ZMLUVA O DIELO č. 324 /2011/OVS
uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
( ďalej len „zmluva“)
Čl. I
Zmluvné strany
Objednávateľ:
: Žilinský samosprávny kraj
1. Zriaďovateľ
Sídlo
: Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO
: 37 808 427
DIČ
: 202 162 6695
Zastúpený
: Ing. Juraj Blanár, predseda
Bankové spojenie
: DEXIA banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
Číslo účtu
: 0360366110/5600
Osoby oprávnené jednať v :
- zmluvných veciach
: Ing. Juraj Blanár, predseda ŽSK
- realizačných veciach : Mgr. Ján Jarošík, Mgr. Vladimír Dostál,
Ing. Zuzana Franková, Ing. Ivana Bahledová
Telefón
: 041/ 5032 700, 5032 407, 5032 436, 5032 437, 5032 438
Fax
: 041/ 5032 702, 5032 431
Email
: jan.jarosik@zask.sk

2. Správca
: Považské múzeum v Žiline
Sídlo
: Topoľová 1, 010 03 Žilina
IČO
: 36145173
DIČ
: 2021426110
Zastúpený
: PhDr. Boris Schubert, riaditeľ
Bankové spojenie
: Dexia banka, a.s.
Číslo účtu
: 5700131100/5600
Telefón
: 0917 598 900
Email
: riaditel@pmza.sk
( ďalej v texte zmluvy zriaďovateľ vystupuje len ako „objednávateľ“ a správca vystupuje len
ako „správca“)
Zhotoviteľ
Sídlo
IČO
IČ DPH
Zastúpený
Bankové spojenie
Číslo účtu
Mobil
Zapísaný v registri

: SAM-POL, s.r.o.
: Horelica č. 232, 022 01 Čadca
: 43967418
: SK2022533458
: Bohuslav Samson, konateľ
: VÚB, a. s.
: 2418204253/0200
: 0905 246 703
: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel Sro., vložka č. 20153/L.

(ďalej len „zhotoviteľ“)
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Čl. II
Predmet zmluvy
2.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná stavebné práce (zhotovenie stavby)
s názvom :
„Oporný múr Strečno – 1. etapa“
v tomto rozsahu :
- podľa rozpočtovej dokumentácie (cenovej ponuky) zo dňa 16.06.2011 predloženej
zhotoviteľom na základe podkladov objednávateľa daných do verejnej súťaže, ktorá
tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy
- podľa podmienok vo verejnej súťaži
( ďalej len „Dielo“ ).

2.2

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, a to
riadne a včas.

2.3

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené Dielo prevezme a prostredníctvom správcu za
jeho zhotovenie zaplatí za podmienok uvedených v tejto zmluve zhotoviteľovi dohodnutú
cenu.

2.4

Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy pre objednávateľa môže vykonať aj
správca Považské múzeum v Žiline na základe splnomocnenia objednávateľom.
Čl. III
Miesto a termíny realizácie Diela

3.1

Miesto vykonania Diela je : Považské múzeum v Žiline, hrad Strečno

3.2

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná Dielo riadne a včas v nasledovných termínoch
realizácie Diela :
: júl 2011
- začatie prác :
- ukončenie prác a odovzdanie Diela : 31.12.2011 podľa finančných možností
objednávateľa

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané Dielo od zhotoviteľa prevziať aj pred dohodnutým termínom na ukončenie prác a odovzdanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto
článku.
3.4

O prevzatí Diela sa spíše Protokol o prevzatí diela, podpísaný všetkými účastníkmi
zmluvy.
Čl. IV
Cena za Dielo

4.1 Cena za vykonanie Diela v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných
strán nasledovne :
cena bez DPH
7 996,45 €
DPH 20 %
1 599,29 €
Cena celkom vrátane DPH
9 595,74 €
slovom: deväťtisícpäťstodeväťdesiatpäť EUR/74 centov
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4.2

Cena za vykonanie Diela je maximálna. Cenová ponuka, ktorá je súčasťou tejto
zmluvy, slúži pre ocenenie prác v nej uvedených. Prípadné naviac práce budú ocenené
v zmysle cenovej ponuky. Cena a rozsah naviac prác bude pred podpisom dodatku
k tejto zmluve odsúhlasené a schválené osobou oprávnenou jednať v realizačných
veciach za objednávateľa.

