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 Zmluva o dielo č. : 01/2011/JUKK 

ZHOTOVITEĽ  : 

Názov:    VETEX Int., s.r.o. 
Sídlo:    Bajkalská 29 F ,821 05 Bratislava 
V zastúpení:   Ing. Marián Plančák, konateľ spoločnosti 
IČO:    44 593 287 
IČ DPH:   SK2022748640 
Bankové  spojenie:  OTP BANKA, a.s. 
Číslo účtu:    
Zapísaná:   OR OS Ba l, odd.: Sro, vložka č.:56420/B 
/ďalej len „zhotoviteľ“/ 
                                                          
a 
 

OBJEDNÁVATEĽ : 

 
Názov:                 Mesto Kežmarok                                       
Sídlo:                                 Hlavné nám. 1, 060 01 Kežmarok                         
V zastúpení:                   Ing. Igor Šajtlava, primátor mesta                            
IČO:                                326283                            
IČ DPH:                          SK 2020697184                           
Bankové spojenie:            UniCredit Bank                        
Číslo účtu:                                                 
Zapísaná:                                    Štatistický úrad Slovenskej republiky            
/ďalej len „objednávateľ“/ 
 

uzatvárajú v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo : 

 

ČLÁNOK II. 
 

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY  A ÚDAJE 
 
 
2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka  zo dňa 10.11.2011 , ktorá  je spracovaná  na 
základe ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní dňa  09.09.2011, projektovej dokumentácie   poskytnutej 
objednávateľom   a spresnenia rozmerov plochy a požadovaných doplnkov  pri obhliadke dňa 02.11.2011 . 
 
 
2.2. Názov stavby            :  Mestská športová hala , ul. Nižná brána, Kežmarok   

 

ČLÁNOK III. 

PREDMET ZMLUVY 
 
3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi dielo „Rekonštrukcia Mestskej športovej haly v 
Kežmarku “  a  za podmienok dohodnutých  v tejto zmluve. 
 

ČLÁNOK I. 

ZMLUVNÉ STRANY 
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3.2. Predmet zmluvy  zahŕňa : 
 

• dodávku a montáž celomasívnych parketových dosiek Junckers  SylvaSport : 
  - druh dreviny:  buk tlakom sušený 
 - stupeň výberu a prevedenia: Club  lakovaný  
 - hrúbka x šírka x dĺžka: 22 x 129 x 3700 mm 

• dodávku a montáž roštového systému Junckers DuoBAT 110 + : 
              - PE membrána 0,2 mm proti vlhkosti    

 - vrchný rošt 25,5 x 60x 3600 mm 
 - patentovaný systém odpruženej podložky J-Lock 
 - spodný rošt 39 x 40 x 3364 mm 
           - vyrovnávajúci materiál  a umelohmotné kliny 
           - odvetrávacie a prechodové lišty 
           - záklopky na volejbalové stĺpy  

• vyznačenie čiar  a plôch jednotlivých ihrísk podľa náčrtu , ktorý tvorí prílohu č.1  
• zahraničnú a tuzemskú dopravu, manipulačné náklady  
• dodávku a montáž PVC pri vstupe na hraciu plochu 

 
3.3. Množstvo:  714,82  m2   - rozmery haly 34,70 x 20,60 m   
 

      3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené zmluvné dielo bez vád a nedorobkov prevziať a zaplatiť  zhotoviteľovi   
             dohodnutú  cenu podľa tejto zmluvy.  
 

3.5. Potrebné práce naviac alebo menej sa stanú súčasťou predmetu tejto zmluvy po ich odsúhlasení oboch    
      zmluvných strán a zapracovaní do písomného Dodatku k tejto zmluve. 
 
3.6. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom   čase. 
 
3.7. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním diela inú osobu, ak zo zmluvy alebo z povahy diela nevyplýva  nič iné. 
       Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával  sám. 
 

ČLÁNOK IV. 

TERMÍN   A MIESTO   PLNENIA 
 
4.1. Miestom plnenia, realizácie diela  je Mestská športová hala v Kežmarku.     
 
4.2. Na účel zhotovenia diela objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko/ pracovisko - miesto   plnenia/ , tak    
      aby zhotoviteľ  mohol začať práce v súlade s podmienkami zmluvy nasledovne : 
       

1. zdemontovaná stará palubovka,  podklad vyzametaný, vyčistený od hrubých  nečistôt ,  odizolovaný  od 
spodnej vlhkosti    

2. pripravené drevené hranoly a dosky zo zdemontovanej  starej palubovky /na vyrovnanie konštrukčnej 
výšky  roštu min.170 mm 

3. vlhkosť podkladu  nepresahuje 2,5% CM 
4. vlhkosť vnútorných priestorov v rozmedzí 45% -  65% 
5. teplota vnútorných priestorov nesmie klesnúť pod 18st.C 
6. hotové dlažby - ukončené mokré  procesy, 
7. priestor montáže – pokládky má byť vymaľovaný, rozvody hotové, elektrina funkčná, objekt chránený 

uzamykateľnými vchodovými dverami. 
 

