Z m l u v a

o

d i e l o

č .

7 / 2 0 1 6

ktorú uzavreli podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v ďalej uvedený deň
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
so sídlom E. M. Šoltésovej 1, 969 01 Banská Štiavnica
IČO: 00185213
DIČ: 2021107220
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
č. ú.: 0014 1547 5002/5600
IBAN: SK06 5600 0000 0014 1547 5002
e-mail: ts.riaditel@banskastiavnica.sk
ako objednávateľ na strane jednej
a
VAX Projekt s.r.o.
Bystrický rad 81, 960 01 Zvolen
s adresou na doručovanie V. P. Tótha 17, 960 01 Zvolen
IČO: 44 242 221
IČ DPH: SK2022654887
bank. spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
banky
č. ú.: 1032052004
IBAN: SK81 1111 0000 0010 3655 2004
e-mail: vagner@atlas.sk
ako zhotoviteľ na strane druhej
t a k t o :
I.
Úvodné ustanovenia
Táto zmluva upravuje základné podmienky a pravidlá pre zhotovenie diela a pre úhradu ceny
za dielo.
Zhotoviteľ sa v súlade s nižšie uvedenými podmienkami zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť
dielo špecifikované v čl. II. tejto zmluvy (ďalej len "dielo") a previesť na
objednávateľa vlastnícke a iné práva k dielu, potrebné na jeho riadne užívanie.
Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené a bezvadné dielo prevziať a včas a riadne zaplatiť
zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela podľa článku IV. tejto zmluvy.
Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo sa zhotovuje na účely realizácie projektu – stavebného
diela financovaného za využitia prostriedkov Európskej únie a je si vedomý všetkých
skutočností a povinností, ktoré z toho pre zmluvné strany vyplývajú.
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II.
Predmet plnenia
Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoviť a objednávateľovi
odovzdať dielo: Projektovú dokumentáciu "Zberný dvor odpadov 4. etapaKompostáreň- Aktualizácia 2016, Banská Štiavnica". Projektová dokumentácia bude
slúžiť na zhotovenie stavebného diela.
Dielo pozostáva zo:
a) zhotovenia realizačného projektu v častiach:
i. sprievodná správa;
ii. súhrnná technická správa;
iii. projekt protipožiarnej ochrany;
iv. situácia;
v. stavebný projekt:
SO 01 – Hala fermentorov,
stavebná časť,
statika základov a oceľového skeletu
zdravotechnika
elektroinštalácia + bleskozvod,
vi.
SO 02 – Skladové boxy,
stavebná časť,
vii.
SO 03 – Spevnené plochy,
viii.
SO 04 – Akumulačná nádrž,
ix. výkaz výmer;
b) zhotovenia projektu v rozsahu realizačného projektu s položkovým rozpočtom,
ktorý bude v stavebnej časti obsahovať nasledujúce návrhy uvedenom v bode
II.1.a.
Projektová dokumentácia bude vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch a 1x na CD
alebo inom vhodnom dátovom nosiči.
Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastný náklad a nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou,
v súlade s platnými právnymi predpismi a technickými normami platnými na území
Slovenskej republiky.
Súčasťou záväzku zhotoviteľa je vykonanie inžinierskej a inej odbornej činnosti tak, aby bolo
dielo v dohodnutej lehote spôsobilé na riadne použitie a riadne a včasné vykonanie
stavebných prác, ktorých sa dielo týka, to všetko v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi a technickými normami platnými na území Slovenskej
republiky.
Akákoľvek zmena diela, ceny za dielo, alebo miesta a času plnenia je možná len na základe
písomného dodatku k tejto zmluve.
Zhotoviteľ prehlasuje, že sa riadne oboznámil s rozsahom diela, jeho špecifikáciou a
požiadavkami objednávateľa a osobitosťami stavebného diela, ktoré sa má na
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podklade projektovej dokumentácie realizovať, pričom konštatuje, že má k dispozícii
všetky informácie a podklady potrebné na riadne zhotovenie diela a tieto informácie
sú správne a dostačujúce na riadne zhotovenie diela. Zhotoviteľ vzhľadom na
uvedené prehlasuje, že dielo zhotoví za dohodnutú cenu v požadovanom rozsahu a
čase. Objednávateľ je povinný uhradiť naviac práce len v prípade, ak tieto budú
realizované na základe požiadavky objednávateľa a na podklade dodatku k tejto
zmluve uzatvoreného v písomnej forme.
III.
Miesto a čas plnenia
Miestom plnenia je sídlo objednávateľa špecifikované v úvode tejto zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť a odovzdať najneskôr 19.7.2016.
Dielo sa považuje za zhotovené až prevzatím riadne dokončeného, bezzávadného diela