4.3

Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady a poplatky, ktoré vzniknú v súvislosti
s vykonaním Diela, najmä poplatky za odborné skúšky a merania, poplatky za energie
pri realizácii Diela, telefón, poplatky za odvoz a uskladnenie odpadov.
Cena za Dielo zahŕňa aj cenu za zriadenie staveniska , prevádzkovanie, likvidáciu,
a vypratanie staveniska .

Čl. V
Fakturácia a platobné podmienky
5.1. Cenu za vykonanie Diela uhradí objednávateľ prostredníctvom správcu na základe
čiastkových faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi vždy k poslednému
dňu kalendárneho mesiaca na základe skutočne vykonaných prác a dodávok.
5.2. Jednotlivé faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných
právnych predpisov a prílohou každej faktúry musí byť súpis skutočne vykonaných prác
a dodávok vystavený zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný osobou oprávnenou jednať
v realizačných veciach za objednávateľa za príslušný kalendárny mesiac. Ak faktúra
nebude obsahovať náležitosti stanovené právnymi predpismi a zmluvnými dojednaniami
v tejto zmluve, objednávateľ aj správca je oprávnený ju pred uplynutím lehoty splatnosti
vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia. Doručením opravenej faktúry objednávateľovi začne
plynúť nová lehota splatnosti.
5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vystaví jednotlivé faktúry na správcu a doručí
ich spolu s prílohami v troch vyhotoveniach objednávateľovi. Pre plynutie lehôt je
rozhodujúci dátum doručenia faktúry objednávateľovi.
5.4. Zmluvné strany sa dohodli, že celkovo vyfakturovaná suma všetkých čiastkových faktúr
nesmie presiahnuť 90% z ceny za Dielo a zadržaná suma vo výške 10% z ceny za Dielo
bude zúčtovaná až konečnou faktúrou, ktorú zhotoviteľ vystaví až po odstránení vád
a nedorobkov zistených pri preberaní Diela.
Prílohou konečnej faktúry bude protokol o odstránení vád a nedorobkov potvrdený
objednávateľom..
5.5. Lehota splatnosti faktúr sa na základe dohody zmluvných strán určuje na 30 dní a začne
plynúť dňom nasledujúcim po doručení faktúry objednávateľovi.

Čl. VI
Práva a povinnosti zmluvných strán
6.1

Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Diele. Nebezpečenstvo škody na Diele
prechádza na objednávateľa odovzdaním a prevzatím Diela na základe Protokolu
o prevzatí diela.
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6.2

Vlastníkom Diela aj jeho častí sa stáva objednávateľ jeho prevzatím.

6.3

Odovzdanie staveniska Diela bude uskutočnené na základe Protokolu o odovzdaní
a prevzatí staveniska. Od okamihu podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska
objednávateľom a zhotoviteľom zodpovedá za stavenisko zhotoviteľ. Zhotoviteľ je
povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného
voľna na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku aj tretích osôb.

6.4

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávku
elektriny, vody a ďalších médií na stavenisku , zriadení prípojok a inštaláciu meračov
a rozvodov po dobu vykonania Diela.

6.5

Objednávateľ môže kedykoľvek požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal
subdodávateľa, ktorý podľa názoru objednávateľa nevykonáva svoju prácu riadne alebo
včas. Odvolaný subdodávateľ bude zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradený
iným subdodávateľom. Odvolaním subdodávateľa nebudú zmenené termíny realizácie
Diela ani dohodnutá cena.

