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                                                   ZMLUVA O DIELO      
 

uzavretá  podľa  § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného  zákonníka   

v znení  neskorších  predpisov 

                                            

ZMLUVNÉ  STRANY 

                                                                                                                                                         

                  ZHOTOVITEĽ                                        :   

                  V zastúpení                                               :                        

                  Bankové spojenie                                     :   

                  Číslo  účtu                                                 :   

                  IČO                                                           :   

                  IČ DPH                                                     :   

 

                OBJEDNÁVATEĽ                                  : Obec Kanianka, SNP   583/1, 972 17  Kanianka                                    

                  V zastúpení                                              : Ing. Ivor Husár - starosta                                                                                                            

                  IČO                                                           : 00518239 

                  DIČ                                                           : 2021160361 

                  Bankové  spojenie                                    : PRIMA BANKA PRIEVIDZA 

                  Číslo účtu                                                  : 9000151002/5600 

 

  

Čl. I. ÚVODNÉ USTANOVENIE 

1.1. Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto 

zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu a že osoby zastupujúce zmluvné strany sú oprávnené v ich mene 

konať v plnom rozsahu a sú v plnom rozsahu spôsobilé na práva a povinnosti vyplývajúce z tejto 

zmluvy. 

1.2. Zhotoviteľovi je stav predmet zmluvy ktorý má realizovať a s ním súvisiaca projektová a iná 

dokumentácia známe, rovnako ako stav staveniska, s predmetom zákazky, povoleniami, stanoviskami 

dotknutých subjektov, stavebným povolením a projektovou dokumentáciou sa riadne oboznámil, na 

základe čoho pristúpil na uvedené zmluvné podmienky.  

1.3. Zhotoviteľ   vykoná pre objednávateľa   dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy v rozsahu určenom 

objednávateľom. 
 

Čl. II.  PREDMET  ZMUVY 
                                                                  

2.1.   Predmetom tejto zmluvy o dielo je: realizácia diela: „Oprava komunikácií v Kanianke“ v zmysle 

súťaže zo dňa  11.10.2013, ponuky zhotoviteľa zo dňa 18.10.2013 a súťažných podkladov. 

Dielo bude vykonané oprávnenou osobou v súlade s príslušnými certifikátmi, STN, stanoviskami 

dotknutých subjektov, predpismi, legislatívnymi a inými normami a stanoveným technologickým  

postupom  tak, aby bol predmet diela spĺňal stanovené parametre a spĺňal stanovené bezpečnostné, 

technické a iné predpísané či deklarované parametre.  

2.2. Predmet zmluvy je bližšie špecifikovaný v zmysle výzvy k súťažným podkladom a tejto zmluvy. 

2.4. Zhotoviteľ sa za dohodnutú cenu diela zaväzuje dielo vykonať  a odovzdať v prevádzkyschopnom 

stave vrátane dokladu o rozsahu vykonaných prác a dodávok; zhotoviteľ dielo vyhotoví vo vlastnom 

mene a na vlastnú zodpovednosť, zaväzuje sa spolupracovať s objednávateľom, rešpektovať pokyny 

objednávateľa.   

2.5.  Predmet zmluvy zhotoviteľ  zrealizuje  v súčinnosti s objednávateľom, neprekročí jednotkové 

ceny uvedené v rozpočte  z 18.10.2013 a tovary, práce a služby, ktoré dodá objednávateľ nebudú 

zhotoviteľom zahrnuté do ceny diela, nebudú zhotoviteľom fakturované, budú odčítané z celkovej 

ceny diela (jedná sa predovšetkým o náklady na dopravu, niektoré nekvalifikované manuálne práce 
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a dodávka vybraných tovarov). Zhotoviteľom vysúťažená cena je konečná a jej výška je maximálnou 

sumou za zhotovenie predmetu diela.  

