Zmluva o dielo
uzavretá podľa S 536 a násl. zákona č.513 l 1991zb.
obchodného zákonníka
Öíslo zmluvy: ZoD 2019/08/06

l.
1.1. objednávateľ:

Zmluvné strany

Služby Cífer s.r.o
Nám. A. Hlinku 31' 919 43 cÍfer

V zastúpení:
Mgr. Ján Gašpárek, konatel'
Bankové spojenie
tlo: 4T843942
číslotelef.: +421911 B59 191
BAN : SK9602000000003325431 953
e-mail :sl uzbycífer@cifer. s k
PSČ: 9't9 43
I

DIC:2024111716

1.2.

Zhotoviteľ:

cS, s.r.o.
Strojárenská 5487, Trnava 917 02

Štatutárny zástupca: lng. Miroslav Marcian, PhD. konateľ s.r.o.
lng. lgor Baďura, konatel's.r.o'

oprávnený zastupovat'

vo veciach zmluvných: lng. Miroslav Marcian, PhD. konateľ s.r.o.
lng. lgor Baďura, konatel's.r.o.
Bankové spojenie:

lČo: 44101937
PSt: 917 02
lt opH: sK2o22578954

čísloúltu:
číslotelef.: 033/ 29 33 290
ěíslo fax.: o33/ 29 33 291

IBAN/SWIFT:
Zagísaný v obchodnom registri okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vloŽka ć,.21753ft

ll. Východiskové podklady
2.í. Východiskové údaje
2.1.1

2.1.2

Názov stavby: Pokládka asfaltobetónu ACo11, ll v lokalite lBV Za mlynskou v obci Cĺfer
Mĺesto stavby: obec Cĺfer

lll. Predmet plnenia
3.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je realizácia stavby: ,,Pokládka asfaltobetónu ACo11, ll v lokalite
lBV Za mlynskou v obci Cífeť'vzmysle cenovej ponuky zhotovitel'a (zmluvného rozpočtu stavby)

3.2' Zmluvne nedohodnuté práce nevyhnutné pre realizáciu predmetu zmluvy je zhotoviteľ na
poŽiadanie objednávatel'a povinný vykonať za podmienky písomnej dohody zmluvných strán k tejto

ZoD o rozsahu, kvalite, termíne a cene dodávky s výnimkou prípadov, ked'zhotovitel' nie je na takéto
práce vybavený.

3.3. Zhotovitel sa zaväzuje vykonat'dieĺo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednost'

lV. Cas plnenia
4.1. Termín realizácĺe

diela:

do 7 kalendárnych dní od prevzatia staveniska

4-2. Zhotoviteľ dodźítermíny plnenia

za podmĺenok riadneho a věasného spolupôsobenia
objednávateľa' vymedzeného v tejto zmluve. Po dobu omeŠkania objednávateľa s poskytnutím
spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškanís plnením záväzku, neplynié lehota a objeänáváteľ
nie
je oprávnený uplatňovat' prísluŠnúzmluvnú pokutu.
4'3. Spolupôsobenie objednávateľa spocíva:
4.3-1' v odovzdaní dokladov, ktoré musia byt dostatoěné na realizáciu diela,

4.3.2.v zabezpečení

.vyjadrení správcov inŽinierskych sietí a vyjadrení orgánov miestnej

sam osprávy a Štátnej s právy k realizácii pred

4.3.3. v zabezpečenívytýěení inŽĺnĺerskych sietí,

m

etnej stavby,

4.3.4.v odovzdaní staveniska za podmĺenok dohodnutých v bode 8.2. ělánku Vlll. v termíne
najneskôr do 2 dní pred realizáciou stavby,
4.3.5. v dodrŽaní platobných podmienok dohodnutých v Ölánku Vl' tejto zmluvy.
4.4. Odovzdanie staveniska:
4.4-1. o odovzdaní a prevzatí vyprataného staveniska, zbaveného práv tretích osôb, spíšu
zmluvné strany zápis, ktorý podpíšuk tomu oprávnení zástupcovia,
4-4'2. Ak potas realizácie dĺela vznikne potreba vydania povolenĺ, resp. rozhodnutí, objednávateľ
sa zaväzuje tieto zabezpečit'.

