ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991 (Obchodný zákonník) v znení neskorších
predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:
Objednávateľ
Turizmus regiónu Bratislava, krajská organizácia cestovného ruchu
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
Zastúpený: Ing. Tomáš Zajac, predseda krajskej organizácie
IČO: 42259967
DIČ: 2023476565
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.
IBAN: SK76 7500 0000 0040 1802 6186
zapísaný v registri krajských organizácii cestovného ruchu vedenom Ministerstvom dopravy a
výstavby Slovenskej republiky č. 08557/2012/SCR
(ďalej aj „Objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ
Anton Žitňák, ml.
Oravská Polhora 400, 029 47 Oravská Polhora
IČO: 44368810
DIČ: 1080189968
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK58 0900 0000 0050 5740 9985
zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Námestovo, odbor živnostenského
podnikania, č. živ. registra 560-12925
(ďalej aj „Zhotoviteľ“)

Článok I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zrealizovať za podmienok uvedených v tejto
zmluve pre Objednávateľa, na vlastné náklady a na svoje nebezpečenstvo dielo Revitalizácia
brehu Malého Dunaja pre rekreačné využitie (ďalej aj „Dielo“), zadefinované v článku II.
tejto zmluvy v súlade so situačnou štúdiou a vyjadrením Slovenského vodohospodárskeho
podniku, š. p., Odštepného závodu Bratislava zo dňa 03.03.2021 a odovzdať ho
v dohodnutom termíne. Presná lokalizácia a situačná štúdia sú neoddeliteľnou súčasťou tejto
zmluvy a tvoria Prílohu č. 1 tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vyhotovené a
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odovzdané Dielo prevziať a zaplatiť zaň cenu podľa článku IV. tejto zmluvy. Objednávateľ
realizuje dielo na základe dohody o spolupráci s Mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa.
2. Zhotoviteľ je subjektom, ktorý je pre objednávateľa spôsobilý zrealizovať Dielo a to v súlade
s touto zmluvou a v takej kvalite, aby zodpovedalo požiadavkám na obvyklé užívanie,
technickým požiadavkám uvedeným v Prílohe č.1 a touto zmluvou vymieneným vlastnostiam.
Článok II.
Dielo
1. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie riadne a včasné vykonanie zemných a remeselných
prác za účelom revitalizácie brehu Malého Dunaja vybudovaním prístupov z okraja hrádze ku
brehu rieky a spevnením plôch v kontakte s vodným tokom na rekreačné účely, napr. ako
miesto krátkodobej zastávky pre peších a cykloturistov za účelom pozorovanie fauny a flóry,
alebo ako stanovištia pre rekreačných rybárov a pod. Revitalizácia brehu Malého Dunaja bude
prebiehať na presne určenej časti pozemku reg. KN-E parc. č. 922/105 v k. ú. Vrakuňa
zapísaného na LV č. 5378 vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského
vodohospodárskeho podniku, š. p..
2. Riadnym a včasným zrealizovaním Diela sa na účely tejto zmluvy rozumie vykonanie
potrebných zemných prác a vybudovanie dočasných prístupových schodísk a spevnených
plôch v prevedení v súlade s poskytnutou situačnou štúdiou v termíne určenom v článku. V.
tejto zmluvy a jeho odovzdaním súčasne s preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí
diela.
3. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je so situačnou štúdiou riadne oboznámený,
nemá v nej nejasnosti, považuje ju za úplnú, určitú a jasnú, z ktorej vyplývajú požiadavky
objednávateľa určite, jasne a zrozumiteľne. Pre účely dodatočnej, prípadnej konzultácie
postupov a nejasností v zadaní si zmluvné strany ako kontaktnú osobu za objednávateľa
dohodli Mgr. Simonu Ivankovú-Macejovú a za zhotoviteľa Anton Žitňák.
Článok III.