2.6. Pokiaľ nie je uvedené inak v čl. 2.3. dielo zhotoviteľ vykoná so všetkými súvisiacimi dodávkami 

a službami v zmysle: a) tejto zmluvy, b) ponuky zhotoviteľa c) pokynov objednávateľa d) platnej 

legislatívy, súvisiacich noriem, nariadení a príslušných STN, návodov a doporučení výrobcu, 

stanoveného technologického postupu, certifikátov a podobne. Písomná dokumentácia a), b),  tvorí 

neoddeliteľnú prílohu zmluvy. Súčasťou predmetu zmluvy je dodávka materiálu, tovaru, prác, služieb, 

subdodávok, náklady na energie, školenia, bezpečnostných technikov  a iných povinných opatrení 

(napr. poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu na diele, skladovanie materiálu, ostraha 

a zabezpečenie staveniska, skúšky, revízie, stanoviská, povolenia, dane, poplatky, odvoz a likvidácia 

odpadu a vyčistenie staveniska, prípadné náklady na havárie a spôsobené škody, náklady na 

bezpečnosť práce a požiarnu ochranu, vedenie predpísanej evidencie a stavebného denníka, a 

všetky ostatné súvisiace náklady).  

2.7. Súčasťou predmetu diela nie sú ani práce a činnosti, ktoré vykoná či vykonal objednávateľ 

a ktorých rozsah je uvedený v preberacom protokole.        

2.8. Zhotviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v zmysle 

platných právnych predpisov, súvisiacich noriem a príslušných STN, spolupracovať so zhotoviteľom 

s cieľom kolaudácie diela, odstraňovaní prípadných vád diela, škôd na diele a v súvislosti s ním, pri 

reklamáciách, kontrolách dotknutých orgánov a dokladovania povinných písomností.      

  2.9. V prípade rozdielností, nezrovnalostí či nejasností v  jednotlivých dokumentoch a prílohách 

zmluvy je zmluva nadradená iným dokumentom a prednostne sa postupuje podľa ustanovení zmluvy.  
                           

2.10. Objednávateľ  sa zaväzuje zaplatiť  zhotoviteľovi  za  riadne zhotovené a odovzdané  dielo  

zmluvnú cenu podľa článku III. tejto zmluvy v dohodnutej výške.  
                       

Čl. III.   CENA   DIELA 
 

3.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Zb.o cenách.          

3.2. Dohodnutá zmluvná cena za zhotovenie diela je najviac   € s DPH (slovom   EUR aj  centov s 

DPH) v zmysle ponuky ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy a rozsahu predmetu diela stanovenom 

v zmluve za ....... m
2
 pri hrúbke poškodenej vrstvy 35 mm, inak sa postupuje podľa prepočtu za 0,1 m

3 

výtlku. 

 

 
Popis pracovnej operácie (práca 

+ materiál) 

Merná 

jednotka 

Cena v € bez DPH za 

opravu 1m
2 
výtlku 

o výmere 1 m
2
 

Cena v € bez DPH 

prepočítaná na 0,1 

m3výtlku 

Rezanie asfaltového povrchu do 

35 mm 

Meter 

(dĺžkový) 

  

Vybúranie asfaltového povrchu  o 

hrubke  35 mm 

Meter 

štvorcový 

(0,035 m
3
) 

  

penetrácia Meter 

štvorcový 

  

Odvoz a likvidácie stavebného 

odpadu 

Meter kubický 

(0,035 
m3

) 

  

Zhutnená obaľovaná asfaltová 

zmes 

Meter kubický 

(0,035 m
3
) 

  

Strojové hutnenie na hrúbku 35 

mm 

Meter 

štvorcový 

  

Ostatné náklady-čistenie Špecifikuje 

zhotoviteľ 

  

Cena za opravu spolu bez DPH    

Cena za opravu spolu s DPH    

Suma  DPH    
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Cena bez DPH    € 

DPH 20%             € 

Spolu                 € 
 

3.3. Cena diela je maximálna výška sumy za predmet diela a podľa podielu prác a dodávok 

objednávateľa sa bude znižovať. Pri úhrade za predmet diela sa bude vychádzať z jednotkových cien x 

rozsah prác v zmysle ponuky zhotoviteľa.V takom prípade objednávateľ dokladuje zhotoviteľovi ceny 

tovarov, prác a služieb za ktoré ich svojpomocne obstaral s cieľom minimalizácie nákladov obce na 

predmet diela. Zhotoviteľ nemá nárok na ďalšie úhrady za dielo a to ani v prípade zmeny kurzu EUR-

a, vyššej moci (napr. počasia), havárií, pokút či chýb v cenovej ponuke, výkazu výmer, projekte, 

prepočtoch na strane zhotoviteľa a podobne. 