6.6

Objednávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o zmene alebo rozdelení rozsahu Diela.
Zmena rozsahu Diela bude mať vplyv na zníženie ceny diela spôsobom uvedeným
v bode 6.7 tejto zmluvy. Zmena alebo rozdelenie rozsahu Diela musí byť písomne
oznámená zhotoviteľovi, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo v takomto zmenenom
alebo rozdelenom rozsahu vykonať. Zmena alebo rozdelenie rozsahu Diela sa
nepovažuje za porušenie tejto zmluvy a nezakladá zhotoviteľovi nárok na náhradu
škody.

6.7

Všetky zmeny uvedené v bode 6.6 a všetky zvýšenia alebo zníženia zmluvnej ceny
ocení zhotoviteľ v zmysle jednotkových cien podľa jednotlivých položiek cenovej
ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy. Práce podľa druhu nezahrnuté v cenovej
ponuke, ocenenie ktorých nie je obsiahnuté v zmluvnej cenovej ponuke, budú ocenené
podľa objednávateľom vopred odsúhlasenej a schválenej kalkulácie cien. Uskutočnenie
všetkých prác naviac musí byť následne upravené formou dodatku k tejto zmluve.

6.8

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa
úmyselne ani z nedbanlivosti neumožní tretej osobe získať informácie o tejto zmluve
alebo o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s vykonaním Diela a tieto
informácie nepoužije pre iné účely než sú dohodnuté v zmluve.

6.9

Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, v tom zmysle je
povinný postupovať podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení zákona NR
SR č. 348/2007 Z.z. § 147 a podľa Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a o doplnení niektorých zákonov, v znení zákona NR SR č.
309/2007 Z.z..
Zhotoviteľ je ďalej povinný dodržiavať zásady požiarnej ochrany v zmysle zákona
NR SR č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov ako aj ochrany životného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami subdodávateľa zhotoviteľa.

6.10

Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na cudzom majetku, ktorá vznikne z jeho činnosti
a túto je povinný odstrániť na vlastné náklady. Bez odstránenia takto vzniknutých škôd
objednávateľ neuhradí konečnú faktúru zhotoviteľovi.
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6.11

Zhotoviteľ je povinný stavenisko vhodne zabezpečiť, udržiavať na stavenisku poriadok
a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní Diela.

6.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať predpísané technologické postupy a dodať
objednávateľovi certifikáty zhody od použitých materiálov a zariadení pred ich
zabudovaním.
6.13

Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní na stavbe zvolaných
objednávateľom. Za tým účelom je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr pri
odovzdaní a prevzatí staveniska zodpovednú osobu, ktorá ho bude v tomto zastupovať.

6.14

Zhotoviteľ je povinný vykonať na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania,
ktoré sú potrebné pre riadne vykonanie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky

6.15

Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi pripravenosť k odovzdaniu a prevzatiu
riadne vykonaného Diela päť dní vopred v prípade, že Dielo odovzdáva v inom než
touto zmluvou dohodnutom termíne.

6.16

Po ukončení prác, najneskôr v deň odovzdania a prevzatia Diela je zhotoviteľ
povinný na vlastné náklady stavenisko úplne vypratať, odstrániť zvyšný materiál,
odpady a pod.. V prípade nedodržania tohto termínu nebezpečenstvo škody na Diele
prechádza na objednávateľa a na správcu až splnením povinnosti uvedenej v tomto
bode.

6.17

Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle
príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky. Zhotoviteľ potvrdzuje, že mu je
známe a jasné technické riešenie Diela.

6.18

V prípade, ak zhotoviteľ nedisponuje požadovanými kapacitami a odbornými
znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela potrebné, tieto zabezpečí u fyzickej alebo
právnickej osoby, ktorá požadovanými znalosťami disponuje. Túto skutočnosť je
zhotoviteľ povinný uviesť v stavebnom denníku k Dielu.

Čl. VII
Sankcie a zmluvné pokuty

7.1

Ak zhotoviteľ nevykoná Dielo včas alebo riadne je objednávateľ oprávnený požadovať
od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny Diela s DPH
za každý deň omeškania.