4.3. Zhotoviteľ zhotoví dielo uvedené v článku III. tejto zmluvy v termínoch :       
                    -  začatie              :   29.11. 2011 
             -   ukončenie          :  najneskôr do 29. 12. 2011        
           

4.4. O odovzdaní a prevzatí miesta plnenia a dodržania náležitostí podľa  Čl.IV., bod  4.2. ako aj o odovzdaní  
       diela spíšu zmluvné strany Preberací protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.  
       Za zhotoviteľa je oprávnený podpísať  protokoly na základe splnomocnenia zhotoviteľa  Ján Laššák –   
       vedúci pokladačov - kontakt  0905 358 729.   
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ČLÁNOK V. 

CENA 
      5.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. v platnom znení  takto : 

Cena za zhotovené dielo bez DPH                                         : 75 125,74 €  
Daň z pridanej hodnoty                                                          : 15 025,15 €       
Celková dohodnutá cena za realizovanie zmluvy o dielo : 90 150,89 €                                                    

       
5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že k zmene ceny diela uvedenej v bode 5.1. môže dôjsť na základe jej  
       vzájomného odsúhlasenia a po vzájomnom akceptovaní dôvodov zmeny. 

5.3.  Dohoda o výhrade vlastníctva 
Zmluvné strany sa dohodli na výhrade  vlastníctva zhotoveného diela tak, že vlastníctvo k nemu prechádza 
na objednávateľa až úplným zaplatením zmluvnej ceny za dielo uvedenej v Čl..V. bod 5.1.tejto zmluvy. 

 

ČLÁNOK VI. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu  po vykonaní prác a odovzdaní 
diela na základe vystavenej faktúry. 

 
6.2. Splatnosť faktúry je 15  dní od jej doručenia objednávateľovi na jeho adresu. V prípade omeškania s  
       úhradou  faktúry sa objednávateľ zaväzuje  zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý  
      deň  omeškania z dohodnutej ceny za dielo. 
 
6.3. Na predvýrobnú prípravu a materiálové zabezpečenie sa objednávateľ zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi 
       preddavok /zálohu/ pred začatím prác pri podpise zmluvy o dielo, na základe preddavkovej /zálohovej/  
       faktúry vo výške  53 000,-  €  vrátane DPH .                 
 
6.4. Objednávateľ berie na vedomie, že poskytnutie preddavku je jeho povinnosťou spolupôsobenia a zároveň 
       podmienkou pre začatie prác na diele.  

ČLÁNOK VII. 

PRÁVA  A POVINNOSTI  ZMLUVNÝCH  STRÁN 

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje : 
      a/ vykonať dielo na svoj náklad a nebezpečenstvo 
      b/vykonať dielo riadne a včas a požadovať vykonanie potrebnej súčinnosti zo strany objednávateľa, najmä  
      dodržanie podmienok uvedených v Čl. IV., bod 4.2. 
      c/oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu zistenie prekážok, ktoré by znemožnili, alebo sťažili  
      vykonanie samotného  diela alebo termín jeho odovzdania, alebo nevhodnú povahu vecí prevzatých od  
      objednávateľa, a navrhnúť nový postup/zmenu diela/.Do dosiahnutia dohody je zhotoviteľ oprávnený  
      vykonávanie diela prerušiť. 
      d/vrátiť objednávateľovi veci, ktoré mu poskytol za účelom realizácie diela a to najneskôr spolu s jeho  
      odovzdaním. Pred týmto termínom je povinný ich vrátiť iba v prípade skončenia platnosti zmluvy. 
       e/ označiť osobu, ktorá bude zodpovedná za prevzatie diela, pokiaľ nebude sám preberajúcim. 
 
7.2.  Pokiaľ sa zmluvné strany v primeranej lehote nedohodnú na zmene podstatných náležitostí zmluvy, môže  
        ktorákoľvek zo strán od zmluvy odstúpiť. 
 