Spôsob vykonania diela
1. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním jednotlivých úkonov svojich zamestnancov a/
alebo tretie osoby. V tomto prípade však zodpovedá za vyhotovenie Diela v celom rozsahu
tak, akoby ju vykonával a vykonal sám.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Dielo v súčinnosti s príslušnými orgánmi a organizáciami a
v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov najmä:
a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (územie je zaradené do chráneného
územia európskeho významu NATURA 2000);
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b) zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a zmene a
zmene a doplnení niektorých zákonov (ú zemie sa nachádza v chránenej
vodohospodárskej oblasti Žitného ostrova, na základe čoho je povinnosťou dbať na
zvýšenú ochranu podzemných a povrchových vôd).
3. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné porušenia povinností vyplývajúce mu pri plnení predmetu
tejto zmluvy z ustanovení všeobecne platných právnych predpisov.
4. Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné
právne predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy, súťažné podmienky, situačnú
štúdiu definované v článku I. bodu 1 tejto zmluvy, pokyny a požiadavky objednávateľov,
zápisy a dohody zmluvných strán, rozhodnutia a vyjadrenia príslušných orgánov verejnej
správy, najmä štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.
Článok IV.
Cena za dielo
1. Cena za dielo je výsledkom verejného obstarávania zo dňa 22.03. 2021, ktoré vykonal
objednávateľ.
2. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo vo výške 9.800,- EUR (slovom:
deväťtisíc eur). Zhotoviteľ nie je platiteľom DPH.
3. Dohodnutá cena za Dielo zahŕňa všetky trovy zhotoviteľa, náklady spojené s realizovaním
Diela, náhrady za stratu času, hotové výdavky, náklady na dopravu, ubytovanie a ostatné
výdavky.
4. Uvedená cena je konečná a záväzná. Zhotoviteľ sa nemôže domáhať zvýšenia ceny, ak sa pri
realizovaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu a nemôže sa ani domáhať,
aby sa zvýšila cena o sumu, o ktorú zhotoviteľ nevyhnutne prevýšil náklady účelne
vynaložené na realizáciu Diela.
5. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť celkovú cenu za realizáciu Diela po riadnom a včasnom
vykonaní, odovzdaní a prebratí preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí a to na základe
Zhotoviteľom vystavenej faktúry pre objednávateľa, ktorá bude spĺňať všetky zákonné
náležitosti.
6. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po realizovaní Diela, jeho odovzdaní a prevzatí. V
prípade ak pri odovzdaní a prevzatí budú zistené nedostatky je zhotoviteľ oprávnený vystaviť
faktúru až po odstránení nedostatkov. Faktúra je splatná v lehote do 30 dní odo dňa doručenia
objednávateľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Lehota splatnosti začína plynúť
dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra doručená.
7. V prípade ak budú vo faktúre uvedené údaje v rozpore so zmluvou, alebo nebude obsahovať
všetky potrebné náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, je to dôvod na odmietnutie
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faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po doručení
novej faktúry objednávateľovi.
8. Zmluvné strany berú na vedomie, že predmet zmluvy bude financovaný z dotačných zdrojov
poskytnutých Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky a z vlastných zdrojov
objednávateľa.
Článok V.
Čas plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať realizáciu Diela odo dňa účinnosti tejto zmluvy a odovzdať
riadne realizované Dielo do 30.03.2021. V prípade, ak deň odovzdania Diela pripadne na deň
pracovného pokoja, alebo sviatok, lehota je dodržaná, ak zhotoviteľ Dielo odovzdá v prvý
nasledujúci pracovný deň.
2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 2 dni vopred, kedy bude
stavba pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do troch dní od
termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie a
riadne v ňom pokračovať. Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí Diela sa zaväzuje
vyhotoviť Objednávateľ. Termínom odovzdania a prevzatia sa rozumie určený pracovný deň a
hodina. Dielo sa odovzdá na tvare miesta. Objednávateľ je povinný sa prevzatia Diela v
danom termíne zúčastniť.
3. O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis, v ktorom sa okrem iného
uvedie i súpis prípadných nedostatkov a drobných chýb, ak ich Dielo obsahuje, s termínom
ich odstránenia. Ak objednávateľ odmietne Dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje
dôvody. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť Dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je
vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé, alebo ak má vady,
ktoré bránia užívaniu.