objednávateľom.
Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní a prevzatí diela spíšu písomnú zápisnicu, v ktorej
uvedú najmä dátum odovzdania a prevzatia diela, mená a priezviská
odovzdávajúcich a preberajúcich osôb a skutočnosť, že zhotoviteľ dielo preberá.
Objednávateľ nie je povinný prevziať vadné dielo. Ak odovzdávané dielo bude mať
zjavné vady, urobí sa o tom poznámka v zápisnici, dielo sa neprevezme a vráti
zhotoviteľovi na dopracovanie. Ak pri odovzdávaní a preberaní diela dôjde
k nezhode, v zápisnici sa poznačia rozporné stanoviská zmluvných strán.
Zhotoviteľ môže prerušiť plnenie zmluvy, len ak:
objednávateľ ani po výzve neposkytne včas zhotoviteľovi spolupôsobenie
potrebné pre zhotovenie diela, a to do doby splnenia omeškaných povinností
objednávateľa, za podmienky, že výzva na spolupôsobenie bude dôvodná
a vopred oznámená,
z dôvodov vyššej moci.
Prerušením zhotovovania diela podľa bodu III.5. je vylúčené omeškanie zhotoviteľa.
Prerušením zhotovovania diela nie je dotknuté právo na odstúpenie od zmluvy.
IV.
Cena a platobné podmienky
Cena za zhotovenie diela je dohodnutá zmluvnými stranami v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z.
o cenách ako pevná a konečná cena a platí počas celej realizácie predmetu zmluvy.
Cenu možno meniť len na základe písomného dodatku uzatvoreného k tejto zmluve.
Pevná a konečná cena diela predstavuje 3 075,00 EUR (slovom: tritisíc sedemdesiatpäť euro)
bez DPH.
Cena diela zahŕňa všetky náklady na zhotovenie diela, ktorými sa rozumejú okrem iného aj
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všetky náklady na zabezpečenie prípadných subdodávateľských prác a služieb,
poistenie, réžie, vrátane dopravných, poštových a telekomunikačných nákladov, ako
aj na všetky ďalšie činnosti podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený v
súvislosti s plnením tejto zmluvy požadovať od objednávateľa žiadne plnenia nad
rámec dohodnutej ceny diela.
Zhotoviteľ cenu za dielo vyúčtuje faktúrou s náležitosťami daňového dokladu a lehotou
splatnosti 14 dní od jej vystavenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť objednávateľovi
vystavenú faktúru bezodkladne, najneskôr v lehote do 3 dní od jej vystavenia; pokiaľ
nebude faktúra doručená objednávateľovi v uvedenej lehote, platí, že lehota
splatnosti 14 dní plynie od jej doručenia objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený
chybne vystavenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie; od doručenia
opravenej faktúry objednávateľovi plynie nová lehota splatnosti 14 dní. Zhotoviteľ je
oprávnený faktúru vystaviť až po prevzatí riadne dokončeného a bezvadného diela
objednávateľom.
V.
Záručná doba a zodpovednosť za vady
Zhotoviteľ poskytuje na projektovú dokumentáciu záručnú dobu odo dňa jej odovzdania
a prevzatia podľa bodu III.4. tejto zmluvy a odstránenia všetkých vád a nedorobkov,
na odstránení ktorých sa zmluvné strany pri odovzdaní a prevzatí diela prípadne
dohodli, do 24 mesiacov od úplného ukončenia zhotovovania stavebného diela, pre
ktoré je projektová dokumentácia podkladom.
Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád
doručením reklamácie, alebo uplatnením iných nárokov z vád diela.
Vadou sa rozumie najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto
zmluve, požiadavkách zhotoviteľa alebo podkladoch či informáciách odovzdaných
zhotoviteľovi na účel zhotovenia diela.
Zhotoviteľ znáša zodpovednosť za akosť dodávok a prác subdodávateľov, ako keby ich
vykonal sám.
Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané písomne alebo e-mailom. Obsahuje
označenie vady a jej stručný opis. Pri reklamácii vád sa bude postupovať nasledovne:
zjavné vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť, pri odovzdaní
a prevzatí diela podľa bodu III.4., musia byť reklamované pri prevzatí diela
alebo v primeranej lehote do 20 kalendárnych dní odo dňa odovzdania
projektovej dokumentácie osobám, ktoré podľa nej budú vykonávať stavebné a
iné činnosti, alebo v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia príslušného orgánu
verejnej moci o tom, že dokumentácia má vady;
skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a
vyskytnú sa v záručnej dobe, musia byť reklamované najneskôr v posledný deň
záručnej doby.
Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 3 pracovných dní od jej doručenia
