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Príloha č. 12 

Uchádzač návrh Zmluvy o dielo vo svojej ponuke nepredkladá,  návrh Zmluvy o dielo obsahuje 

požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré nie je prípustné meniť a v plnom rozsahu musia byť 

premietnuté v Zmluve o dielo a verejný obstarávateľ požaduje akceptovať uvedené záväzky 

zmluvných strán. 

   

     N á v r h 

 

Zmluva o dielo č. xx/2020/ÚKSÚP 

Komplexný výkon bezpečnostno-technických služieb  
 (ďalej len Zmluva) uzatvorená v súlade s § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších právnych predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) 

medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ 

obchodné meno: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 

sídlo:   Matúškova 21, 833 16, Bratislava 

IČO:   00 156 582     

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica, číslo účtu: SK29 8180 0000 0070 0007 7309 

 

Zriadený: Rozhodnutím Ministerstva zemědělství a výživy v Prahe 

                                              č. j.: II/4-1178/68/23 zo dňa 17.12.1968 v znení rozhodnutí Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 3072/2011-250            

z 20.07.2011, č. 1964/2013-250 zo 16.04.2013, č. 2228/2014-250 zo 06.03.2014,   

č. 738/2017-250 z 19.01.2017 a č. 2450/2017-250 z 27.06.2017   

(ďalej aj „Objednávateľ“) 

a 

Poskytovateľ                       

obchodné meno:             

sídlo:                            

IČO:                                   

DIČ:                                   

IČ DPH: 

Bankové spojenie:    
 

Číslo účtu:                        
 

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  

(ďalej aj „ Poskytovateľ“) 

 (Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj „Zmluvné strany“) 
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Preambula 

Táto zmluva sa uzatvára s poskytovateľom, ktorý sa stal úspešným uchádzačom na základe výsledku 

postupu verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Článok I 

Predmet zmluvy 

1.1. Predmetom tejto zmluvy je komplexný výkon bezpečnostno-technických služieb v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany, odpadového 

hospodárstva a ochrany ovzdušia, pracovnej zdravotnej služby, kontrol, opráv a plnenia hasiacich 

prístrojov a požiarnych hydrantov, súvisiacich doplnkových služieb a tovarov vo všetkých 

pracoviskách a objektoch a pre všetkých zamestnancov objednávateľa, a to: 

a) vzdelávanie a poradenská činnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len 

"BOZP") v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR") č. 

124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a vypracovávanie a aktualizovanie dokumentácie v 

súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti BOZP, resp. pri technicko- organizačných 

zmenách, 

b) komplexný výkon ustanovených povinností a úloh na úseku ochrany pred požiarmi vzdelávania 

a poradenskej činnosti v súlade s § 4 a § 5 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 

požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len "OPP") a vypracovávanie a aktualizovanie 

dokumentácie v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV 

SR") č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a ďalšími platnými 

právnymi predpismi v oblasti OPP, resp. pri technicko- organizačných zmenách, 

c) zabezpečenie výkonu činností spojených so zabezpečením civilnej ochrany (ďalej len „CO“) 

v súlade s ustanoveniami zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 

neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 42/1994 Z. z.“), ako aj ďalších súvisiacich právnych 

predpisov,  vrátane spracovania, vedenia a aktualizácie súvisiacej dokumentácie, 

d) zabezpečenie výkonu činností pri poskytovaní služieb v oblasti odpadového hospodárstva (ďalej 

len „OH“) v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 365/2016 Z. z., 

ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov a ochrany ovzdušia (ďalej len „OO“) v zmysle zákona č. 

137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, vyhláška MŽP SR č. 410/2012, ktorou 

sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákona č. 

401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, vyhlášky 

č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia 

a kvality ovzdušia v ich okolí, vyhlášky č. 231/2013 o informáciách podávaných Európskej 

komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do 

Národného emisného informačného systému a o súbore technicko - prevádzkových parametrov 

a technicko - organizačných opatrení, 

e) zabezpečenie výkonu činností pracovnej zdravotnej služby (ďalej len "PZS") v súlade so 

zákonom NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoju verejného zdravia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
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f) kontrola, opravy a plnenie hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z., 

tlakové skúšky nádob hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVaR SR") č. 508/2009 Z. z. v znení 

neskorších predpisov, 

g) kontrola zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov (požiarnych hydrantov) a tlakové 

skúšky požiarnych hadíc v zmysle vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. 

h) na základe poskytovania služieb súvisiacich s činnosťou autorizovaného bezpečnostného 

technika, požiarneho technika, so zabezpečovaním výkonu kontroly prenosných a pojazdných 

hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov a požiarnych hadíc, ich opráv a plnenia, tlakových 

skúšok nádob hasiacich prístrojov  bude zabezpečená potreba poskytnutia ďalších súvisiacich 

doplnkových služieb a/alebo v rámci odstraňovania zistených nedostatkov pri kontrole 

a opravách dodávka ďalšieho súvisiaceho nového materiálu, náhradných dielov, označení, 

výmena poškodených hasiacich prístrojov, požiarnych hadíc a hydrantov a dodávka nových 

hasiacich prístrojov, požiarnych hadíc a hydrantov. 