7.3. Objednávateľ sa zaväzuje : 
      a/ včas poskytnúť zhotoviteľovi podklady potrebné na posúdenie diela, ktoré nezameniteľne a úplne     
      informujú zhotoviteľa o diele, ktoré má vykonať. Nesplnenie tejto povinnosti oprávňuje zhotoviteľa odstúpiť  
      od zmluvy. 
      b/odstrániť prípadné prekážky, ktoré by mohli znemožniť alebo sťažiť zhotovenie a odovzdanie diela, 
     c/predĺžiť termín zhotovenia diela o časové straty, ktoré boli spôsobené neposkytnutím súčinnosti z jeho  
     strany 
     d/prevziať vykonané dielo na mieste odovzdania a spísať Preberací protokol, 
     e/označiť osobu, ktorá bude zodpovedná za prevzatie diela, pokiaľ nebude sám preberajúcim. 
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ČLÁNOK  VIII. 
 

PODMIENKY VYKONANIA DIELA 
 

8.1. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude rušený    
        neoprávnenými zásahmi tretích osôb a počas farebného značenia hracích plôch a čiar nie sú prípustné 
        v priestore realizácie žiadne iné stavebné práce až do ich ukončenia . 
 
8.2.  Zhotoviteľ zodpovedá  za  zamedzenie  odcudzenia svojho materiálu  alebo techniky, za      
        dodržiavanie bezpečnostných predpisov ako aj predpisov požiarnej ochrany  a ochrany životného      
        prostredia. 
 
8.3.  Zhotoviteľ je povinný viesť  montážny  denník,  odo dňa prevzatia staveniska až do doby    
         odovzdania  a prevzatia diela. 
 
8.4.  Objednávateľ má právo počas realizácie stavebných prác kontrolovať ich priebeh, upozorňovať na  
         prípadné vady a nedostatky a žiadať ich odstránenie v primeranej lehote. 
 
8.5. Zhotoviteľ  zodpovedá  za  dodržiavanie  bezpečnostných,  ekologických  a hygienických  predpisov       
         pri  zhotovovaní  diela. 
 
8.6. Zhotoviteľ  je  povinný  udržiavať  na  prevzatom  stavenisku,  včítane  skladových  priestorov    
         priebežne  poriadok  a čistotu.  Odpady  vzniknuté  jeho  činnosťou /  obaly,  spony,  pásky  a pod. /  je     
         povinný  priebežne  ukladať  na vopred  dohodnuté  miesto. 
          
8.7. Po  odovzdaní  predmetu  diela  je  zhotoviteľ  povinný  stavenisko  celkom  vypratať  do  2  dní. 
 
8.8. Zhotoviteľ  zodpovedá  za  bezpečnosť  a ochranu  zdravia  vlastných  pracovníkov  pri  práci  a za   
         neohrozenie  bezpečnosti  pracovníkov  objednávateľa  a ostatných  subdodávateľov.  Pri    
         uskutočňovaní  dodávok  a prác  je  zhotoviteľ  povinný  dodržať  právne  predpisy  o ochrane   
         zdravia  a bezpečnosti  pri  práci,  požiarne  predpisy, predpisy  o ochrane  životného  prostredia   
         a STN. 
 
8.9.   Objednávateľ zabezpečí: 

- pre pracovníkov zhotoviteľa vstup a vjazd dopravného vozidla do priestorov areálu  realizácie 
- dostatočný zdroj elektrickej energie a stavebnú pripravenosť pre plynulú montáž  
- umožní používanie hygienických – sociálnych zariadení za dodržania pracovného poriadku v mieste 

realizácie  
- suché priestory  v mieste  realizácie na uskladnenie materiálu 
- použitie uzamykateľnej miestnosti na odkladanie šatstva a nástrojov  

   
 
8.10. Zhotoviteľ  zodpovedá  za  všetky  škody  spôsobené  jeho  činnosťou  pri  vykonávaní  diela  podľa   
         Zhotoviteľ  sa  zaväzuje,  že  akúkoľvek  škodu  nim  spôsobenú  pri  vykonávaní  diela  podľa  tejto    
         zmluvy  odstráni  tak,  že  uvedie  poškodenú  vec  do  pôvodného stavu  alebo  zaplatí  náhradu    
         škody  v plnom  rozsahu.  
 

ČLÁNOK  IX. 
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

 
9.1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva 

dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je oprávnený požadovať od zhotoviteľa riadne plnenie 
a odstránenie vád.  

 
9.2. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu diela 

objednávateľovi dohodnutým spôsobom a na dohodnutom mieste. 
        Za deň splnenia zmluvného záväzku   zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa považuje deň podpísania 

Protokolov o odovzdaní a prevzatí diela bez vád a nedorobkov . 
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9.3. Záručná doba na  vykonané dielo je v trvaní 60 mesiacov na materiál a montážne práce  a  24 mesiacov na  
       vyznačenie farbených plôch a  čiar ihrísk a začína plynúť odo dňa odovzdania zmluvného diela  
      objednávateľovi, t.j. podpísania  Preberacích protokolov. 
 