sa zaväzujlj dohodnút' zmenu konecného termínu ukončenia za týchto
podmienok:
4.5.1. pri podstatnej zmene rozsahu predmetu dodávky, pokial' ju objednávateľ odsúhlasil,
4-5.2- pri zásahoch štátnych a samosprávnych orgánov z dÔvoóov, Ŕtoré nezavinil zhotoviteľ,
4.5.3. v prĺpade, ak sa v priestore staveniska vyskytne prekáŽka, ktorá vznikla nezávisle

4.5.

Zmluvné strany

na vôlí ałebo konaní zhotoviteľa a bráni postupu prác. Zhotouitet'
1e povinný ihned' túto skutočnost'
písomne oznámit' objednávateľovi. Po dobu trvania prekáŽky je zh_otoviteľ povinný prerušit'
výkon
na zhotovenom dielc a po túto dobu sa nedostáva do ome3ŕanĺa so splnením záväzku podľaiejto
zmluvy. Po zániku prekáŽky objednávateľ a zhotovitel' posúdia jej vplyv na dohodnutý termín
ukončenia a dodatkom k zmluve ho prípadne upravia.
4.6 Zhotoviteľ bez meŠkania a písomne informuje objednávateľa o vzniku akejkol'vek udalosti, ktorá
bránĺ aĺebo st'aŽuje realizáciu predmetu diela a kiorá má vplyv na termĺn dokonéenia'

4-7. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovat' dielo v uvedených termínoch za predpokladu klimatických
podmienok umoŽňujúcich riadne vykonanie diela, ktoré umoŽnia realizáciu prác v
zmýsle
technologických predpisov a noriem STN. Nepriazeň poěasia neumoŽňujúca realĺzáciu prác v zmýsle
technologických predpisov a tejto zmluvy je dôvodom na zmenu terminu realizácie o dobu trvánia
nepriazne' t-j. v prípade nepriaznivého počasia (trvalé daŽde, mráz) práce budú zastavené
a realizované aŽ pri vhodných poveternostných podmienkach.

4,8-

prípade,

V
Že v priebehu vykonávania diela dôjde k prerušeniu vykonávania diela z viny
objednávateľa, posúva sa termín ukončenia diela o zoäpoveäajúcipočet änítakéhoto preruŠenia

je povĺnný uhradiť'zhotoviteľovĺ vŠetky náklady, ktoré mu
z preruŠenia vykonávania diela vzniknú, to neplatí v pľípade, Že k prerušeniu výkonávanía diela
dôjde
zároveň z viny zhotoviteľa.
vykonávania diela aobjednávateľ

4.9. Ak v priebehu vykonávania diela zhotovitel' zistí nedostatky projektu, bezodkladne na ne

upozorní objednávatel'a. Na základe takéhoto upozornenia objednávateľ äestou stavebného denníka
určílehotu na ich odstránenie a určíd'alŠípostup vykonávaniá diela do doby odstránenia nedostatku

projektu.

o cas

potrebný

na

odsúhlasenie zmien vyplývajúcich z nedostatkov projektovej

dokumentácie bude predlŽená ĺehota výstavby.
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4.í0 objednávateľ sa zaväzuje, Že dokončenédielo prevezme a zaplatí za jeho

dohodnutú cenu.