Podrobná špecifikácia predmetu plnenia zmluvy je uvedená v Prílohách č. 1 - 10, ktoré tvoria 

neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 

 

1.2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby, ktoré sú predmetom tejto zmluvy osobne, vo vlastnom 

mene a na vlastnú zodpovednosť, rešpektujúc podmienky dohodnuté v tejto zmluve. Ďalej sa 

zaväzuje poskytovať tieto služby riadne, včas, bez vád, s potrebnou odbornou starostlivosťou a 

tomu zodpovedajúcou kvalitou podľa platných zákonov a interných predpisov objednávateľa. 

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať predmet zmluvy výlučne na to odborne spôsobilými osobami. 

1.3. Objednávateľ sa zaväzuje v súlade s touto zmluvou zaplatiť poskytovateľovi za služby poskytnuté 

podľa tejto zmluvy dohodnutú odmenu podľa ČI. II. tejto zmluvy a platných podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve. 

1.4. Poskytovateľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou poskytovaných 

služieb, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii predmetu 

zmluvy. Súčasne vyhlasuje, že je personálne, technicky a odborne spôsobilý na poskytovanie 

služieb, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. 

1.5. Poskytovateľ potvrdzuje, že  je držiteľom všetkých oprávnení požadovaných všeobecne záväznými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky na poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom tejto 

zmluvy uvedeným v bode 1.1. tohto článku a v Prílohách č. 1-10 tejto zmluvy . Poskytovateľ je 

povinný si udržiavať všetky oprávnenia požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Slovenskej republiky za účelom riadneho výkonu predmetu zmluvy počas celej doby platnosti tejto 

zmluvy. 

Článok II 

Cena za poskytované služby 

2.1. Cena za poskytované služby je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a je výsledkom verejného obstarávania. Cena za poskytované služby sa 

považuje za cenu maximálne platnú počas doby trvania tejto zmluvy. Cena je uvedená v členení: 

2.1.1. Cena za poskytovanie pravidelných mesačných služieb: 

 cena bez DPH:             
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 DPH:                              

 cena spolu s DPH:       

 slovom: ..................................... Eur (cena spolu s DPH). 

 Táto cena je konečná a zahŕňa všetky výdavky poskytovateľa spojené s predmetom zmluvy 
podľa čl. I. bod 1.1. písm. a) - g) a príloh č. 1 – 8  tejto zmluvy. 

2.1.2. Cena za poskytnutie nepravidelných súvisiacich doplnkových služieb a tovarov: 

 cena bez DPH:              

 DPH:                            

 cena spolu s DPH:         

 slovom: .................................... Eur (cena spolu s DPH). 

 Táto cena je konečná a zahŕňa všetky výdavky poskytovateľa spojené s predmetom zmluvy 
podľa čl. I. bod 1.1. písm. h) a príloh č. 9 – 10  tejto zmluvy. 

2.2. Cena za poskytované služby podľa bodu 2.1 tohto článku zmluvy, je záväzná a môže byť 

upravovaná len v dôsledku zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov SR ovplyvňujúcich 

cenu poskytovaných služieb (daňové predpisy, DPH a pod.). Iné skutočnosti majúce vplyv na cenu 

služby musí poskytovateľ preukázať a prerokovať a musia byť odsúhlasené objednávateľom.  

     Článok III 

Platobné podmienky 

3.1. Objednávateľ uhradí cenu za poskytnuté služby podľa čl. II., bod 2.1.1. tejto zmluvy na základe 

poskytovateľom vystavených a objednávateľovi doručených mesačných faktúr vo výške 1/12 z 

celkovej ceny uvedenej v bode 2.1.1 tejto zmluvy. Faktúry doručí poskytovateľ objednávateľovi po 

ukončení príslušného mesiaca. 

3.1.1. Fakturácia bude prebiehať paušálne za každý mesiac, vo výške ceny odvodenej od ceny 

podľa čl. II, bod 2.1.1. tejto zmluvy. 

3.1.2. Neoddeliteľnou súčasťou každej faktúry je „Správa o skutočne poskytnutých službách", 

ktorá obsahuje prílohy, ako napr.: kontrolné správy, potvrdenia, certifikáty z vykonaných 

služieb podľa príloh č. 1 – 8 tejto zmluvy. 