3.4. Zmluvné strany sa dohodli na možnosti úpravy ceny o sumu, ktorá nevyhnutne mení sumu 

nákladov účelne vynaložených zhotoviteľom, ktoré zhotoviteľ hodnoverne preukáže za práce spojené 

s dielom podľa čl. II tejto zmluvy.  Takúto zmenu ceny alebo práce naviac musí najprv objednávateľ 

písomne objednať, pričom plnenia naviac musia byť nad rámec zmluvy. Objednávateľ na takúto 

zmenu ceny diela musí byť bezodkladne písomne upozornený zhotoviteľom tak, aby objednávateľovi 

zbytočne nevznikali ďalšie náklady. 

3.5. Práce a materiál zahrnutý v kalkulácií (cenovej ponuke) ktoré nebudú vykonané, dodané, 

zabudované či realizované nemôže zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi. 

3.6. Zhotoviteľ vyfakturuje dielo ako celok, fakturácia časti diela je možná len ak sa jedná o práce 

naviac alebo ak sa jedná o časť ceny diela nad rámec zmluvy v zmysle čl. 3.4. 
                         

Čl.  IV.  ČAS PLNENIA DIELA 
 

4.1.  Zhotoviteľ  sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle čl. 

II. tejto zmluvy  v dohodnutej dobe (termíne): 

- Zahájenie prác:    23.10.2013  po odovzdaní a prevzatí staveniska       

- Ukončenie prác:  do konca mesiaca novembra 2013     

4.2.  V prípade nepriaznivých  poveternostných podmienok, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu diela 

(napr. nevhodná teplota, zrážky, silný vietor a podobne) zhotoviteľ preruší zhotovenie diela, alebo 

vykoná také opatrenia, ktoré nebudú mať vplyv na kvalitu a zníženú životnosť predmetu diela.   

4.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za oneskorenie odovzdania diela ak preukáže, že oneskorenie je 

spôsobené  sklzom dodávok na strane objednávateľa pri prácach, ktoré nemôžu byť vykonané skôr, 

ako práce ktoré má v zmysle tejto zmluvy vykonať objednávateľ.  V takom prípade sa riadny termín 

odovzdania diela predĺži o taký počet dní, ktorých sklz zapríčinil objednávateľ  a sankcie zo strany 

objednávateľa sa v tomto prípade neuplatňujú.  

                                                                                                              
   

Čl. V.  VLASTNÍCKE PRÁVO K ZHOTOVENEJ VECI A 

NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA NEJ 
                                                     

5.1.  Vlastnícke právo k zhotovenej veci a nebezpečenstvo škody na nej prechádza na objednávateľa 

dňom odovzdania diela v zmysle § 542 ods. 1 Obchodného zákonníka.  

5.2.  Zhotoviteľ pri plnení predmetu diela zodpovedá za škody spôsobené jeho činnosťou, alebo 

činnosťou osôb ním poverených alebo zamestnancov alebo spolupracujúcich pri plnení predmetu 

diela.  Prípadné škody budú odčítané z ceny, diela, alebo uhradené zhotoviteľom, alebo odstránené na 

náklady zhotoviteľa podľa rozhodnutia objednávateľa. 

5.3.  Pre prípad škodovej udalosti spôsobenej v súvislosti s plnením predmetu diela sa zhotoviteľ 

zaväzuje takúto škodu uhradiť z poistky a z vlastných zdrojov. 
  