zhotovenie

V. Cena
5.'ĺ. Cena

s 3

za

zhotovenie predmetu zmluvy je
- stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle

zákona

NR sR č. 18/96 Z' z'

o

cenách

v

znení neskôrších predpĺsov

Gena celkom: 70 735,09 EUR
5.2. Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov

a stavebno_

montáŽnych prác zodpovedajúce STN a všeobecne závázným predpisom' vo výstavbe. Cena
nemÔŽe byt menená jednostranným úkonom Žiadnej zmluvnej strany. Prípadnépráce ktoré nebudú
,
zahrnuté v cenovej ponuke zhotovitel'a a budú nevyhnutné pre realizácíu stavoy budú povaŽované
za naviac práce , budú odsúhĺasenéoboma zmluvnými stranami v stavebnom áenníku' zhotovĺteľa
a budú podkladom pre Vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
Zmena ceny bude objednávatel'om odsúhĺasená za takýchto podmienok:
- na základe záznamu v stavebnom denníku, Že objednávateľ poŽadoval stavebné
a montáŽne práce a dodávky, ktoré neboli obsiahnuté v cenovej ponuke zhotoviteľa,
5.3. Pre ocenenie výkazu výmer u navĺac prác bude zhotoviteľ pouŽívať ceny nasledovne:
a) pri poloŽkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, resp. V ocenených odchýlkach bude pouŽívať
jednotkové ceny z týchto rozpočtov,
b) pri poloŽkách, ktoré sa v rozpočte nevyskýli, predloŽí zhotoviteľ individuálnu kalkuláciu
v aktuálnej cenovej úrovni platnej v dobe vykonania diela, ktorú musí objednávatel'
odsúhlasiť.

Vl. Platobné podmienky
6.1 Fakturácĺa prebelrne po uktrĺlčerlíĺliela. Fakturované budú skutočne vykonané práce.
62 Podkladom pre vystavenie faktúry bude objednávateľom, alebo ním poverenou osobou podpísaný
súpísvykonaných prác predloŽený objednávatel'ovi zhotovĺtel'om. Dáium predloŽenia a'právzatiá

tohto súpisu prác bude zaevidovaný v stavebnom denníku.

6.3 objednávateľ je povinný vyjadrit' svoje stanovisko k súpisu vykonaných prác do 3 dnĺ
po predloŽení zhotoviteľom. V prípade, Že objednávateĺ' tak nevykoná, zńotoviteľ bude povaŽovat'
súpis prác za objednávateľom odsúhlasený a následne mu bude zńotovĺteľom odoslaná faktúra.
6.4 Splatnost'faktúr je 60 dní po doručenífaktúry objednávateľovi.
6.5 Neuhradenie ktorejkol'vek faktúry v lehote splatnosti oprávňuje zhotoviteľa okamŽite zastaviť
stavebné práce aŽ do doby úhrady, bez moŽnosti uplatnit'zmluvnú pókutu voli zhotovĺtel'ovi.

V|l. Záruěná doba

_

zodpovednost' za vady

za to, Že predmet tejto zmluvy je zhotovený podl'a podmienok zmluvy
a Že počas záručnej doby bude mat'vlastnostĺ dohodnuté v tejto zmluve.

7.1 Zhotovitel' zodpovedá

7.2- Zhotovitel' poskytne na dodané práce záruku na dobu 60
7

mesiacov'

.3. Záruč,ná lehota zacne plynút' dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia prác.
3

7.4. Zhotoviteľ v lehotách zlÚčitel'ných s dobrým fungovaním a najmä s bezpečnost'ou, maximálne
však do 7 dní' musí opravit' na vlastnú zodpovednoit' a na vlastńé náklady závady a nedostatky,
ktoré sa objavia a ktoré mu budú oznámené písomne a ktoré sa vyskyinú počás doby záruký'.
Pri závadách, ktoré môŽu ohrozit'bezpečnost'osÔb, alebo váŽne poškodĺi'zńotovené dielo, śaureuje
lehota nástupu na opravu maximálne do troch ání. Zodpovednosť zavady nesie zhotoviteľ, ktoý
je povĺnný v rámci záruinej doby tieto vady odstrániť bezplaine a v lehote urlénej
objednávateľom.
7.5-Zhotoviteľzodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoúiteľiba vtedy, at uóli spôsobené
poruŠenímjeho povinností.