9.4.Ak sa počas záručnej doby vyskytnú na diele vady, za ktoré zhotoviteľ zodpovedá, objednávateľ ich oznámi  
      zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu. V oznámení musí objednávateľ vady opísať, prípadne uviesť ako sa 
       prejavujú. 
 
9.5. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli nesprávnym používaním diela, alebo úmyselným poškodením. 
 
9.6.Objednávateľ je povinný vady vzniknuté v záručnej dobe reklamovať písomne u zhotoviteľa  a popísať ich  
      náležitým spôsobom. 
 
9.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyškoliť jednu objednávateľom označenú osobu o správnom užívaní diela /položenej 

podlahy/. Toto školenie sa uskutoční ako súčasť odovzdávania realizovaného diela. Vykonanie  
       a absolvovanie školenia /poučenia o správnom užívaní/ bude písomne potvrdené školiteľom a školenou  
       osobou. 

ČLÁNOK  X. 

ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA 
 
10.1 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve.  
 
10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania , ak boli spôsobené porušením jeho 
         povinností.  
 
10.3.Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, 

- ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných  mu na spracovanie objednávateľom, 
- ak tieto vady boli spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, /resp. 

osobou, ktorá riadi, kontroluje alebo inak ovplyvňuje práce na mieste plnenia  v objekte, kde sa dielo 
realizuje/, 

- ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval, alebo ak 
zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť. 

 
ČLÁNOK XI. 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
 
11.1.Zmluvná strana môže od zmluvy odstúpiť, pokiaľ druhá strana poruší zmluvu podstatným spôsobom.  
       Podstatným porušením zmluvy je: 

zo strany objednávateľa : 
- neposkytnutie potrebných podkladov k zhotoveniu diela, 
- neodovzdanie staveniska  /miesta plnenia, pokládky / v dohodnutom termíne, 
- neuhradenie zálohovej faktúry, 
- porušenie obchodného tajomstva, 

           zo strany zhotoviteľa :    
- zavinené neplnenie dohodnutých termínov realizácie diela / meškanie so zhotovením diela viac ako 20 

dní zavinením zhotoviteľa.  / 
- porušenie obchodného tajomstva, 
- zjavné vady diela, 

 
11.2.Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Nie je dotknutý nárok na  
        náhradu škody. 
 

     11.3. Po odstúpení od  zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi rozpracované dielo v stave v akom sa ku dňu  
             odstúpenia nachádza. Objednávateľ rozpracované dielo v tomto stave prevezme. O odovzdaní a prevzatí  
             spíšu oprávnení zástupcovia zápisnicu, ktorá bude obsahovať najmä: 

- zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti zmluvného diela,  
- ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho sa uvedie osobitne zaplatená čiastka a čiastka zostávajúca 

k úhrade alebo k vráteniu. 
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ČLÁNOK XII. 

PRÁVNE PREDPISY A ROZHODOVANIE SPOROV 
 
12.1. Pri plnení tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia prednostne ustanoveniami tejto zmluvy. Vzájomné vzťahy  
         zmluvných strán touto zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka ako a 
         ďalšími, na zmluvné záväzky sa vzťahujúcimi predpismi. 
 

      12.2. Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto zmluvy, rozpory vo výklade niektorých jej ustanovení,  
               alebo rozpory pri uzatváraní dodatkov prednostne riešiť cestou zmieru a vzájomným rokovaním. 
 
      12.3. Ak nedôjde k dohode zmluvných strán je ktorákoľvek strana oprávnená predložiť spor na  rozhodnutie  
               príslušnému súdu.  

ČLÁNOK XIII. 

SPOLOČNÉ   A  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
13.1. OBCHODNÉ TAJOMSTVO 
 
13.1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že budú vzájomne zachovávať  obchodné tajomstvo druhej zmluvnej strany   
           vo vzťahu k informáciám, ku ktorým získali prístup v súvislosti s realizáciou tejto zmluvy i po ukončení  
           jej platnosti . 

 
13.1.2. Obchodné tajomstvo tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace  
            s účastníkom  tejto zmluvy, ktoré majú skutočnú/reálnu/ alebo potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu  
            hodnotu a nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné. Pre účely tejto zmluvy sa za   
           obchodné tajomstvo považujú všetky informácie o zmluvných stranách /objednávateľoch, zhotoviteľoch,  
           o zamestnancoch druhej strany, o osobách spolupracujúcich na inom základe ako pracovno-právnom  
           vzťahu,  cenách, kvalite, množstvách  dodávok / získaných v súvislosti s plnením tejto zmluvy. 
 
