce zodpovednosť je povinná poskytnút' druhej zmluvnej strane
moŽnost' pľeverit' exi stenciu dôvodov vylučujúcich zodpovednost'.

9.5 Zmluvná strana postihnutá vyššou mocou sa zavázuje vyvinút' primerané úsilie na
odstránenie okolností r,ylučujúcich zodpovednost', aby bolo možne plnenie predmetu
tejto zmluvy a druhej zmluvnej strane písomne oznámit' zánik okolností vylučujúcich
zodpovednost'.

L



cl. x.
Odstúpenie od zmluvy

10.l od tejto zmluvy moŽno odstupiť v prípadoch a podľa podmienok uvedených v tejto

zmluve.

l0.2 Ak zhotoviteľ bude bez zavinenia objednávateľa v omeškaní s odovzdaním diela o viac
ako 15 dní a tento záväzok nesplní ani v dodatočnej lehote poskytnutej objednávateľom
v dĺzke l5 dní tak, objednávateľ môŽe odstúpiť od tejto zm|llvy.

l0.3 Ak objednávatel'bude v omeškaní s poskytnutím súčinnosti podl'a tejto zmluvy a tuto

súčinnosť neposkytne ani v dodatočnej lehote poskýnutej zhotovitel'om v dĺzke 15 dní,
zhotoviteľ môže odstupiť od tejto zmluvy.

10.4 Učinky odstupenia od zmluvy nastávajú ku dňu doručenia odstupenia od zmluvy druhej

strane. Zmluvnó stľany vysporiadajú svoje vzájomné záväzky a pohľadávky podľa stavu
ku dňu ukončenia zmluvy. Zhotoviteľ má náľok nazaplatenie časti diela, ktoľé boli riadne
vykonané a odovzdané objednávatel'ovi.

l0.5 odstupením od zmluvy zanikajú všetky práxa a povinnosti zmluvných strán okľem
nárokov na náhľadu škody, náľokov na znluvné alebo zĺíkonné sankcie.

Čl xI.
osobitné ustanovenie

l1.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, Že má oprávnenie na vykonávanie činnosti v rozsahu čl. ilI tejto

zmluvy a Že dielo podľa tejto zmluvy vypracujú osoby oprávnené v zmysle zákona
č. 20011994 Z. z. o Komore réštaurátorov a o ýkone reštaurátorskej činnosti jej členov
a zákona č.13811992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných

inžinieľoch v zneni neskoľších predpisov.

1 l.2 Písomnosti týkajúce sa vzniku, zmeny alebo zániku zmluvného vďahu zaloŽeného touto

zmluvou alebo skutočnosti z tohto vďahu vypl;.folajúcich si zmluvné stľany doručujú
poštou ako doporučenú zásielku. Povinnosť doručujúcej stľany doručiť písomnosti sa
splní len čo adresát písomnosť prevezme alebo len čo ju pošta vrátila doručujúcej

zmluvnej stľane ako nedoručiteľnú alebo ak doručenie písomnosti bolo zmaľené konaním
alebo opomenutím adľesáta. Učinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát pľijatie
písomnosti odmietne.

CI. XII.
Záyerečné ustanovenia

I2.l Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných striín.



12.2 Tilto zmluvu v zmysle $ 5a zákona č.21I/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o Zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon o slobode infoľmácií) v platnom zneni
objednávateľ zverejní na svojom webovom sídle. Zmh,xa nadobúda účinnosť aŽ
nasledujúcim dňom po jej zverejnení.

l2.3 Zmluvné stľany súhlasia so zverejnením celej zmluvy po jej podpise oboma zmluvnými
stranami na webovom sídle objednávatel'a'

l2.4 Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky; zmluvné strany budú všetky
pľípadné spory v súvislosti so Zmluvou riešiť pľednostne mimosúdnou cestou, a to
rokovaniami a dohodou. V prípade, ak zmluvné stľany nevyľiešia vzájomné spory
mimosúdnou cestou, sú oprávnené riešiť spoľ súdom, pričom v prípade súdneho sporu je
daná príslušnosť slovenského súdu podľa pľavidiel stanovených v príslušných právnych
predpisoch Slovenskej ľepubliky.

l2.5 Meniť alebo dopĺĺať obsah tejto zmluvy je moŽné len foľmou písomných číslovaných
dodatkov podpísaných opľávnen;imi zásfupcami oboch zmluvných strán.

12.6 Táto zrrrluva je vyhotovená štyľoch (4) originálnych vyhotoveniach, zktoých
obj ednávateľ a áotoviteľ dostanú 2 (2) vyhotovenia podpísané opľávnenými zástupcami
obidvoch zmluvných strán.

I2.7 Zmluvné strany vyhlasujú, Že ich spôsobilosť a volhosť uzaťvoiť tuto zĺrluvu, ako aj
spôsobilosť k súvisiacim pľávnym úkonom nie je žiadĺym spôsobom obmedzená, alebo
vylúčená a zároveí vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, prejav ich vôle
je uľčiý a vážny, zmluva nebola uza$ĺorená v tiesni ani za nápadne neýhodných
podmienok anaznak súhlasu ju podpisujú.

Príloha č. 1: Rozpočet _ ýkaz výmer

v ..J- r. ú.. :......,......... J- {....,(!.,..202l V Šaľ, .re.,!.l 2021

Zhotoviteľ: objednávateľ:

.....2-

Zelinka J

S AKIA spol.s.r.o.