7.6. Zhotoviteľ nezodpouedá za vady diela, ktoré boli spôsobené poruŠenímpovĺnností zo
strany

objednávateľa, zlou údrŽbou dĺela, mechanickým poŠkodenímalebo poškodeníń tret'ou osobou.
TieŽ

nenesie zodpovednosť za vady, ktoré vznikli na diele

zhotoviteľom nerealizovaných.

v

dôsledku porúch na konŠtrukciách

Vlll. Podmienky vykonania diela
B.1' Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a navlastné nebezpeěenstvo.

8.2. objednávateľ sa zaväzu1e odovzdat' stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv
tretích osôb v termíne do:..............
Zárov eń odovzdá nasledovné doklady:
- stavebné povolenie a vyjadrenĺa dotknutých orgánov,

-

vypratané stavenisko

-

dozorom objednávateľa, bude sa rĺadĺťjeho pokynmĺ uvedenýmiv siave'onom denníku a ten
bude koordinovat' stavebné práce tak, aby ńedoŠlou zhotoviteľa k ohrozeniu moŽnosti
zrealizoval' dielo v dojednanom termíne. V opalnom prípade dÔjde k predĺŽeniu termínu
ukončenia o počet dní o ktoré nebolo moŽné práce zrealizovať z dôvodu neuvoľnenia
staveniska,
zápisnica z odovzdania staveniska je neoddeliteľnou súčast'ou ZoD.

!ak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začat' práce v sr]lade
s podmienkami zmluvy' Zhotoviteľ
bude realizovat' práce v úzkej spolupráci so stavebným

8.3 objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozora: lng. Július Pančík
8.4. Zhotoviteľ poveruje splnením dodávky predmetných prác

vo funkcii stavbyvedúc', .-Ę-\L-1\![:Ą'

je povinný viest' stavebný denník o vykonaných prácach a dávat' k podpisu
povereným osobám za účeĺomodsúhlasenia rozsahu vyĹonanyôn piac, icn kvality
a mnozštva
pouŽitého materiálu'
8.5. Zhotovitel'

k

zápisom uvedeným v stavebnom denníku vyjadriť sa do troch
Q objednávateľ je povinný
dní od vykonania zápisu. lnak s obsahom zápisu súhlaśí.

.

Q

8-7. Stavebný dozorje oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmĺuvy

zhotovitel'ovi v stavebnom denníku alebo iným právne relevantným spôsóbom.

8.B. Zhotovitel' nevykoná Žiadne zmeny prác bezsúhlasu stavebného dozoru. Za zmenu prác
sa nepovaŽujú práce, ktorých mnoŽstvo sa nezhoduje s mnoŽstvom uvedeným v popise prác.
8
Ak zhotovitel' povaŽuje pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné,musí
upĺatniťsvoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Ďalej postupuje podl'a obchodného zákonníka.

9

8-.10-Zaškody,ktorévznjknúporušením povinnostiustanovenízmluvy,oneskoľením a nekvalitným
výkonom jednotlivých činnostíbude zodpovedať príslušnázmluůná strana podľa ustanovení
obchodného zákonníka.

8.1í. Zhotoviteľ sa zaväzu)e zabezpečiťochranu pracovníkov vzmysle zákona č,.33ot96 Z.

z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorí budú v zmysle zmluvy výkonávané a v plnom rozsahu
zodpovedá za oblasť BozP a Po. Zhotovitel' je povinný pĺnit'ohlasovađupovinnost'v prípade vzniku
mimoriadnych okolností (úrazy, havárie, pożíara pod) prísluŠnýmštátnym orgánom a vznik takejto
udalosti neodkladne oznámit'aj objednávatel'ovi s ciel'om zabezpečit'oo;áttĺvnđvyšetrenie.
4

ŤK

"

