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Návrh zmluvy o dielo č. .............. 

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

a  § 2 ods. 5 písm. g) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Článok I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1. Objednávateľ:   Obec Kvakovce 

Sídlo:    Obecný úrad, Domašská č. 97/1, 094 02 Slovenská Kajňa 

Štatutárny zástupca:  Mgr. Radovan Kapraľ - starosta obce 

   Ing. Katarína Švecová – zástupkyňa starostu obce 

IČO:    00 332 518  

DIČ:   2020630161  

Bankové spojenie:  OTP Banka Slovensko a.s.  

Iban:    SK23 52 00 0000 0000 0933 7056 

Telefón:  0918 513 324, 057/ 44 94 154 

E-mail:    kvakovcedomasa@gmail.com 

Web:    www.kvakovce.eu 

 ( ďalej len „objednávateľ“) 

a 

2. Zhotoviteľ:  

Sídlo: 

Štatutárny zástupca:   

Zápis v registri:   

IČO:  

DIČ:  

Bankové spojenie:  

Telefón:  

E-mail:  

 (ďalej len „zhotoviteľ“)  

 (a objednávateľ spolu so zhotoviteľom ďalej ako „zmluvné strany“). 

 

Článok II. 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 

 

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného 

obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“). Na základe 

výsledkov VO sa objednávateľ ako verejný obstarávateľ a zhotoviteľ ako úspešný uchádzač dohodli na 

uzatvorení tejto zmluvy. Podkladom pre uzatvorenie zmluvy je ponuka zhotoviteľa v rámci zákazky s nízkou 

hodnotou vyhlásenej objednávateľom. 

Názov stavby: „REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ - k.ú. K V A K O V C E“ 
 
 
 
 

mailto:kvakovcedomasa@gmail.com
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Článok III. 
PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY 

 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví pre objednávateľa dielo - 
stavbu: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ - k.ú. K V A K O V C E: Práce vrchnej stavby ciesta 
práce na obnove povrchu v rozsahu: 
- Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivo z asfaltu cestného vmnožstve 0,60 kg/m2 vrátane 

betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrnný AC 8 0, strednozrný AC 11 0 alebo hrubozrnný AC A6 L, 
po zhutnení hr. 60 mm. 

- Vyrovnávka podkladu AC L 16 v priemernej hrúbke 60 mm.  
- Súčasťou realizácie sú aj súvisiace služby, ktoré je spolu so stavebnými prácami potrebné vykonať, 

a to najmä zneškodnenie, prípadne zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby. 
- Jednotlivé úseky miestnych komunikácií, ktoré sa budú realizovať, budú špecifikované 

v samostaných objednávkach vystavených objednávateľom ad hoc pre každý úsek samostatne 
určený objednávateľom. Rovnakým spôsobom budú určené úseky, kde sa bude realizovať asfaltový 
postrek s betónovým asfaltom po zhutnení hr. 60mm a úseky, kde sa bude realizovať aj vyrovnávka 
podkladu v priemernej hrúbke 60 mm.  

- Východiskové podklady pre zhotovenie diela sú pre zhotoviteľa záväznými, pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú inak. Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne alebo svojvoľne použije materiál nad rámec 
tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takéto práce a použitý 
materiál nebudú uhradené objednávateľom zhotoviteľovi. 

- Zhotoviteľ berie na vedomie a akceptuje, že konkrétnu špecifikáciu ulíc, resp. časový harmonogram 
postupu vykonávania diela určuje objednávateľ samotatnou objednávkou pre každý konkrétny 
prípad v závislosti od zabezpečovania financovania, ktoré je výhradne na posúdení objednávateľa. 

- Tomuto postupu vykonávania prác bude rovnako zodpovedať aj spôsob úhrady ceny za vykonanie 
diela, ktorá bude uhrádzaná postupne, v závislosti od reálne vykonaných prác (započatých až po 
doručení objednávky obednávateľa, resp. po oznámení existencie finančného krytia zo strany 
objednávateľa podľa predchádzajúceho bodu), na základe porealizačného zamerania, ktoré vykoná 
obec na svoje náklady. Tento postup bude opakovane realizovaný až do prípadného vyčerpania 
finančných prostriedkov, ktoré predstavujú celkovú cenu diela podľa tejto zmluvy, ktorá je uvedená 
v článku V. tejto zmluvy. 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, na 

profesionálnej úrovni, s odborne spôsobilými osobami, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť    

a nebezpečenstvo, pričom bude rešpektovať všetky zákony, právne predpisy a normy platné na území 

Slovenskej republiky, a tiež rozhodnutia príslušných dotknutých orgánov. 

2. Zhotoviteľ,v procese verejného obstarávania ako uchádzač, predložením svojej ponuky v plnom rozsahu 

a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky zákazky vrátane všetkých častí 

obsiahnutých v súťažných podkladoch, v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania – výzve na 

predkladanie ponúk, ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa (objednávateľa) v predmetnom 

verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ akceptuje právo objednávateľa nerealizovať predmet zákazky – 

stavebné dielo špecifikované vyššie alebo jeho časť, pokiaľ nebude mať zabezpečené jeho financovanie. 