4. Objednávateľ má právo prevziať i Dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré
nebránia užívaniu. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a chyby v
termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí.
5. Ak zhotoviteľ neodstráni všetky nedostatky a drobné chyby v dohodnutom termíne, je
povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR (slovom: tristo eur) za
každú chybu a deň omeškania s jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo
vykazujúce nedostatky alebo drobné vady.
6. O odovzdaní a prevzatí Diela sa spíše protokol, ktorý podpíšu pri samotnom odovzdávaní
a prevzatí obe zmluvné strany. Za objednávateľa je oprávnený Preberací protokol o odovzdaní
a prevzatí Diela podpísať František Stano a za zhotoviteľa je oprávnený Preberací protokol
o odovzdaní a prevzatí Diela podpísať Anton Žitňák.
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Článok VI.
Iné práva a povinnosti zmluvných strán
1. Zhotoviteľ je pri určení spôsobu vykonania Diela viazaný pokynmi objednávateľa.
2. Zhotoviteľ je povinný akúkoľvek nejasnosť, prípadný rozpor s dokumentáciou konzultovať s
kontaktnou osobou uvedenou v článku II. bod 4. tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu
pokynov daných mu objednávateľom na vykonanie Diela. Ak nevhodné pokyny prekážajú v
riadnom vykonávaní Diela, je zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu
prerušiť do doby zmeny pokynov objednávateľa alebo písomného oznámenia, že
objednávateľ trvá na vykonávaní Diela s použitím daných pokynov. O dobu, po ktorú bolo
potrebné vykonávanie Diela prerušiť, sa predlžuje lehota určená na jeho dokončenie.
Zhotoviteľ má nárok na úhradu nákladov spojených s prerušením vykonávania Diela alebo s
použitím nevhodných pokynov objednávateľa do doby, keď sa ich nevhodnosť mohla zistiť,
ako aj na náhradu nákladov spojených s prerušením vykonávania Diela. Zhotoviteľ, ktorý
splnil povinnosť uvedenú v bode 2 tohto článku, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia
Diela alebo za vady dokončeného Diela spôsobené nevhodnými pokynmi, ak objednávateľ na
ich použití pri vykonávaní Diela písomne trval. Pri nedokončení Diela patrí zhotoviteľovi
cena za tú časť Diela podľa rozpočtu, ktorá bola riadne vyhotovená a odovzdaná
objednávateľovi.
4. Zhotoviteľ, ktorý nesplnil povinnosť uvedenú v bode 2 tohto článku, zodpovedá za vady
Diela spôsobené použitím nevhodných pokynov daných mu objednávateľom.
5. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky podmienky uložené akýmkoľvek orgánom verejnej
správy a tiež plniť si všetky zákonné povinnosti v súvislosti s vykonaním Diela vlastníkom
pozemku. V prípade, ak zhotoviteľ nesplní čo i len jednu, uvedenú podmienku uloženú
orgánom verejnej správy ide o porušenie jeho povinnosti a objednávateľom vzniká voči
zhotoviteľovi nárok na náhradu škody, ktorá bude tvorená sankciami uloženými orgánom
verejnej správy. Ak orgán verejnej správy uloží objednávateľom/ovi povinnosť niečo
vykonať, je povinný toto vykonať priamo zhotoviteľ, potom, ako mu objednávateľ uloženie
takejto povinnosti písomne oznámi. Nevykonanie takto uloženej povinnosti je porušením
povinností zhotoviteľa a objednávateľom vzniká voči zhotoviteľovi aj nárok na náhradu
škody, ktorá bude tvorená nákladmi účelne vynaloženými na vykonanie povinnosti uloženej
objednávateľom orgánom verejnej správy. Rovnaké následky má aj oznámenie zhotoviteľa o
tom, že podmienky uložené orgánom verejnej správy nesplní.
6. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať realizáciu Diela na každom stupni jeho zhotovovania
a prizývať si na kontrolu aj tretie osoby.
7. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi kontrolu realizácie Diela. Ak objednávateľ
zistí, že zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ
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oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté nesprávnym
realizovaním a Dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v
primeranej lehote (3 dní) a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k porušeniu zmluvy, sú
objednávatelia oprávnení odstúpiť od zmluvy.
8. Zhotoviteľ je povinný udržiavať poriadok a čistotu v mieste realizácie Diela a je povinný dbať
na to, aby vplyvom jeho činnosti nedošlo k poškodeniu susedných nehnuteľností. Za
škody spôsobené porušením týchto povinností zodpovedá v plnom rozsahu Zhotoviteľ.
9. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela zabezpečiť, aby negatívnymi vplyvmi
vykonávanej činnosti neobťažoval okolie, a aby jeho činnosť a prevádzka neohrozovala
kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku porušenia týchto povinností dôjde k
udeleniu pokuty alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľom, z
dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý
sa týmto zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v plnej výške a v určenej lehote.
Článok VII.
Sankcie
1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením príslušnej výšky ceny za realizáciu Diela,
ak boli splnené všetky podmienky na zaplatenie podľa tejto zmluvy (najmä riadne vystavená a
doručená faktúra) má zhotoviteľ od neho nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05%
z fakturovanej ceny diela za každý kalendárny deň porušenia tejto povinnosti. Zmluvná
pokuta je splatná v lehote 10 dní odo dňa, v ktorom bola povinnosť porušená. Nárok na
náhradu škody v plnom rozsahu nie je dotknutý vznikom nároku na zmluvnú pokutu, ani jej
uhradením a zároveň nezaniká porušená povinnosť objednávateľa.
2. V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoje povinnosti uvedené v tejto zmluve, vzniká
objednávateľovi solidárne nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto
eur) a to osobitne za každú porušenú povinnosť. Zmluvná pokuta je splatná v lehote 10 dní
odo dňa, v ktorom bola povinnosť porušená alebo odo dňa kedy sa objednávateľ o porušení
povinnosti dozvedel a písomne o tom zhotoviteľa oboznámil. Nárok na náhradu škody v
plnom rozsahu nie je dotknutý vznikom nároku na zmluvnú pokutu, ani jej uhradením a
zároveň nezaniká porušená povinnosť zhotoviteľa. O vysporiadaní prípadnej zmluvnej pokuty
získanej na základe tohto bodu od zhotoviteľa sa objednávatelia dohodnú samostatnou
zmluvou.
3. V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť uvedenú v článku V. tejto zmluvy, vzniká
objednávateľom nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý kalendárny
deň porušenia tejto povinnosti. Zmluvná pokuta je splatná v lehote 10 dní odo dňa, v ktorom
bola povinnosť porušená, alebo odo dňa kedy sa objednávateľ o porušení povinnosti dozvedel
a písomne o tom zhotoviteľa oboznámil. Nárok na náhradu škody v plnom rozsahu nie je
dotknutý vznikom nároku na zmluvnú pokutu, ani jej uhradením a zároveň nezaniká porušená
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povinnosť zhotoviteľa. O vysporiadaní prípadnej zmluvnej pokuty získanej na základe tohto
bodu od zhotoviteľa sa objednávatelia dohodnú samostatnou zmluvou.
Článok VIII
Zodpovednosť za vady
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v čase jeho odovzdania objednávateľovi vlastnosti
obvyklé, alebo vymienené v tejto zmluve, pričom vymienené vlastnosti majú prednosť.
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu
objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na
ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
3. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku na Dielo v trvaní 2 rokov odo dňa odovzdania
Diela objednávateľovi. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia stavby
Preberacím protokolom.
4. Pri vyskytnutí vád sa zhotoviteľ zaväzuje vady odstrániť bezodplatne a bez zbytočného
odkladu. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady Diela bez zbytočného odkladu
po tom, čo ich zistí, alebo po tom, čo ich mal zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti pri
prehliadke uskutočnenej pri odovzdaní a prebratí Diela, alebo po tom, čo mohli byť zistené
neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti.