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a dohodnúť s objednávateľom lehotu odstránenia vady, ktorá nebude dlhšia ako 10
dní.
V prípade neodstránenia reklamovaných vád zhotoviteľom v dohodnutom termíne zabezpečí
odstránenie vád objednávateľ a náklady s tým spojené vyúčtuje zhotoviteľovi. Tento
nárok (pohľadávku) si môže objednávateľ jednostranne započítať oproti pohľadávke
zhotoviteľa na zaplatenie splatnej časti ceny diela. Objednávateľ je oprávnený
postupovať podľa tohto bodu aj v prípade, ak zhotoviteľ po doručení reklamácie
ostane nečinný, alebo mu reklamácia nebude doručená a účinky doručenia nastanú v
súlade so záverečnými ustanoveniami tejto zmluvy.
VI.
Podmienky zhotovenia diela
Pri zhotovovaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, je však povinný dbať na pokyny a
požiadavky objednávateľa a na to splnomocnených alebo inak preukázateľne
poverených zástupcov objednávateľa.
Zhotoviteľ sa zaväzuje upozorniť objednávateľa na prípadné vhodnejšie riešenie realizácie
diela, najmä s prihliadnutím na úsporu nákladov stavebného diela, ktoré bude na
základe projektovej dokumentácie zhotovované.
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela ani za prípadné škody, ktoré vzniknú dodržaním
pokynov objednávateľa, ak bol objednávateľ zhotoviteľom o možnosti vzniku vád
alebo škôd preukázateľne poučený, ale napriek tomu na nich trval.
Zhotoviteľ prehlasuje, že na základe diela – projektovej dokumentácie, bude možné stavebné
dielo realizované na jej podklade riadne a včas zhotoviť tak, aby bolo v súlade so
všetkými podkladmi, informáciami a požiadavkami objednávateľa a bez vád.
Zhotoviteľ najmä zodpovedá za presnosť, úplnosť a vhodnosť projektovej
dokumentácie a v nej navrhnutých riešení. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za presnosť
a úplnosť vypracovaného výkazu výmer. Projektová dokumentácia musí byť
vypracovaná tak, aby na jej základe bolo možné obstarať potrebné povolenia na
účely realizácie stavebného diela, pre ktoré slúži ako podklad.
Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi vadami diela. Najmä
zodpovedá za škodu vzniknutú v dôsledku neúplnosti, nesprávnosti, nevhodnosti
alebo iných vád projektovej dokumentácie. Rovnako zhotoviteľ zodpovedá i za
škody spôsobené nesprávnosťou alebo neúplnosťou výkazu výmer. V nadväznosti na
bod I.4. si je zhotoviteľ osobitne vedomý, že omeškaním zhotovenia projektovej
dokumentácie podľa tejto zmluvy môže dôjsť k omeškaniu zhotovenia stavebného
diela, pre ktoré dokumentácia slúži ako podklad, a v dôsledku toho k zmareniu
financovania za využitia prostriedkov Európskej únie a vzniku škody na strane
objednávateľa.
Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi alebo zhotoviteľovi stavebného diela
realizovaného na základe projektovej dokumentácie potrebnú súčinnosť, vysvetlenia
a spresnenia týkajúce sa projektovej dokumentácie.
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V prípade, že v priebehu zhotovenia diela musí zhotoviteľ prerušiť výkon prác z
preukázaného dôvodu na strane objednávateľa, zhotoviteľovi sa prerušuje plynutie
zmluvných lehôt a po pominutí prekážky sa predĺži lehota na zhotovenie diela o dobu
prerušenia prác, ak sa strany nedohodnú písomne inak.
Ak z dôvodu porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa vznikne objednávateľovi
povinnosť zaplatiť pokutu príslušnému orgánu, alebo mu vznikne povinnosť
z rovnakého dôvodu zaplatiť zmluvnú pokutu, resp. inú zákonnú alebo zmluvnú
sankciu alebo povinnosť poskytnúť náhradu škody tretej osobe, alebo povinnosť
vrátiť tretej strane plnenie, na ktoré by mal objednávateľ inak nárok, má zhotoviteľ
povinnosť nahradiť ich objednávateľovi, a to aj v prípade, ak podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov za takú sankciu, škodu alebo pokutu zodpovedá alebo
také plnenie je povinný poskytnúť objednávateľ.
Zhotoviteľ vyhlasuje, že je plne oboznámený s obsahom a rozsahom predmetu diela a správne
vyhodnotil a ocenil všetky práce a aspekty diela, ktoré sú nevyhnutné pre riadne
splnenie zmluvy, a že pri stanovení ceny uvedenej v tejto zmluve a pri prevzatí
záväzku na zhotovenie diela:
prekontroloval všetky podklady a informácie súvisiace s realizáciou diela, ako aj
s realizáciou stavebného diela, ktoré sa má na základe projektovej dokumentácie
realizovať;
preveril podmienky v mieste zhotovenia stavebného diela, ktoré sa má na
základe projektovej dokumentácie realizovať;
zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve ako aj do projektovej dokumentácie;
v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na
objednávateľa známe ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy a týkajúce sa predmetu
zmluvy.
Zhotoviteľ bude objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného diela.
Zhotoviteľ musí projektovú dokumentáciu vypracovať tak, aby v súvislosti s ňou nedošlo k
porušeniu právneho predpisu ani technickej normy záväznej na území Slovenskej
republiky, ani úradného nariadenia, ani k ohrozeniu bezpečnosti práce, života,
zdravia alebo majetku.
VII.
Sankcie
Za každý aj začatý deň omeškania s odovzdaním diela zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela.
Za omeškanie s odstránením vád diela v dohodnutej lehote zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.
Zmluvná pokuta sa v dohodnutej výške zaplatí za každú vadu jednotlivo.
Zaplatením zmluvných pokút podľa bodov VII.1. a VII.2. nie je dotknuté právo na náhradu
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škody v celom rozsahu, uvedené zmluvné pokuty sa nezarátavajú na náhradu škody.
V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny za dielo má zhotoviteľ nárok na úrok z
omeškania v zákonom stanovenej výške.
Ak cena za dielo podľa tejto zmluvy bude financovaná za využitia prostriedkov Európskej
únie a pokiaľ dôjde zo strany ich poskytovateľa k omeškaniu, platí, že po dobu
omeškania poskytovateľa prostriedkov nie je objednávateľ v omeškaní s plnením
finančných záväzkov podľa tejto zmluvy, a to bez ohľadu na iné ustanovenia tejto
zmluvy.
VIII.
Zánik zmluvy
Možnosť a spôsob odstúpenia od tejto zmluvy, alebo od časti záväzkov tejto zmluvy, sa riadi
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Odstúpenie je možné aj počas prerušenia prác.
Právo odstúpenia pri podstatnom porušení tejto zmluvy môže zmluvná strana uplatniť do 30
dní odo dňa, kedy sa o porušení dozvedela. Zmluvné strany za podstatné porušenie
tejto zmluvy považujú:
ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať práce vadne, t.j. v rozpore
s podmienkami dohodnutými v zmluve alebo pokynmi objednávateľa, a napriek
upozorneniu objednávateľa vady v primeranej lehote neodstráni,
ak zhotoviteľ bude v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela viac ako 14 dní,
ak objednávateľ bude meškať s poskytnutím potrebného spolupôsobenia o viac
ako 14 dní, alebo s úhradou faktúry dlhšie ako 60 dní.
Odstúpenie musí byť písomné, odôvodnené a doručené druhej zmluvnej strane, inak je
neplatné. Na posúdenie účinkov doručovania sa použijú záverečné ustanovenia tejto
zmluvy.
Táto zmluva môže zaniknúť aj na základe písomnej dohody zmluvných strán.
IX.
Osobitné dojednania
Nakoľko výsledok činnosti zhotoviteľa je chránený právom duševného vlastníctva, zmluvné
strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený v celom rozsahu projektovú
dokumentáciu použiť ako podklad pri zhotovovaní objednávateľom požadovaného
stavebného diela a na tento účel projektovú dokumentáciu sprístupniť tretím osobám
a príslušným orgánom verejnej moci. Odmena za použitie diela ako výsledku
tvorivej duševnej činnosti zhotoviteľa je zahrnutá v cene diela.
Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá, že dielo nebude predstavovať neoprávnený zásah do práv
duševného vlastníctva tretích osôb a k takému porušeniu nedôjde ani použitím diela
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objednávateľom v súlade s touto zmluvou. Zhotoviteľ súčasne zodpovedá za
akékoľvek iné právne vady diela. Ustanovenie § 559 Obchodného zákonníka týmto
ostáva nedotknuté.
Zhotoviteľ sa na vlastné náklady bez nároku na ich náhradu objednávateľom zaväzuje
vysporiadať práva duševného vlastníctva svojich prípadných subdodávateľov tak,
aby neboli porušené ustanovenia bodov IX.1. a IX.2. tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi bezodplatne časovo
neobmedzený súhlas na budúce zmeny stavebného diela realizovaného na podklade
projektovej dokumentácie. Pre vylúčenie pochybností sa dodáva, že súhlas v zmysle
tohto bodu sa nevzťahuje na zmeny vykonané počas zhotovovania stavebného diela
na základe projektovej dokumentácie, ale na prípadné budúce zmeny stavebného
diela po jeho dokončení v súlade s projektovou dokumentáciou.
X.
Záverečné ustanovenia
1.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po
dni jej zverejnenia podľa osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu.