3.2. Objednávateľ uhradí cenu za poskytnuté služby podľa čl. II., bod 2.1.2. tejto zmluvy na základe 

poskytovateľom vystavených a objednávateľovi doručených faktúr. Faktúry doručí poskytovateľ 

objednávateľovi po poskytnutí služby alebo dodaní tovaru. 

3.2.1. Fakturácia bude prebiehať po poskytnutí služieb a dodaní tovaru na základe čiastkových 

objednávok vychádzajúcich zo skutočných potrieb vo výške jednotkových cien podľa 

prílohy č. 10 tejto zmluvy. 

3.2.2. Neoddeliteľnou súčasťou každej faktúry je „Správa o skutočne poskytnutých službách" alebo 

„Dodací list“, podľa príloh č. 9 – 10 tejto zmluvy. 

3.3. Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 

3.4. Faktúra okrem povinných údajov uvedených v § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov musí obsahovať: 

a) názov objednávateľa a poskytovateľa, adresu a sídlo, IČO, IČ DPH, 



5 

 

b) číslo faktúry, 

c) splatnosti faktúry (30 dní), 

d) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu, 

e) označenie objektu, ktorému sa poskytovali služby, 

f) označenie peňažného ústavu, IBAN kód a číslo účtu poskytovateľa, 

g) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu poskytovateľa. 

3.5. Objednávateľ má právo vrátiť faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, alebo 

porušuje podstatné zmluvné povinnosti. Objednávateľ je povinný takúto faktúru zaslať do 

štrnástich (14) pracovných dní poskytovateľovi, ktorý faktúru podľa charakteru nedostatkov buď 

opraví alebo vystaví novú. U takto opravenej alebo novej faktúry plynie nová lehota jej splatnosti. 

3.6. Preddavky objednávateľ neposkytuje. 

Článok IV 

Termín a spôsob poskytovania 

4.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby v dohodnutom čase: 

4.1.1. Začiatok poskytovania: dňom účinnosti tejto zmluvy  

4.1.2. Koniec poskytovania: 12 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy  

4.2. Miesto poskytovania plnenia zmluvy je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

 

Článok V 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

5.1. Práva a povinnosti objednávateľa: 

a) Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť a všetky potrebné 

informácie na poskytovanie služieb. 

b) Objednávateľ je povinný zabezpečiť prístup zamestnancom poskytovateľa do priestorov 

týkajúcich sa poskytovaných služieb. 

c) Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek, prostredníctvom svojich poverených zamestnancov 

kontrolovať kvalitu poskytovaných služieb. 

5.2. Práva a povinnosti poskytovateľa 

a) Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby potrebným počtom odborne spôsobilých osôb tak, 

aby nedošlo k narušeniu chodu činnosti objednávateľa. 

b) Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať všetky služby v súlade s platnými právnymi predpismi. 

c) Poskytovateľ je povinný riadiť sa pokynmi objednávateľa, poskytovať služby v dohodnutom 

termíne a v náležitej kvalite. 

d) Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy na vlastnú 

zodpovednosť, rešpektujúc podmienky dohodnuté v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje 

poskytovať tieto služby riadne, včas, bez vád, s potrebnou odbornou starostlivosťou a tomu 

zodpovedajúcou kvalitou podľa platných zákonov a interných predpisov objednávateľa. 

e) Je povinný oznámiť kontaktné údaje osôb, ktoré budú vykonávať predmetné služby do 5 

pracovných dní odo dňa podpisu tejto zmluvy, a to písomne na adresu objednávateľa  

V prípade zmien týkajúcich osôb a ich kontaktných údajov je poskytovateľ povinný tieto 

oznámiť objednávateľovi bezodkladne, a to písomne na adresu objednávateľa. 

f) Poskytovateľ je povinný vystaviť Záznam o kontrole zariadenia na dodávku vody na hasenie 

požiarov do 5 pracovných dní od uskutočnenia kontroly v zmysle vyhlášky MV SR č. 
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8.1. 

699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov v písomnej forme za každý 

objekt predpisov 

g) Poskytovateľ je povinný vystaviť Protokol o vykonanej tlakovej skúške požiarnej hadice do 5 

pracovných dní vykonanej v zmysle platnej STN a vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. o 

zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov v písomnej forme za každý objekt samostatne 

h) Poskytovateľ je povinný vystaviť Potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho 

prístroja do 5 pracovných dní od uskutočnenia kontroly v písomnej forme za každý objekt 

samostatne podľa vyhlášky MV SR 719/2002 Z. z. 

 

Článok VI 

Zmluvné pokuty 

6.1. Poskytovateľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo 

výške 0,05 % zo zmluvnej ceny uvedenej v čl. II bod 2.1.1 za každý deň omeškania v prípade 

porušenia zmluvných povinností uvedených v čl. I. bod 1.1 písm. a) - h), čl. V. bod 5.2 písm. a) - 

h) tejto zmluvy. 