Čl. VI. ZÁRUKY A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
  

6.1.  Pre záruky za vady na diele platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka a tejto zmluvy. 

Záručná doba na predmet diela je 36 mesiacov odo dňa odovzdania stavby zápisom. 
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6.2.  Záruka sa vzťahuje na prevedené dielo  podľa čl. II. Zhotoviteľ diela nezodpovedá za škody 

spôsobené prevádzkou objednávateľa a iných osôb v rozpore s STN. 

6.3.  Zhotoviteľ nezodpovedá za závady vzniknuté vandalizmom alebo úmyselným poškodením diela 

po jeho odovzdaní. 

6.4. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote do 30 dní 

od  písomného doručenia výzvy na odstránenie závad zhotoviteľovi.   

6.5.  Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na závažné vady predmetu diela alebo pracoviska najmä 

v prípadoch,  ak by nedostatky mali vplyv na znehodnotenie diela.  Zhotoviteľ písomne upozorní 

objednávateľa tak, aby neboli zvyšované náklady diela pred opravou zistených nedostatkov. 
 

Čl. VII. FAKTURÁCIA  A  PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

7.1.  Po písomnom odovzdaní a prevzatí prevedeného diela  sa uskutoční jednorázové vyfaktúrovanie 

dohodnutej čiastky podľa čl. III. tejto zmluvy. Právo fakturovať vzniká zhotoviteľovi dňom splnenia 

diela v rozsahu a kvalite stanovených v zmluve. Prevzatie diela potvrdí objednávateľ zápisom 

v stavebnom denníku a v preberacom protokole svojim vlastnoručným podpisom. 

7.2.   Faktúra bude obsahovať tieto údaje: 

      –  označenie faktúry a jej číslo 

      -  názov a sídlo zhotoviteľa a objednávateľa 

      -  predmet diela a deň jeho splnenia 

      -  deň odoslania faktúry a lehotu jeho splatnosti ktorá nebude kratšia ako 30 dní od  prevzatia diela 

      -  označenie peňažného ústavu a účtu zhotoviteľa 

      -  cenu – výšku celkom fakturovanej čiastky s vyčíslením DPH  

      -  ďalšie náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty v zmysle zákona o účtovníctve  

      -  IČ DPH 

      - prílohy ako súpis vykonaných prác a použitého materiálu – položkovite, predovšetkým 

jednotkové ceny vynásobené rozsahom prác ktoré vykonal zhotoviteľ 

7.3. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude preberací protokol podpísaný zhotoviteľom a 

objednávateľom. Deň podpisu   protokolu  oboma  zmluvnými stranami sa považuje za deň    

odovzdania diela. 

7.4.   Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, pokiaľ sa zmluvné 

strany nedohodnú inak. 
                                 

                                          Čl. VIII.   ZÁVAZKY OBJEDNÁVATEĽA 

                      PODMIEŇUJÚCE PLNENIE ZHOTOVITEĽA  
        

8.1. Objednávateľ nezabezpečí pre dodávateľa odbery vody a energií a iné služby ako sú dohodnuté 

v zmluve.   

8.2. Zhotoviteľ a s ním spolupracujúce osoby nebudú svojvoľne zasahovať do iných zariadení  

staveniska a obce Kanianka, nebudú bezdôvodne vstupovať  na súkromné pozemky, nebudú nad 

nevyhnutnú mieru svojou činnosťou obťažovať obyvateľov obce Kanianka, budú dodržiavať zásady 

hygieny a príslušné VZN obce Kanianka, nebudú znečisťovať verejné priestranstvá, poškodzovať 

verejný majetok a majetok iných vlastníkov, blokovať, znečisťovať či poškodzovať komunikácie. 

Prípadné závady, a znečistenie bezodkladne odstránia. 

8.3. Za zhotoviteľa je oprávnený prevziať pracovisko p.         , ktorí budú vystupovať a konať 

v predmetnej zmluve za zhotoviteľa; za objednávateľa je oprávnený prevziať dielo  určená osoba. 

