ZMLUVA O DIELO
č. 2018/GD/01/026
vypracovaná v zmysle § 536 – 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení
na vykonanie stavebných prác na stavbe

„Výstavba miestnej komunikácie v obci Klčov“
I. Zmluvné strany
Objednávateľ:
Sídlo:
IČO:

Obec Klčov
č. 112, 053 02 p. Spišský Hrhov
00329240

Oprávnený jednať
vo veciach zmluvných:

Miroslav Fabian, starosta obce
Miroslav Fabian, starosta obce

Oprávnený jednať
vo veciach technických:
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:
kontakt :

Miroslav Fabian, starosta obce
Prima Banka
SK 55 5600 0000 0034 4408 1001
053 / 459 22 21, obec.klcov@gmail.com

(ďalej ako „Objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Registrácia:
Zastúpený:
Oprávnený jednať
vo veciach zmluvných:
Oprávnený jednať
vo veciach technických:
Oprávnený jednať
vo veciach realizačných:
Stavbyvedúci:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
17 317 282
2020 316 298
SK2020 316 298
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.
oddiel Sro, vložka číslo 991/B
Ing. Jarmila Považanová, konateľ spoločnosti
Ing. Branislav Lukáč, konateľ spoločnosti
Viera Nádaská, konateľ spoločnosti
Ing. Peter Šulek, riaditeľ oblasti (na základe plnej moci)
Ing. Ján Lietava, ekonomický riaditeľ oblasti (na základe plnej moci)
Ing. Viktor Kanda, vedúci prevádzkovej jednotky (na základe plnej moci)
Ing. Michal Vojček, vedúci OTÚ oblasti Východ
Ing. Viktor Kanda, vedúci prevádzkovej jednotky
Ing. Viktor Kanda, vedúci prevádzkovej jednotky
telefónne číslo: 0911 059 603, e-mail: viktor.kanda@strabag.com
Ing. František Smrek
Stella Jacková
telefónne číslo: 0911 105 833
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
1423110003/111
SK54 1111 0000 0014 2311 0003

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
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II. Predmet zmluvy a miesto plnenia
2.1

Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu cenovej ponuky Zhotoviteľa vypracovanej na
základe podkladov poskytnutých od objednávateľa na stavbe

„Výstavba miestnej komunikácie v obci Klčov“
Miesto plnenia: Obec Klčov
2.2
2.3
2.4

Rozsah predmetu plnenia zmluvy o dielo je podrobne uvedený v cenovej ponuke s uvedenými
jednotkovými cenami Zhotoviteľa (ďalej len „rozpočet“), ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo na svoj náklad, vo vlastnom mene,
na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
Objednávateľ sa zaväzuje dielo, vykonané podľa tejto zmluvy, prevziať a zaplatiť za dielo
dohodnutú cenu podľa podmienok v zmluve.

III. Lehota výstavby diela
3.1
3.2
3.3
3.4

Termín odovzdania staveniska: 07. novembra 2018.
Termín začiatku plnenia diela:
07. novembra 2018.
Termín ukončenia plnenia diela: do 6 dní odo dňa začiatku plnenia diela.
Predĺženie doby výstavby :
Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s plnením termínov a termín ukončenia diela sa predlžuje
najmä o dobu:
a) trvania naviac prác,
b) trvania omeškania objednávateľa s plnením si zmluvných povinností, či poskytnutím
potrebnej súčinnosti,
c) trvania nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré neumožňujú realizáciu diela v súlade
s príslušnými technickými normami (pokles vonkajšej dennej teploty pod hranicu 5 stupňov
Celzia, vysoká vlhkosť, dážď, sneženie, víchrice a pod.)
d) omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska,
e) trvania prekážok nezavinených porušením povinností Zhotoviteľa alebo niekoho, za koho
Zhotoviteľ zodpovedá (napr. neočakávané prírodné javy, povodne, trestná, priestupková či
iná protiprávna činnosť na stavenisku, ktorej vyšetrenie vyžaduje prerušenie prác,
archeologické nálezy, skryté prekážky týkajúce sa veci alebo miesta, rozhodnutia príslušných
orgánov verejnej správy a iné),
f) prerušenia prác z dôvodov na strane Objednávateľa,
g) omeškania Objednávateľa s poskytnutím projektovej, či inej dokumentácie potrebnej na
riadnu realizáciu Diela.
h) omeškania Objednávateľa s polohovým a výškovým vytýčením staveniska prostredníctvom
pevných bodov, ktoré budú umiestnené pozdĺž realizovanej komunikácie každých 10 metrov
s odsadením od budúcej hrany obrusnej vrstvy vozovky o 500 mm. Ako pevný bod bude
použitá betonárska výstuž. Vytýčenie bude zrealizované na náklady Objednávateľa.