6.2. Splnením záväzku poskytovateľa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu nezanikajú povinnosti 

poskytovateľa, plnenie ktorých je zabezpečené dohodou o zmluvnej pokute. 

6.3. Dohodou o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody. V prípade 

vzniku škody je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená nárokovať si jej náhradu v plnej 

výške. 

Článok VII 

Reklamácia a zodpovednosť 

7.1. Poskytovateľ zodpovedá za všetky škody spôsobené na majetku objednávateľa svojou činnosťou, 

ako aj za škody spôsobené v súvislosti so zanedbaním svojich povinností vyplývajúcich z 

predmetu zmluvy alebo v dôsledku okolností, o ktorých poskytovateľ vedel alebo mal vedieť z 

titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy alebo ich mohol predvídať. 

 

7.2. Ak poskytovateľ zabezpečuje vykonanie dohodnutých služieb prostredníctvom tretích osôb, 

zodpovedá objednávateľovi akoby služby vykonával sám. 

 

7.3. Reklamácie služieb je potrebné zo strany objednávateľa oznámiť bezodkladne zodpovednej osobe 

poskytovateľa uvedenej v čl. VIII. bod 8.1.2 tejto zmluvy, v prípade opakovaných nedostatkov 

písomne na adresu sídla poskytovateľa. 

 

7.4. V prípade odôvodnenej reklamácie objednávateľom má poskytovateľ povinnosť odstrániť vady do 

24 hodín. Ak poskytovateľ neodstráni vady v stanovenom termíne, objednávateľ je oprávnený si 

uplatniť zľavu vo výške 50 % z ceny príslušnej faktúry. 

 

Článok VIII 

Kontaktné osoby 

Zodpovednými osobami za vecné plnenie zmluvy sú: 
8.1.1. Na strane objednávateľa: ………………  

 e-mail: ............................... 

 tel. č.:  +421 ...................... 
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8.1.2.  Na strane poskytovateľa:  

 e-mail:  

 tel. č.:   
 

 

Článok IX 

Ukončenie zmluvy 

9.1. Pred uplynutím doby platnosti je možné túto zmluvu ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán. 

Objednávateľ môže ukončiť túto zmluvu výpoveďou bez uvedenia dôvodu alebo odstúpením od 

zmluvy. Výpovedná doba je dva mesiace. Dvojmesačná výpovedná lehota začína plynúť prvým 

dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená poskytovateľovi. 

 

9.2. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak poskytovateľ nerealizuje predmet zmluvy 

podľa čl. I. bod 1.1, ak vyhlásenia v bode 1.4 a 1.5 budú nepravdivé alebo sa ukážu ako 

nepravdivé; porušuje ustanovenia čl. V. bod 5.2 písm. a) až g) tejto zmluvy. Objednávateľ musí 

písomne vyzvať poskytovateľa a určiť poskytovateľovi dodatočne primeranú lehotu na splnenie 

záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne upozorniť poskytovateľa, že v prípade neplnenia 

povinností vyplývajúcich zo zmluvy, po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi. 

 

9.3. Poskytovateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti 

vyplývajúce z čl. III. bod 3.1 tejto zmluvy. Poskytovateľ je povinný vyzvať objednávateľa a určiť 

objednávateľovi dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a 

písomne objednávateľa upozorniť, že v prípade neplnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy, po 

stanovenom termíne od zmluvy odstúpi. 

 

9.4. Ukončením zmluvného vzťahu nie je dotknuté právo na náhradu škody a uplatnenia si zmluvnej 

pokuty. 

Článok X 

Záverečné ustanovenia 

10.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to podľa čl. IV. tejto zmluvy. 

10.2. Zmluvné strany sa zaväzujú svoje spory riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou, ak nedôjde k 

dohode môže sa ktorákoľvek zo zmluvných strán obrátiť s vecou na príslušný súd Slovenskej 

republiky. 

10.3. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka 

a súvisiacimi právnymi predpismi SR. 

10.4. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba formou písomných očíslovaných dodatkov 

podpísaných zmluvnými stranami tvoriacich neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

10.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

Príloha č. 1 – 10 Podrobné špecifikácie predmetu zmluvy  

 

10.6. Zmluva je vyhotovená v piatich exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých po podpísaní 

objednávateľ obdrží tri a poskytovateľ dve vyhotovenia. 

10.7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 



8 

 

zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe                        

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 

neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

10.8. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a 

dodatkov v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

10.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že ju uzavreli slobodne, 

vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej 

obsahom ju dobrovoľne podpisujú. 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa xx.xx.2021    V .................................... dňa xx.xx.2021  

Objednávateľ      Poskytovateľ 

 

______________________________   ______________________________ 

                                                                                                         

                                                                                                              

 