Z poverenia objednávateľa vykonajú technický   dozor  Štefan Píš. 

8.4. Objednávateľ pred započatím prác oboznámil zhotoviteľa s pracoviskom, s VZN obce Kanianka, 

s bezpečnosťou na pracovisku, upozornil zhotoviteľa na možné riziká. 

8.5. Celok – ukončené dielo bez vád a nedorobkov, sa preberie na výzvu zhotoviteľa do 10 dní od 

doručenia výzvy objednávateľovi, o čom sa urobí zápis v stavebnom denníku. 

8.6.  Zhotoviteľ oboznámil svojich pracovníkov s predpismi v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej 

ochrany, domového poriadku a zabezpečí pracovisko pred úrazom a vytvorí podmienky na 

zamedzenie prípadnej škody pri plnení predmetu diela. Za prípadné úrazy na pracovisko objednávateľ 

nezodpovedá. 
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8.7.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky 

spôsobilých pracovníkov na riadne a včasné splnenie diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ v plnej 

miere zodpovedá za týchto pracovníkov a to tak v oblasti bezpečnosti práce, prípadných spôsobených 

škôd, či iných súvisiacich predpisov ako napr. v oblasti požiarnej ochrany a podobne. 

8.8. Za zhotoviteľa sa považujú všetky osoby uvedené ako zhotoviteľ prvý, druhý atď., so 

zhotoviteľom spolupracujúce osoby, zamestnanci zhotoviteľa a osoby zhotoviteľom poverené na 

určité činnosti, či dodávatelia tovarov, prác a služieb pre zhotoviteľa. 

8.9. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne a bude rešpektovať pokyny zo strany 

objednávateľa. Pokyny ohľadom technológie diela (napr. doba schnutia) objednávateľ nebude 

vydávať, nakoľko za technológiu zodpovedá zhotoviteľ. 

8.10. Pokyny objednávateľa nesmú byť nad rámec zmluvných podmienok a zhotoviteľ sprístupní 

stavebný denník na ich zaevidovanie. V stavebných záležitostiach zastupuje ojednávateľa jeho 

stavebný dozor.   

8.11.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri odovzdaní diela doloží objednávateľovi hodnoverné doklady 

o pôvode, druhu, množstve, skladbe, kompatibilite, certifikácii komponentov použitých na predmete 

diela.  

 

                  Čl. IX.   SPLNENIE ZÁVAZKU ZHOTOVITEĽA - 

                           ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 
 

9.1.  Po zhotovení celého diela bez vád a nedorobkov vyzve zhotoviteľ objednávateľa 3 dni vopred k 

odovzdaniu a prevzatiu diela v mieste plnenia. Po splnení podmienok zmluvy  a výzve zhotoviteľa 

objednávateľ vykoná do 10  dní prevzatie diela v.r. skutočne vykonaných prác, opráv a plnení nad 

rámec zmluvy. 

9.2.  O priebehu a výsledku preberajúceho konania spíšu zmluvné strany preberací protokol, v závere      

ktorého objednávateľ výslovne uvedie či dielo preberá alebo nepreberá s uvedením dôvodov 

a nedostatkov diela. 

9.3. Zhotoviteľ bude denne viesť stavebný denník, ktorý prevezme objednávateľ ako súčasť 

preberacieho protokolu. Objednávateľ je oprávnený dielo prevziať ako celok až po odstránení 

všetkých nedostatkov. 
 

Čl. X.   ZMLUVNÉ POKUTY 
 

10.1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín plnenia diela dohodnutý v tejto zmluve, uhradí  

objednávateľovi pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetu zmluvy za každý započatý   deň 

omeškania. 

10.2. V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry inak, ako sa zmluvné strany dohodli, 

uhradí objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z nezaplatenej čiastky za každý 

deň   omeškania. 