IV. Cena diela
4.1

Celková cena diela za splnenie predmetu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán
podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov:
cena bez DPH 13 139,07 EUR.

4.2
4.3

Všetky vykonané práce na diele podľa tejto zmluvy budú uhradené dohodnutými jednotkovými
cenami v rozsahu skutočne vykonaných množstiev stavebných prác.
K zmene ceny diela môže dôjsť len v nasledovných prípadoch:
a) pokiaľ si Objednávateľ vyžiada písomnou formou – zápisom do stavebného denníka
zväčšenie alebo zmenšenie rozsahu stavebných prác predmetného diela s odsúhlaseným
poskytnutým výkazom výmer,
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4.4

4.5
4.6

4.7

b) pokiaľ dôjde na základe požiadavky Objednávateľa k inému riešeniu predmetného diela;
pokiaľ budú odsúhlasené a potvrdené,
c) legislatívnymi zmenami, ktoré budú mať cenový dopad na predmet tejto zmluvy.
Objednávateľ uhradí cenu diela vrátane DPH, ktorá bude fakturovaná vo výške podľa platných
predpisov.
Objednávateľ si objedná prípadné naviac práce alebo iné zmeny diela len písomne, a to cestou
stavebného denníka súčasne s vystavením objednávky a potvrdí ich v súpise vykonaných prác.
Ocenenie naviac prác a zmien diela sa uskutoční nasledovným spôsobom:
a) ak sa budú týkať zmeny množstva, budú použité ceny z rozpočtu,
b) ak pôjde o nové položky, tieto práce budú Zhotoviteľom ocenené aktuálnymi cenami v čase
ich vykonania a predložené na odsúhlasenie Objednávateľovi.
Objednávateľ odsúhlasí, resp. predloží písomné stanovisko do 3 pracovných dní. Naviac práce
a zmeny diela budú vykonané až po dohode o ich cene. Po dobu odsúhlasovania ceny zmien
a naviac prác, nie je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.

V. Platobné podmienky
5.1
5.2

5.3
5.4
5.5

Vykonané práce budú uhradené podľa skutočne zrealizovaného množstva na základe faktúry až
po ukončení stavebných prác. Faktúra bude vystavená podľa zmluvy.
Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi najneskôr ku dňu preberacieho konania súpis skutočne
vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do 3
pracovných dní od obdŕžania, alebo v tej istej lehote predloží písomné stanovisko s prípadnými
pripomienkami. Ak objednávateľ nesplní túto povinnosť v uvedenom termíne, má sa za to, že so
súpisom súhlasí v celom rozsahu a Zhotoviteľ vystaví na jeho základe konečnú
faktúru. Objednávateľ sa zaväzuje ju uhradiť.
Na základe súpisu vykonaných prác v zmysle bodu 5.2, Zhotoviteľ predloží na úhradu konečnú
faktúru. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác.
Faktúry budú mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. 222/2004 Z.z. v znení neskorších
predpisov.
Splatnosť konečnej faktúry v zmysle bodu 5.2 je do 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi.