7.2

Ak sa objednávateľ prostredníctvom správcu dostane do omeškania s úhradou
faktúry, zhotoviteľ je oprávnený uplatniť voči objednávateľovi zaplatenie úrokov
z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

7.3

Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád a nedorobkov v lehote uvedenej v bode 8.5
tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
0,05% z ceny Diela s DPH za každý deň omeškania.

7.4. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v lehote uvedenej v bode 8.5 tejto zmluvy,
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objednávateľ je oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05%
z ceny Diela s DPH za každý deň omeškania.
7.5

Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku
zabezpečeného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradiť škodu tým spôsobenú, a to
aj škodu presahujúcu zmluvnú pokutu.

Čl. VIII
Zodpovednosť za vady

8.1

Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky , ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania
objednávateľovi. Za vady a nedorobky , ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela
zodpovedá zhotoviteľ v záručnej dobe, alebo ak boli spôsobené porušením jeho
povinnosti.

8.2

Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených
projektovou dokumentáciou, touto zmluvou alebo všeobecne záväznými technickými
normami a právnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti
projektu.

8.3

V prípade zistenia vád a nedorobkov v čase odovzdávania Diela zmluvné strany spíšu
ich zoznam s uvedením dohodnutých termínov na odstránenie. V prípade, že nedôjde
k dohode o termíne na odstránenie, určí termín objednávateľ. V prípade, že vady
a nedorobky budú drobného charakteru a nebudú brániť riadnemu užívaniu Diela, môže
objednávateľ prevziať vykonané Dielo s určením termínu ich odstránenia. Po ich
odstránení bude spísaný zápis o ich odstránení. Záručná doba začne plynúť dňom
nasledujúcim po podpísaní tohto zápisu.

8.4

Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť dňom nasledujúcim po odovzdaní Diela
objednávateľovi s výnimkou uvedenou v bode 8.3 tohto článku. Počas záručnej doby
má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady
Diela.

8.5

Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených vád a nedorobkov Diela
ihneď po uplatnení reklamácie objednávateľom a tieto odstrániť bez zbytočného
odkladu, najneskôr do troch dní od doručenia reklamácie od objednávateľa, ak sa
s objednávateľom písomne nedohodne inak.

8.6

Ak zhotoviteľ neodstráni vady alebo nedorobky v požadovanom termíne, alebo ak ich
neodstráni riadne, alebo ak ich nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je
vzhľadom ku všetkým okolnostiam zrejmé, že tieto v požadovanom termíne neodstráni,
objednávateľ je oprávnený požadovať zníženie ceny alebo odstrániť ich sám alebo dať
ich odstrániť treťou osobou, a to na náklady zhotoviteľa, pričom zhotoviteľ sa výslovne
zaväzuje a je povinný takto vynaložené náklady objednávateľovi zaplatiť. Náhrada
takto vzniknutých nákladov môže byť vykonaná nasledovne:
- započítaním zadržaných 10 % z ceny podľa čl. V bodu 5.4 zmluvy, pokiaľ táto suma
nebola objednávateľom zaplatená alebo
- vystavením faktúry so splatnosťou 10 dní odo dňa doručenia zhotoviteľovi.
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8.7

Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho
vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. V prípade, že pri ich
odstraňovaní došlo k výmene jednotlivých častí za nové, platí , že pre nové častí
začína plynúť nová záručná doba 60 mesiacov odo dňa nasledujúceho po podpísaní
protokolu o odstránení vady alebo nedorobku.

8.8

Na materiály a technológie, ktoré tvoria súčasť vykonania Diela sa vzťahuje záručná
doba podľa uvedení ich výrobcov, avšak najmenej po dobu uvedenú v bode 8.7 tohto
článku.

8.9

Objednávateľ je povinný uplatniť reklamáciu vád Diela bezodkladne po ich zistení
písomnou formou a doručiť ju zhotoviteľovi.
Čl. IX
Osobitné ustanovenia

9.1

Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle
zmluvných strán a tieto ich ani nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné
pohromy a pod.