8.12. Zhotovitel' nesmie vykonat' práce, pokiaľ by ich realizáciou porušil právny predpis, rjradné
nariadenie, alebo by prĺamo ohrozĺĺbezpečnosť Života alebo zdravia. Tieto śkutočnostizapíše
do stavebného denníka'
8.13. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné
náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho ěinnosti.
8.14. Zhotovĺteľvykoná dielo v zmysle
kvalitatívnych a technických podmienok
určených v prísluŠnýchSTN a predpisoch platných v Öase użavretia zmluvy o dlelo. Näpodstatné
materiály môŽe pouŽit'aj iné, pri dodrŽaní kvalĺty, Životnosti a parametrov uvedených v technických
podkladoch.
B.15. Dĺelo bude zhotoviteľom odovzdané aobjednávateľom prevzaté aj vprípade, Že vzápise

o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy ose-be änív spo;ení s ińymĺ
nebránĺa plynulej a bezpeěnej prevádzke (uŽívaniu). Tieto zjavné vady a nedorob'ty musia -byt'
uvedené v zápise o odovzdanía prevzatí diela so stanovením termínu ich ódstránenia'

8.16' Vadou sa rozumie odchýlky

v kvalite,

projektovou dokumentáciou, touto zm ĺuvou a obecným

rozsahu
i

a parametroch

diela

záv äznými technickým i normam

stanovených
i.

8.17. Nedorobkom sa rozumĺe nedokoněená práca oproti zmluve o dielo.

lX. Zmluvné pokuty
9-1. V prípade neplnenia dodávok v zmluvne dohodnutej lehote, môŽe objednávateľ poŽadovať od
zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške o,o5% zo zmluvnejceny diela zaraźay deň omeškania.

9,2. V prípade nedodrŽania termínu splatnosti faktúry /t.j' 60 dní od obdrŽania faktúry
objednávatel'om/, môŽe zhotoviteľ poŽadovat'od objednávatel'a zmluvnú pokutu vo výške o,o5 %ź
celkovej hodnoty faktúry za kaŽ.dý deň oneskorenej úhrady po lehote splatnosti.

X. odovzdávanie diela a uvol'nenie staveniska
10.1. Predmetom odovzdania aprevzatĺa bude zmluvné dielo vcelku, alebo po jednotlivých
funkčných celkoch - objektoch, ak bude tieto moŽné, alebo potrebné saľlrostatlre ocjovzcjat'
do uŽívania.

10.2.

Za deň

odovzdania a

pĺnenia zmluvného záväzku zhotovitel'a podľa tejto zmluvy

sa

prevzatia všetkých častĺdiela.Podmienkou odovzdania

povaŽuje deň

a prevzatia diela
je úspeŠnévykonanie všetkých skúŠok,prepísaných osobitnými predpismi' záväzńými
normami
a PD.

10.3. Zhotoviteľ

je

povinný písomne oznámit' objednávatel'ovi najneskör

bude dielo pripravené k odovzdaniu.

2 dní vopred,

kedy

10.4. Ktermínu odovzdania a prevzatia diela je zhotoviteľ povinný dať objednávatel'ovi všetky
doklady pre riadne prevzatie diela a to predovšetkým:
- zápisnice, certifikáý a osvedöenĺa o skúškach pouŽitých materiálov.

Xl. Pľípad,, Vyššejmoci "
11.1. ,, VyšŠoumocou

" sa

rozumĺe kaŽdá vonkajŠia udalosť alebo okolnost'výnimočného

a neodvratného charakteru' ktorú zmluvné strany nemohli rozumne predvídat' pri podpisovaní zmluvy
a ktorá znemoŽňuje realizáciu časti alebo celku zmluvných záväzkov (Živelné pohromy, Štátně
prevraty a pod.).

11.2. Zmluvná strana, u ktorej nastal prĺpad vyŠŠejmoci, o tom najneskôr do 5
takejto udalosti a do 5 dní po jej skončení, písomne upovedomí druhú zmluvnú stranu'
5

dní odo dňa

11.3. Vprípade' Že by vyšŠiamoc spôsobila odloŽenie zmluvných záväzkov oviac ako

mesiac, dohodnú sa zmluvné strany na ďalŠom postupe realizácie zmluvy o dĺelo.