2.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má účinnosť
originálu, a z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.

3.

Táto zmluva môže byť menená a doplňovaná len písomnými, riadne očíslovanými
a obomi zmluvnými stranami odsúhlasenými dodatkami.

4.

Vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, ktoré táto zmluva výslovne
neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov
Slovenskej republiky. Táto zmluva sa uzatvára podľa Obchodného zákonníka.

5.

Akékoľvek spory, ktoré vzniknú na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou sú
oprávnené riešiť príslušné súdy v Slovenskej republike.

6.

Ak by sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu stalo alebo
ukázalo ako neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, s výnimkou tých ustanovení,
ktoré nemôžu byť oddelené od zvyšnej časti zmluvy z dôvodu jej povahy, predmetu,
alebo okolností, za ktorých bola táto zmluva uzavretá, ostávajú ostatné ustanovenia
tejto zmluvy, ktoré nie sú neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, v platnosti
a účinnosti. Namiesto neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia sa
na vzťahy zmluvných strán upravené touto zmluvou budú aplikovať ustanovenia
právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré čo možno najviac zodpovedajú
úmyslu zmluvných strán prejavenému pri podpisovaní zmluvy.

7.

Ak podľa ustanovení tejto zmluvy má niektorá zo zmluvných strán povinnosť alebo
oprávnenie doručiť písomnosť druhej zmluvnej strane, alebo ak takáto povinnosť
vyplýva zmluvnej strane z právneho predpisu, bude takáto písomnosť doručovaná
doporučeným listom alebo osobne zmluvnými stranami na adresy zmluvných strán
uvedené v tejto zmluve. Ak zmluvná strana odmietne prevzatie takto doručovanej
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písomnosti, alebo ak takáto písomnosť bude vrátená odosielateľovi, bude sa
považovať za doručenú uplynutím tretieho dňa od jej odoslania, a to aj v prípade, ak
sa adresát o doručovaní nedozvedel. V prípade osobného doručovania sa za deň
odoslania považuje deň, keď preukázateľne došlo k úkonu osobného doručovania.
Ak to táto zmluvy výslovne pripúšťa, alebo ak sa na tom zmluvné strany písomne
dohodnú, možno doručovať aj elektronicky na e-mailové adresy zmluvných strán
uvedené v úvode tejto zmluvy. E-mailová správa sa považuje za doručenú okamihom
jej odoslania, a to aj v prípade, ak sa adresát o doručovaní nedozvedel. Každá
zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o zmene
údajov na doručovanie. Elektronicky nemožno doručovať úkony zakladajúce zmenu
alebo spôsobujúce zánik tejto zmluvy. Porušenie povinnosti podľa predchádzajúcej
vety je na ťarchu zmluvnej strany, ktorá svoju povinnosť porušila.
8.

Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené plniť práva a povinnosti podľa tejto
zmluvy, túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok,
ich vôľa je slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany
rovnako prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, rozumejú mu
a súhlasia s ním, na znak čoho ju podpisujú.

Objednávateľ

Zhotoviteľ

V Banskej Štiavnici dňa 27.06.2016

Vo Zvolene dňa 26.06.2016

__________________________________
Technické služby, mestský podnik
Banská Štiavnica
Peter Heiler, riaditeľ v. r.

__________________________________
Ing. Alexander Vágner - VAX PROJEKT
v. r.
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