9.2

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným v trvaní troch mesiacov od vyskytnutia sa
vyššej moci , zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada
druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde
k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnene odvoláva na vyššiu moc, právo
odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení
druhej zmluvnej strane.

9.3

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ dáva súhlas objednávateľovi vykonať na pomocnom
lešení na stavbe inštaláciu informačno-propagačného zariadenia ŽSK (PVC plachty) na
mieste, ktoré si objednávateľ vyberie a to bezodplatne a po celú dobu, kým bude
postavené lešenie. Za účelom inštalácie alebo demontáže tohto informačno-propagačného
zariadenia sa zhotoviteľ ďalej zaväzuje umožniť vstup na toto lešenie tretím osobám,
ktoré budú zabezpečovať túto inštaláciu alebo demontáž, pričom konkrétnu osobu ako aj
termín inštalácie (alebo demontáže) oznámi objednávateľ zhotoviteľovi vopred
telefonicky alebo e-mailom na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy.
Čl. X
Odstúpenie od zmluvy

10.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo za podmienok v zmluve ustanovených, najmä:
-

ak zhotoviteľ neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania
predmetu zmluvy určeným technologickým postupom prác, STN a všeobecne
záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek písomnému
upozorneniu objednávateľa nevykoná nápravu v lehote určenej objednávateľom,

-

ak zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa pokračuje vo
vadnom vykonávaní Diela alebo ak vadu aj napriek upozorneniu v primeranej
lehote mu určenej na odstránenie vady túto neodstránil.
V rozsahu potrebnom na odstránenie vady objednávateľ nie je povinný vykonať
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úhradu faktúry až do jej odstránenia. Výšku neuhradenej čiastky za vadu stanoví
objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vady v súlade s cenovou ponukou, ktorá je
súčasťou tejto zmluvy ako príloha č. 1,

10.2

-

ak zhotoviteľ bezdôvodne neprevezme stavenisko,

-

ak zhotoviteľ oznámi alebo dá najavo, že Dielo nevykoná alebo bez vážneho
dôvodu preruší vykonávanie Diela,

-

ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho ktoréhokoľvek záväzku o viac ako l
mesiac,

-

ak je proti zhotoviteľovi vedené konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie
konkurzného konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý
z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté vyrovnávacie konanie alebo ak
zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby iným
dodávateľom, prípadne ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie.

Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak:
- objednávateľ neodovzdá stavenisko v dohodnutom termíne,
- objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne vykonané Dielo
Čl. XI
Záverečné ustanovenia

11.1

Zhotoviteľ prehlasuje, že pri podpise tejto zmluvy od objednávateľa prevzal podklady
k vykonaniu Diela podľa čl. II bod 2.1 tejto zmluvy.

11.2

Zmluvné vzťahy neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budú spravovať
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími právnymi
predpismi, najmä: stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonnými
normami o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach
a ďalšími právnymi predpismi záväznými na území Slovenskej republiky.

11.3

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné,
nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné.
Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp.
neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne
zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčinného.

11.4

V prípade, že táto zmluva zakotvuje povinnosť doručovať druhej strane, doručuje sa
na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy.

11.5

Meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len vo forme písomných dodatkov
podpísaných všetkými účastníkmi zmluvy.

11.6

Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží dve
vyhotovenia, správca a zhotoviteľ po jednom vyhotovení zmluvy. Táto zmluva
nadobudne platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami. Táto zmluva
nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke
objednávateľa.
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11.7

Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za nápadne
nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po uvážení.
Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli
spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Obsah zmluvy si prečítali a na
znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Žiline dňa 20.07.2011

V Žiline dňa 20.07.2011

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

..........................................

..............................................

Bohuslav Samson, konateľ

Ing. Juraj Blanár, predseda

Za správcu :

.............................................
PhDr. Boris Schubert, riaditeľ
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