VI. Vykonávanie diela
Stavebné práce vykonané Zhotoviteľom diela musia byť vykonané podľa technologických
postupov v zmysle STN platných v čase realizácie diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci.
6.2 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi diela stavenisko formou obojstranne podpísaného zápisu
spolu :
- s určením prístupových a príjazdových ciest na stavenisko,
- dokladmi potrebnými k riadnej realizácii diela (napr. ohlásenie stavebných úprav),
- s polohovým a výškovým vytýčením vozovky prostredníctvom pevných bodov, ktoré budú
umiestnené pozdĺž realizovanej komunikácie každých 10 metrov s odsadením od budúcej
hrany obrusnej vrstvy vozovky o min. 500 mm.
Objednávateľ vyhlasuje, že stavenisko je bez právnych a faktických vád a bude spôsobilé
k zahájeniu prác podľa tejto zmluvy a Zhotoviteľ bude mať umožnený prístup na stavenisko.
V opačnom prípade je Zhotoviteľ oprávnený odmietnuť zahájiť práce na diele, a to až do
preukázateľného odstránenia uvedených vád objednávateľom, čo sa nepovažuje za porušenie
povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.
6.2.1 Zhotoviteľ Objednávateľa vo fáze ponuky upozornil, že za únosnosť vozovky zodpovedá v plnej
miere Objednávateľ. Objednávateľ pripraví podložie cestnej komunikácie tak, aby únosnosť
podložia meraná statickou zaťažovacou skúškou bola minimálne Edef2 = 80 MPa v miestach
budúcej vozovky. Za tým účelom vykoná kontrolné merania únosnosti vozovky pričom v miestach
s nevyhovujúcou únosnosťou zrealizuje výmeny podložia tak, aby dosiahol hore uvedený
parameter. Zhotoviteľ ďalej objednávateľa upozornil, že predmetom realizácie nie je realizácia
odvodnenia povrchových vôd z budúcej vozovky čoho následkom môže byť postupná strata
únosnosti podkladnej vrstvy vozovky čo sa môže po čase prejaviť jej poruchami za čo Zhotoviteľ
nenesie zodpovednosť.
6.1
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6.3
6.4
6.5

6.6

6.7
6.8

6.9
6.10
6.11

6.12

6.13
6.14

6.15

6.16
6.17
6.18

6.19

6.20

Zmluvné strany vyhlasujú, že záväzky uvedené v zápisnici z odovzdania a prevzatia staveniska
sú súčasťou tejto zmluvy o dielo.
Dosiahnutú kvalitu Zhotoviteľ preukáže kladnými výsledkami výrobno - kontrolných skúšok
konštrukčných vrstiev vozovky.
Zástupca Objednávateľa: Miroslav Fabian, starosta obce .
Tento je oprávnený ho zastupovať pri odovzdaní staveniska, preberaní vykonaných prác,
odsúhlasovaní naviac prác a zmien diela vopred oboma zmluvnými stranami, ako i pri
odovzdávaní - preberaní ukončeného diela.
Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúcich : Ing. Františka Smreka, Stella Jacková.
Títo sú oprávnení ho zastupovať pri prevzatí staveniska, odovzdávaní vykonaných prác,
odsúhlasovaní naviac prác a zmien diela vopred oboma zmluvnými stranami, ako i pri
odovzdávaní - preberaní ukončeného diela.
Styk Objednávateľa so Zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku
a písomnou formou.
Objednávateľ zabezpečí pohyb tretích subjektov tak, aby neobmedzili priebeh prác Zhotoviteľa.
Objednávateľ taktiež zabezpečí úplnú uzávierku miestnej komunikácie tak, aby bol počas
realizácie diela zabránený pohyb nákladnej či osobnej dopravy na stavenisku mimo vozidiel
Zhotoviteľa.
Objednávateľ zabezpečí v prípade potreby pre Zhotoviteľa napájacie body pre odber elektriny
a vody.
Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné na vykonanie diela,
ktoré je Zhotoviteľ povinný rešpektovať.
Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác Zhotoviteľa nebude rušený
neoprávnenými zásahmi tretích osôb. V prípade nedodržania tejto podmienky, Zhotoviteľ nie je
v omeškaní po dobu zdržania sa s vykonávaním prác z dôvodov, ktoré spôsobí Objednávateľ
alebo tretie osoby, nezodpovedá za žiadnu škodu v tejto súvislosti a nevzťahujú sa na neho
sankcie za nedodržanie termínu ukončenia. Vznik takýchto okolností bude zaznamenaný
v stavebnom denníku.
Zhotoviteľ je povinný jeden pracovný deň vopred telefonicky alebo ústne vyzvať stavebný dozor
Objednávateľa na preverenie prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa
stanú neprístupnými. Táto výzva sa zároveň zapíše v stavebnom denníku.
Ak sa Objednávateľ na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, hoci bol na to riadne vyzvaný,
je povinný uhrádzať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje.
Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Stavebný
denník musí byť na stavbe trvale prístupný stavebnému dozoru Objednávateľa, prípadne iným
osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä
údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác a údaje,
potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy.
Zápisy do stavebného denníka, ako aj jeho kontrolu môžu vykonávať iba osoby na to určené
osobitným poverením Zhotoviteľa, projektanta, Objednávateľa a orgánmi štátnej správy.
Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a pripájať písomne svoje stanovisko k zápisom.
Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko Objednávateľa, musí byť toto stanovisko
zaznamenané do denníka v nasledujúci pracovný deň. Ak sa Objednávateľ k zápisu v tejto lehote
nevyjadrí, má sa za to, že s obsahom zápisu bez výhrad súhlasí.
Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ
vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa
zápisom v stavebnom denníku toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady, vzniknuté chybným
vykonávaním diela a toto vykonával riadnym spôsobom.
Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác a dodávok, ktoré
vykonáva stavebný dozor Objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie
zistených nedostatkov.