10.3. Nedorobky, nedokončené časti diela, nekvalitne prevedené alebo nepoužité materiály, tovary,  

alebo nevykonané práce či služby je objednávateľ oprávnený dať realizovať na náklady zhotoviteľa 

inej osobe, pokiaľ  vady neodstráni zhotoviteľ. V takom prípade bude zmluvná cena pre zhotoviteľa 

krátená o sumu takto vykonaných prác, prípadne uhradená zhotoviteľom do 15 dní od doručenia 

faktúry; tento postup je možný ak zhotoviteľ neodstráni závady na diele do 30 dní od ich písomného 

oznámenia zhotoviteľovi.  

 

Čl. XI.   VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

11.1. V prípade odstúpenia objednávateľa od realizácie diela z dôvodov na jeho strane, sa 

objednávateľ  zaväzuje nahradiť zhotoviteľovi všetku preukázanú majetkovú ujmu a  škodu, ktorá 

z tohto dôvodu vznikla. 
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11.2.  V prípade odstúpenie zhotoviteľa od realizácie diela alebo v prípade nedokončenia diela či 

nedodržanie termínu dokončenia diela alebo vád diela sa zhotoviteľ zaväzuje nahradiť 

objednávateľovi všetku preukázanú majetkovú ujmu a škody z tohto dôvodu vzniknuté.  

11.3 . Rozsah prác naviac, ktoré neboli predmetom diela, budú stanovené  písomným dodatkom 

k zmluve, ktorý bude platný, ak bude riadne potvrdený   a podpísaný oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán. 
 

Čl. XII. DORUČOVANIE 
 

12.1. Akékoľvek písomnosť, ktorú má zaslať jedna zmluvná strana druhej, v.r. uplatnenia právnych 

nárokov bude doručená osobne, doporučeným listom adresovaným zmluvnej strane alebo 

doporučenou listovou zásielkou na adresu zmluvnej strany uvedenú v tejto zmluve. 

12.2. Pri doručovaní osobne sa považuje písomnosť za doručenú, ak kópiu písomnosti zástupca 

zmluvnej strany (konateľ, predseda) potvrdí vlastnoručným podpisom s uvedením dátumu prevzatia 

písomnosti. 

12.3. Pri doručovaní prostredníctvom pošty, alebo doručovacej služby sa doručenie považuje za 

účinné v prípade nevyzdvihnutia zásielky desiaty pracovný deň po uložení oznámenia o zásielke na 

pošte alebo doručovacej službe. 

12.4. Pri doručovaní  doporučeným listom alebo doporučenou listovou zásielkou na adresu zmluvnej 

strany uvedenú v tejto zmluve sa za doručenú považuje prevzatá zásielka ale aj zásielka vrátená ako 

nedoručená, i keď sa o tom adresát nedozvedel. 

12.5. Odmietnutie prevzatia oznámenia alebo písomnosti doručovaných poštou alebo doručovacou 

službou má účinky riadneho doručenia a to momentom odmietnutia. 

12.6. Doručovanie sa uskutoční na adresu právnickej osoby - zmluvnej strany uvedenej v záhlaví tejto 

zmluvy. 
 

Čl. XIII.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

13.1. Túto zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť len výslovným obojstranne potvrdeným zmluvným 

dojednaním, podpísaným oprávnenými zástupcami oboch strán. To sa týka predovšetkým prípadov 

obmedzených rozsahom diela alebo jeho rozšírenie nad rámec tejto zmluvy. 

13.2.  Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach pričom každá zo zmluvných strán obdrží jeden 

rovnopis.  

13.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy im je zrozumiteľný, boli s ním dôkladne 

oboznámení, nekonali pod nátlakom ani v časovej tiesni a na znak súhlasu s jej znením ju slobodne 

a vlastnoručne podpisujú. 

13.4.  Pokiaľ nebolo v zmluve dohodnuté inak, platia v plnej miere ustanovenia Obchodného 

zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

13.5. Táto zmluva nadobúda účinnosť podpisom oboch zmluvných strán. 

 

 

 

   V Kanianke  dňa   23.10.2013  

 

 

 

 

                           ................................                                               .................................... 

                             za objednávateľa                                                        za zhotoviteľa 

              

 

 

 

 