5. Ak budú dodaním vadného diela porušené ustanovenia tejto zmluvy, môže objednávateľ:
a) požadovať odstránenie vád opravou Diela, alebo
b) požadovať primeranú zľavu z ceny, alebo
c) odstúpiť od zmluvy.
Článok IX.
Záverečné ustanovenia
1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán
vo forme písomných očíslovaných dodatkov.
2. Vzťahy zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené, sa
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných
právnych predpisov.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka.
4. Účastníci berú na vedomie, že táto zmluva podlieha zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z.
z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií) v znení neskorších predpisov a s jej zverejnením týmto vyjadrujú súhlas.
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5. Od tejto zmluvy môže odstúpiť ktorákoľvek zo zmluvných strán, avšak iba zo zákonných
dôvodov, alebo dôvodov uvedených v tejto zmluve.
a) Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy v celom rozsahu, ak:
• objednávateľ požaduje také úpravy diela, ktoré odporujú všeobecne záväzným
právnym predpisom platným na území Slovenskej republiky alebo sú natoľko
nevhodné, že realizované dielo, by ich zohľadnením nebolo možné použiť na
účely vyplývajúce z tejto zmluvy,
• objednávateľ zhotoviteľovi písomne oznámia, že nemôže splniť svoje záväzky
podľa tejto zmluvy,
• objednávateľ ani napriek upozorneniu zhotoviteľa neplní svoje záväzky alebo je
opakovane v omeškaní, a tým znemožňuje alebo výrazne ohrozuje splnenie
záväzkov zhotoviteľa.
b) Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy v celom rozsahu, ak:
• zhotoviteľ neodstráni v zmluvne určenej lehote vady, alebo nedostatky vytýkané
objednávateľom,
• zhotoviteľ v zmluvne stanovenej lehote nezapracuje alebo nezohľadní požiadavky
objednávateľa k dielu,
• dielo, resp. jeho časť, má neodstrániteľné nedostatky, ktoré bránia tomu, aby sa
dielo alebo jeho časť, mohla použiť na zmluvou dohodnutý účel,
• dielo, resp. jeho časť, nezodpovedajú požiadavkám podľa tejto Zmluvy a
zhotoviteľ tieto požiadavky nesplnil ani po písomnom upozornení objednávateľa,
• zhotoviteľ je aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa nečinný,
opakovane je v omeškaní, ktoré zavinil a tým znemožňuje alebo výrazne ohrozuje
splnenie záväzkov,
• zhotoviteľ oznámi, že nemôže z objektívnych dôvodov splniť záväzky z tejto
zmluvy.
6. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení
druhej zmluvnej strane. Týmto dňom zaniká zostávajúci záväzok zhotoviteľa. V prípade
odstúpenia od zmluvy objednávateľom, sa tento zaväzuje vyplatiť zhotoviteľovi cenu za tú
časť diela, ktorá bola riadne a včas odovzdaná.
7. Odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na ustanovenia o zmluvnej pokute.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek zásielka doručovaná zmluvnými stranami podľa
tejto zmluvy sa bude doručovať na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy a
považuje sa za doručenú:
a) pri doručení osobne dňom jej odovzdania osobe oprávnenej za adresáta preberať
zásielky alebo okamihom, keď táto osoba odmietne zásielku prevziať,
b) pri doručovaní poštou dňom jej doručenia (ak adresát zásielku prevezme) alebo dňom
odmietnutia prevzatia zásielky (ak adresát odmietne zásielku prevziať) alebo tretím
dňom uloženia zásielky na pošte v ostatných prípadoch.
8

9. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží
jedno vyhotovenie.
10.Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, jej obsah je im dostatočne
zrozumiteľný a určitý, ich zmluvná voľnosť je neobmedzená, s predmetom zmluvy sú
oprávnení nakladať a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 22. 3. 2021

V Bratislave, dňa 22. 3. 2021

_______________________
za objednávateľa
Ing. Tomáš Zajac
predseda krajskej organizácie

______________________
za zhotoviteľa
Anton Žitňák

Príloha č. 1: Mapové zakreslenie a situačná štúdia
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