1

Xll. Zodpovednost' za škodu
12.1- Zhotoviteľ zodpovedá za vŠetkyŠkody,ktoré vzniknú objednávateľovi, alebo tretej osobe

v dÔsledku poruŠenia jeho povinností, vyplývajúcich ztejto zmluvy.

12.2- v prípade vzniku škody poruŠenímpovinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek

zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknuĘ śroäy.

Xlll. ostatné dohody
13.1' objednávateľ a zhotoviteľ

sa zaväzujlj, Že obchodné a technické informácie, ktoré im

boli

zv_erené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo
tĺeto
informácie nepouŽijú pre iné účely,ako pre plnenĺe podmienok tejto zmluvy.

13-2. Zhotoviteľ pri plnení predmetu tejto zmluvy bude postupovat' s odbornou starostlivost'ou'
Zaväzuje sa dodrŽiavat'všeobecné záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
13.3. Vprípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele zdÔvodov

na strane objednávateľa, zaplatí objednávatel'zhotoviteľovi skutočne vynaloŽené náklady.

xlv. odstúpenie od zmluvy
14.1. Ak sa poruŠenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaŽuje v zmysle tejto zmluvy, alebo
v zmysle s 345 obchodného zákonníka za podstatné porušěnie zmluvy, môŽe opŕávnená
strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej stráne bez zbytoěného
odkladu, najneskÔr však do 15 dní potom, ako sa o porušenídozvedeĺa.
1

4.2. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia.

14.3. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, Že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá,
alebo nevyuŽije v lehote právo od zmluvy odstúpiť'môŽe od zmlivy odstúpiťlen spôsobom
pre nepodstatné porušenĺezmluvy v zmysle 346 obchodného zákonníka. '
$
14.4-

Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podl'a bodu '14.1. stanovĺ na
dodatočné plnenie dodatočnúlehotu, vzniká jej právo óostĺpiľ od zmluvy po uplynutí
dodatočnej ĺehoty rovnakým spÔsobom, ako je uvedený v bode 14.'ĺ.

14'5. odstúpenímod zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany, druhej
zmluvnejstrane.
14.6. odstúpenímod zmluvy zanikaj,j vŠetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na
náhradu Škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov
vypl1ivajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za
časťdiela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované.

14.7

Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy

a)
b)

c)

:

čast' diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávatel'a,
ktorý je povinný uhradit' primeranú časťodmeny zodpovedajúcej dielu, kĺorébolo do
odstúpenia zrealizované.
preddavky poskýnuté do odstúpenia od zmluvy vysporiada zhotovitel' konečnou
faktúrou, ktorá bude mať náleŽitosti daňového dotlad-u do 14 dní od odstúpenia od
zmluvy. Pre fakturáciu platia ustanovenia čl. Vl. tejto zmluvy.

finančnérozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do'ĺ4 dní od
obdrŽania konečnej faktúry objednávatel'om.

ô

XY . Závereěné usta noven ia
]Í"i;"'[i31deliteľnou
15'2' Meniť alebo

súöasťou tejto zmluvy

dopĺň'ať

tejto zmluvy

oprávnenými zástupcami oboch.text
zmluvńych strán'
15'3' Zmluva

je

spracovaná

a objednávateľ 2 rovnopisy.

je zápisnica

v 4-och

je

zodovzdania staveniska aponuka

moŽné len formou dodatkov, podpísaných

rovnopisoch,

z

ktoých zhotoviteľ obdrŽí2 rovnopisy

15-4' Zmluvné strany sa rĺadia ustanovenĺami obchodného
zákonníka.

15'5' Táto zmluva nadobúda platnost' a účinnosťdňom podpísania
zmluvnými stranamĺ.

V Cíferi, dń^./.4.!!'!!/(

v rrnave,

an"./!,!!?il(

f;iłiltífi'ffi

SLUŽBY CÍFER, s.ľ.o.
Nám. A. ľIlinku č. 3l
9l9 43 Cífer
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