VII. Preberanie diela
7.1

Zhotoviteľ písomne do stavebného denníka oznámi Objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie
diela spravidla najneskôr 1 pracovný deň pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na
odovzdanie.
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Objednávateľ na základe oznámenia Zhotoviteľa je povinný najneskôr do 5 pracovných dní od
vykonania oznámenia v stavebnom denníku Zhotoviteľa zvolať preberacie konanie, inak sa
Zhotoviteľ nedostáva do omeškania so splnením.
Ak Zhotoviteľ dokončil práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu,
Objednávateľ so Zhotoviteľom spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí dokončených alebo
ucelených častí diela.
V čase preberacieho konania, t.j. od jeho začatia do jeho ukončenia, nie je Zhotoviteľ v omeškaní
so splnením, ak preberacie konanie bolo začaté v posledný deň lehoty, ktorej sa mohlo podľa
zmluvy o dielo plniť.
Ak Objednávateľ do 10 dní od oznámenia o pripravenosti diela na odovzdanie nezvolá na
ukončené dielo preberacie konanie, má sa za to, že dielo bolo ku dňu oznámenému Zhotoviteľom
o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denníku podľa ods. 7.1, riadne odovzdané
bez vád a nedorobkov a Zhotoviteľ má právo na úhradu ceny diela.
Vykonané dielo a zabudovaný materiál sa stáva majetkom Objednávateľa až po zaplatení ceny
za dielo na základe faktúry ako daňového dokladu podľa tejto zmluvy v plnej výške.
Nebezpečenstvo škody na diele spočíva na Zhotoviteľovi do dňa vykonania písomného
odovzdania diela na základe obojstranne podpísaného protokolu podľa ods. 7.3.

VIII. Záručná doba a jej plynutie
8.1
8.2

8.3

8.4

Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi záruku na dodávku dokončeného diela 24 mesiacov.
Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela Objednávateľom alebo v prípade podľa ods.
7.5 dňom oznámeným Zhotoviteľom o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denníku
podľa ods. 7.1.
V prípade vyskytnutia sa vád v záručnej dobe, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, Objednávateľ
bez zbytočného odkladu uplatní u Zhotoviteľa reklamáciu písomne, inak je neplatná. Písomná
reklamácia musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada
prejavuje. Povinnosťou zmluvných strán pri takto uplatnenej reklamácii je dostaviť sa do 5 dní
na stavenisko s cieľom odsúhlasenia identifikácie vád, jej rozsahu, spôsobu a termínu
odstránenia. Zhotoviteľ odstráni vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe a za ktoré zodpovedá
v termíne odstránenia podľa predchádzajúcej vety.
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré vznikli na diele:
- v dôsledku činnosti Objednávateľa alebo tretej osoby, v dôsledku nesprávnej údržby alebo
nevykonávania údržby, mechanickým poškodením, živelnými udalosťami alebo inými
okolnosťami, ktoré nezavinil Zhotoviteľ (napr. pôsobením oleja, nafty, chemickým čistením
atď.),
- poškodením mechanizmami alebo účinkami dopravy,
- spôsobené deformáciou podložia v dôsledku neúnosných alebo inak nevhodných
podkladných vrstiev podľa ods. 6.2.1.
- v dôsledku iných vonkajších udalostí, ktoré nespôsobil Zhotoviteľ alebo osoby, s ktorých
pomocou Zhotoviteľ plnil svoj záväzok,
- spôsobené absenciou odvodnenia.