3. Podrobná špecifikácia dodávky stavebných materiálov a prác pre realizáciu stavebného diela je uvedená 

vo vyplnenom a ocenenom výkaze výmer – rozpočte, ktorý je súčasťou ponuky do verejného 

obstarávania t. j. položkovitého rozpočtu úspešného uchádzača, ktorý je súčasťou prílohy č. 1 tejto 

zmluvy. 

4. Počas realizácie stavebnomontážnych prác znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele 

zhotoviteľ. 

5. Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle projektovej 

dokumentácie a rozpočtu, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola 

pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita. 
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6. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú 

cenu,ak dielo nebude vykazovať nedostatky, ktoré môžu mať zásadný vplyv na jeho prevádzkovanie. 

 

Článok IV. 

ČAS PLNENIA A TERMÍN ZAČATIA REALIZÁCIE DIELA 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku III. do 31.12.2019 od odovzdania 

staveniska. 

2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, 

zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne bez nároku zhotoviteľa 

na finančné zvýhodnenie. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej  výzvy  

na jeho prevzatie od objednávateľa.  

4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo, resp. každú jeho špecifickú časť, ulicu v danom katastrálnom 

území, bude vykonávať výhradne až na základe písomnej objednávky objednávateľa, resp. po 

oznámení existencie finančného krytia zo strany objednávateľa. Tento postup bude opakovane 

realizovaný až do prípadného vyčerpania finančných prostriedkov, ktoré predstavujú celkovú cenu diela 

podľa tejto zmluvy, ktorá je uvedená v článku V tejto zmluvy. 

5. Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné omeškanie s plnením predmetu zmluvy z dôvodu, že ho 

objednávateľ písomne nevyzval na uskutočnenie všetkých prác dohodnutých v tejto zmluve. V prípade 

ak objednávateľ nevyzve zhotoviteľa na vykonanie všetkých prác, resp. vykonanie celého diela, zmluvné 

stranu sa písomne dohodnú na ďalšom postupe. 

6. Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by 

mohla mať vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela. 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi pri prevzatí staveniska harmonogram postupu 

výstavby s vecným a časovým plánom a doklad o uzavretí poistnej zmluvy na všetky škody spôsobené 

na predmete zmluvy počas realizácie. 

8. Zhotoviteľ je povinný denne viesť stavebný denník s očíslovanými listami, ktorý obsahuje dva 

oddeliteľné prepisy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, 

ktorý bude trvalo prístupný na stavbe kompetentným osobám. 

 

Článok V. 

CENA DIELA 

 

1. Cena za 1 m2:  
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivo z asfaltu cestného vmnožstve 0,60 kg/m2 vrátane 
betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrnný AC 8 0, strednozrný AC 11 0 alebo hrubozrnný AC A6 L, po 
zhutnení hr. 60 mm.: 

cena bez DPH      ...........................................EUR 

 DPH 20%   .....................................................EUR 

 cena vrátane DPH..........................................EUR 

 (Slovom:        ...................................................................  Eur.....centov) 
2. Cena za 1 m2:  

Vyrovnávka podkladu AC L 16 v priemernej hrúbke 60 mm.  
 

cena bez DPH      ...........................................EUR 
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 DPH 20%   .....................................................EUR 

 cena vrátane DPH..........................................EUR 

 (Slovom:        ...................................................................  Eur.....centov) 
 

 

Článok VI. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

1. Objednávateľ neposkytuje finančné preddavky na predmet zmluvy. 

2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúru zhotoviteľ predloží 

objednávateľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí jednotlivých úsekov miestnych komunikácií (podľa 

postupu realizácie uvedenej vyššie) v rozsahu podľa požiadaviek objednávateľa. Faktúra bude uhradená 

na základe porealizačného zamerania vykonaných prác, ktoré zabezpečí obec. 

3. Lehota splatnosti faktúry za vykonané práce je 60 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. 

4. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť doručenej faktúry, ktorá musí obsahovať náležitosti 

uvedené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH, ako aj náležitosti dohodnuté touto zmluvou.  

5.  V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, zistia sa vecné alebo obsahové chyby 

či nejasnosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ich zhotoviteľovi na doplnenie resp. prepracovanie. V 

takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti doručením opravených faktúr objednávateľovi. 

6. Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad 

o prevzatí prác a dodávok. 

 

Článok VII. 

ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa projektovej dokumentácie 

a podmienok zmluvy, a že minimálne počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mať v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli 

spôsobené porušením jeho povinností. 

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých 

objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť 

alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

4. Záručná doba je 60 mesiacov a začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať 

a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia v zmysle tohto článku 

do 3 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa alebo nástupcu a vady 

odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád dohodnú zmluvné strany 

písomne. 

6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení 

písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I tejto zmluvy. 

7. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, objednávateľ má právo zabezpečiť ich odstránenie 

na náklady zhotoviteľa. 

8. Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovených projektovou 

dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. 

9. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu. 
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10. Havarijné stavy t.j. následky vád, ktorých odstránenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednosť   

zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení. 

 

Článok  VIII. 

PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

 

1. Zhotoviteľ zhotoví dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. 

Nebezpečenstvo škody na diele nesie na základe tejto zmluvy zhotoviteľ v rozsahu svojho predmetu 

plnenia. 

2. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady obstaranie, dopravu a skladovanie všetkých materiálov, 

stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj 

stráženie staveniska, vrátane ostatných zariadení staveniska. 

3. Zhotoviteľ zabezpečí v celom rozsahu plnenie vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 

Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

4. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri realizácii 

stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a 

technických zariadení pri stavebných prácach v znení neskorších predpisov.    

5. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. 

6. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových cestách k nemu. Zhotoviteľ 

odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 

7. Zhotoviteľ si zabezpečí možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Náklady na 

úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. V tejto zmluvy. 

8. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela, ktoré 

je zhotoviteľ povinný rešpektovať. 

 

Článok IX. 

REALIZÁCIA A ODOVZDANIE DIELA 

 

1. Objednávateľ, resp. technický dozor objednávateľa má počas realizácie diela právo priebežnej kontroly, 

právo upozorniť zhotoviteľa na prípadné vady a odchýlky od projektu a právo požadovať v primeranej 

lehote odstránenie týchto nedostatkov. 

2. Zhotoviteľ bezodkladne upozorní objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa na jeho prípadné 

nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerušenie prác z tohto dôvodu nie je omeškaním na strane 

zhotoviteľa. 

3. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša 

zhotoviteľ až do protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na prevzatie diela, a to minimálne 10 pracovných 

dní vopred. 

5. Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo a spíše s objednávateľom preberací protokol o odovzdaní a 

prevzatí diela. 

6. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných 

osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach 

podmieňujú prevzatie diela. 

7. Prevzatím predmetu zmluvy prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa.  
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Článok X. 

ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE 

 

1. Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy dohodli zmluvné pokuty 

a sankcie. 

2. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa čl. VII bod 5, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 

50,- EUR za každý kalendárny deň omeškania. 

3. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. VII bod 5, zaplatí zmluvnú pokutu vo 

výške 30,- EUR za každý kalendárny deň omeškania. 

4. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 66,- EUR za každý kalendárny deň, ak mešká s odstránením  

vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela. 

5. Lehota splatnosti  faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty, je do 30 dní odo dňa ich doručenia. 

6. Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením 

zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.  

 

Článok XI. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia potrebné na 

odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie. 

2. Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu 

spôsobenú druhej strane. 

3. Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v čl. XI bod 2, zbaví 

sa zodpovednosti, ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť. 

4. Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa 

o ne starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady tak, aby vykonané práce a materiály boli 

uvedené do pôvodného stavu. 

5. Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením 

v dôsledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, príp. svojvoľným uzavretím 

ciest alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ.                      

6. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných 

postupov, pri odstraňovaní vád v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú 

tými, ktorých použil na realizáciu diela. 

 

Článok XII. 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté 

v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie sa oznamuje 

doporučeným listom s účinkom ku dňu doručenia listu. 

2. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa  považuje: 

a) nepredloženie zmluvy o poistení pri prevzatí staveniska zhotoviteľom ani v dodatočnej primeranej 

lehote min. troch (3) pracovných dní poskytnutej písomne v upozornení objednávateľom, 

b) vadné plnenie diela zhotoviteľom, ktoré napriek písomnému upozorneniu objednávateľa v 

primerane určenej lehote min. päť  (5) pracovných dní zhotoviteľ neodstránil, 

c) omeškanie objednávateľa pri plnení si svojich finančných záväzkov vyplývajúcich mu z tejto zmluvy 

voči zhotoviteľovi o viac ako 30 dní. 
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Článok XIII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť jej zverejnením  

v zmysle zákona. 

2. Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné pri dodržaní § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení len formou písomných 

očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán, a účinné dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle 

objednávateľa. 

3. Ak sa zmluvné strany v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto 

zmluvy nedohodnú, požiada  jedna zo strán o rozhodnutie súd. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia Obchodným 

zákonníkom platným pri podpise zmluvy obidvoma zmluvnými stranami a právnym poriadkom SR. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola podpísaná  

v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak 

súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavením súhlasu s celým jej obsahom. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 - Položkovitá kalkulácia ponukového rozpočtu diela 

s ostatnými nákladmi za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy. 

7. Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a jedno          

zhotoviteľ. 

8. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou a zmluvné strany súhlasia s jej zverejnením v plnom 

rozsahu. Zmluva nadobúda platnosť v deň podpisu účastníkmi zmluvy a účinnosť deň nasledujúci po dni 

zverejnenia. 

 

 
V Kvakovciach , dňa …......................                                       V ...................., dňa …......................                                        
 
 
Za objednávateľa:............................                                Za zhotoviteľa: ................................. 
 
 
 
 
................................................................                      ............................................................                                                    
          Mgr. Radovan Kapraľ 

starosta obce 