 13.2. VYŠŠIA  MOC 
 
 13.2.1. Zhotoviteľ nezodpovedá za porušenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, pokiaľ takéto porušenie  
             nastalo v dôsledku okolností alebo prekážky, spôsobenej neodvrátiteľnou udalosťou nemajúcou pôvod  
             v prevádzke alebo vlastnom konaní zhotoviteľa, ktorá mu bráni v splnení povinnosti zo zmluvy ak  
             nemožno rozumne predpokladať, že by zhotoviteľ túto prekážku, resp. jej následky odvrátil alebo  
             prekonal, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku  predvídal. 
13.2.2. Za vyššiu moc sa podľa tejto zmluvy bez ohraničenia stanovenia poradia  považujú napr. neobvyklé  
            podmienky počasia, vojna, požiar, štrajk, vzbura, verejné nepokoje, explózia, povodeň, zosuv pôdy,  
            búrka, zásah blesku, bojkot, embargo alebo neudelenie potrebných povolení, rozhodnutie vojenského  
            orgánu, ako aj zásah štátnej moci alebo právne akty štátnej moci vydané v dôsledku takéhoto zásahu,  
            zmena všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
13.2.3. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť sa nesplnenie svojho záväzku z dôvodu nastatia  tzv. “vyššej moci“ len  
            za podmienky, ak v dôsledku takejto neodvrátiteľnej udalosti písomne oznámil druhej strane do 48 hod.  
           dôvody, pre ktoré nemôže plniť v zmysle tejto zmluvy a nekonanie v dôsledku takejto udalosti netrvá  
           dlhšie, ako je nevyhnutné a dôvodné a zhotoviteľ vynaloží najväčšiu odbornú starostlivosť, aby odstránil  
           dôsledky takejto udalosti a začne s plnením podľa tejto zmluvy bezodkladne po odpadnutí prekážky  
           a takáto neodvrátiteľná udalosť nebola spôsobená zhotoviteľom v dôsledku alebo v spojení s jeho  
           nedbanlivým konaním a ak splnenie svojho záväzku nemohol zabezpečiť ani prostredníctvom tretej  
           osoby. 
 
13.3.ZMLUVNÁ  POKUTA 
 

      13.3.1. S poukazom na znenie § 300 Obch. zák. a nasl. sa zmluvné strany dohodli pre prípad porušenia povinností  
                  vyplývajúcich zo zmluvy na zaplatení zmluvnej pokuty. Zmluvná strana, ktorá povinnosť zo zmluvy  
                  poruší je povinná zaplatiť  druhej strane zmluvnú pokutu aj v prípade, ak oprávnenej strane nevznikla  
                 škoda. 
 
      13.3.2. Za porušenie povinností, zakladajúcich zaplatenie zmluvnej pokuty sa na strane objednávateľa  považuje: 
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- neposkytnutie súčinnosti dodať v dohodnutom termíne podklady ,potrebné k zhotoveniu diela   
- nepripravenosť stavby na započatie s realizáciou diela     

      Zmluvná pokuta sa stanovuje percentuálnou sadzbou a to 0,05 % z celkovej ceny za dielo bez DPH za každý  
      deň omeškania. 
 

      13.3.3. Za porušenie povinností, zakladajúcich zaplatenie zmluvnej pokuty sa na  strane zhotoviteľa   považuje : 
- nesplnenie termínu odovzdania zhotoveného diela  

      Zmluvná pokuta sa stanovuje percentuálnou sadzbou  a to 0,05 % z celkovej ceny za dielo bez DPH za  
      každý deň omeškania. 
 
13.3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané  
       a v súlade so zákonom. 
 
13.3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že pred uplatnením nároku na zmluvné pokuty podľa bod 13.3.1- 13.3.3 tohto 
        článku sa pokúsia túto vec riešiť dohodou. 
 

      13.4. Meniť, alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné,  
               ak budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
 
      13.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je : 

         príloha č. 1 – náčrt  ihrísk  
         všetky dodatky a prílohy očíslované v chronologickom poradí v akom boli vyhotovené   
 

       13.6. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponechá objednávateľ, dva zhotoviteľ.  
                V rovnakom počte sa budú vyhotovovať všetky zmluvné dokumenty. 
 
       13.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej ustanoveniam. Zmluva bola uzavretá   
                podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných  
                podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu podpisujú. 

 
 
 
 

 
 
        V Kežmarku  ,  dňa    V Bratislave 10.11. 2011  
 
 
        Za objednávateľa :                                                                                  Za zhotoviteľa:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