IX. Zmluvné zábezpeky
9.1
9.2

Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť u Objednávateľa v prípade omeškania s úhradou faktúr
za dodávku prác zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
Objednávateľ je oprávnený uplatniť u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny diela
bez DPH za každý deň omeškania v prípade omeškania so splnením termínu ukončenia, ak
meškanie bolo spôsobené výlučne okolnosťami na strane Zhotoviteľa.

X. Záverečné ustanovenia
10.1 Objednávateľ akúkoľvek zmenu touto zmluvou kontrahovaného rozsahu prác prerokuje vopred so
Zhotoviteľom. Zmena rozsahu prác alebo zmena kvalitatívnych požiadaviek a technických riešení
musí byť vykonaná dodatkom k tejto zmluve. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu tejto
zmluvy v prípadoch podľa ods. 4.3.
10.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy
z dôvodov podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka alebo najmä z nasledujúcich dôvodov,
ktoré sa považujú za podstatné porušenie zmluvy:
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omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 30 dní,
ak Objednávateľ napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu a márnom uplynutí
lehoty neposkytne súčinnosť v požadovanom rozsahu,
c)
ak skryté prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom a k dohode
o zmene zmluvy nedôjde ani do 10 dní odo dňa oznámenia skrytej prekážky,
d)
ak Objednávateľ napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu a márnom uplynutí
lehoty neodovzdá Zhotoviteľovi stavenisko v súlade s ods. 3.1 tejto zmluvy,
e)
ak vzhľadom na hospodársku situáciu je pravdepodobné, že Objednávateľ si nesplní alebo
nebude plniť svoje záväzky,
f)
ak bol na majetok Objednávateľa vyhlásený konkurz alebo bol zamietnutý návrh na
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bolo začaté reštrukturalizačné konanie
alebo ak je Objednávateľ v likvidácii alebo bol zverejnený v príslušnom zozname osôb
vedenom Finančným riaditeľstvom podľa § 69 ods. 14 písm. b) zákona č. 222/ 2004 o dani
z pridanej hodnoty.
10.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínu
ukončenia diela a ak omeškanie trvá dlhšie ako 30 dní.
10.4 V prípade zániku tejto zmluvy odstúpením, je Objednávateľ povinný bez výhrad uhradiť
Zhotoviteľovi vzniknuté náklady, ktoré budú ním vyčíslené samostatnou faktúrou.
10.5 Objednávateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky voči Zhotoviteľovi zo zmluvy tretím
osobám.
10.6 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
10.7 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené
zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto
informácie nepoužijú na iné účely ako na plnenia podmienok tejto zmluvy.
10.8 Zmluvné strany sa budú snažiť prípadné spory, ktoré budú súvisieť s touto Zmluvou, riešiť
mimosúdnou, zmiernou cestou. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade sporov bude rozhodným
právom právny poriadok Slovenskej republiky.
10.9 Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy možno robiť len písomnou formou a to dodatkami
so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
10.10 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 – Rozpočet
Príloha č. 2 - Plné moci.
10.11 Táto zmluva je vyhotovená v 4–och exemplároch, pričom každý z nich je originálom.
Po podpísaní zmluvy oboma zmluvnými stranami dve vyhotovenia obdrží Objednávateľ a dve
Zhotoviteľ.
10.12 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúci deň po zverejnení zmluvy na webovom sídle objednávateľa.
a)
b)

V Klčove, dňa

V Geči, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.........................................................................
Miroslav Fabian, starosta obce

....................................................................
Ing. Peter Šulek
na základe plnej moci
STRABAG s.r.o.

....................................................................
Ing. Viktor Kanda
na základe plnej moci
STRABAG s.r.o.

Zmluvu overili: Ing. Ján Lietava
Ing. Monika Borovská
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