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Z m l u v a 

o poskytovaní údržby 

 

uzatvorená podľa § 269 ods.2  a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom 

znení (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) a  podľa  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v súlade 

s Nariadením komisie (ES) č. 2042/2003 z 20. novembra 2003 o zachovaní letovej 

spôsobilosti lietadiel a leteckých výrobkov, častí a zariadení a o schvaľovaní organizácií 

a personálu zapojených do týchto činností v  znení neskorších zmien (ďalej len ,,nariadenie“)  

 

(ďalej len „zmluva“) 

 

 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:  Dopravný úrad 

Sídlo:    Letisko M. R. Štefánika 

                             823 05 Bratislava 

IČO :     42355826 

DIČ:     2023985568 

Zastúpený    Ing. Ján Breja - predseda 

Kontaktná osoba:  Ing. Vladimír Mikulík 

 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:   7000499595/8180 

 IBAN: SK75 8180 0000 0070 0049 9595 

 

 (ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

Dodávateľ:  AEROKLUB DUBNICA, s.r.o. 

   Letisko 8, 018 54 Slávnica 

   v OR  Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 13748/R 

Štatutárny zástupca: Ing. Radoslav Papšo, konateľ 

IČO:   36 328 243 

IČ DPH:  SK2020116868 

Bankové spojenie: SLSP, a.s. pob. Dubnica nad Váhom 

Č. účtu:  0362049725/0900 

IBAN: SK2509000000000362049725 

 (ďalej len „dodávateľ “) 

 

(ďalej spoločne aj „zmluvné strany“) 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa poskytnúť objednávateľovi služby - 

zabezpečenie prípravy a pravidelnej údržby kalibračného lietadla typu L-410 UVP-E-

LW, poznávacej značky OM-SYI (ďalej len „kalibračné lietadlo“) do rozsahu údržby 

P1 vrátane údržby P1, podľa schváleného programu údržby a záväzok objednávateľa 

zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu za poskytnuté služby. 

1.2  Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť prípravu  a vykonávanie údržby kvalifikovaným 

personálom, v súlade so schváleným aktuálnym Programom údržby a platnou 

dokumentáciou pre údržbu kalibračného  lietadla vydanou výrobcom do rozsahu 

údržby P1 vrátane údržby P1. Do  údržby patrí  oprava, výmena, odstránenie závad 

lietadla alebo komponentu s výnimkou predletovej kontroly. Do údržby P1 patrí 

inšpekcia v rozsahu stanovenom výrobcom. 

 

1.3 Do prípravy je zahrnutá: príprava k letu, príprava medzi letmi, poletová príprava na 

letisku M. R. Štefánika v Bratislave. (1, 2, 3 *) 

Pod prípravou sa rozumejú nasledujúce činnosti: manipulácia s lietadlom, vytlačenie 

a zatlačenie kalibračného lietadla, plnenie paliva, prevádzkových kvapalín a plynov, 

pripojenie a odpojenie zdroja elektrickej energie, čistenie lietadla vrátane umytia 

nábežných hrán, vrtúľ, motorových gondol, okien a interiéru lietadla.  

 

1.4 Dodávateľ sa zaväzuje, že údržbu bude vykonávať predovšetkým na letisku M. R. 

Štefánika v Bratislave, kde je kalibračné lietadlo hangárované a kde má bázu. 
 

1.5 V prípade potreby je dodávateľ povinný zabezpečiť vykonanie  údržby aj na miestach, 

ktoré si vyžadujú zabezpečenie požadovanej úrovne letovej spôsobilosti kalibračného 

lietadla a informovať o tom objednávateľa. 

 

1.6 Dodávateľ sa zaväzuje, že bude údržbu vykonávať v súlade so systémom kvality 

uplatňovanej u dodávateľa. Objednávateľ má právo si vykonať kedykoľvek audit  

u dodávateľa za účelom kontroly plnenia požiadaviek pri vykonávanej údržbe. 

 

1.7  Dodávateľ zodpovedá za to, že všetky diely namontované na kalibračné lietadlo sú 

prevádzkyschopné a s kompletnou dokumentáciou. Po vykonaní údržby musia byť pri 

odovzdávaní lietadla objednávateľovi odovzdané všetky informácie o vymenených 

komponentoch a akékoľvek iné súvisiace informácie týkajúce sa údržby kalibračného 

lietadla.  

 

1.8 Ak je potrebné vykonať skúšobný let kalibračného lietadla, tento musí byť vykonaný 

osobou písomne poverenou objednávateľom, za prítomnosti spôsobilého personálu 

dodávateľa. 

 

1.9 Dodávateľ zodpovedá za uvoľnenie kalibračného lietadla do prevádzky podľa postupu 

dodávateľa schváleného príslušným leteckým úradom. 

 

1.10 Zmluvné strany sú povinné navzájom si nezamlčovať žiadne informácie, ktoré by 

mohli mať vplyv na bezpečnosť letu a spôsob vykonania údržby. 
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Článok II. 

Cena a platobné podmienky 

 

2.1 Jednotková cena jednotlivých úkonov v rámci poskytovania služieb je stanovená 

dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“). Jednotková cena všetkých služieb 

je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy „Cenník služieb“ a tvorí jej neoddeliteľnú 

súčasť. Celková cena predmetu zmluvy podľa tejto zmluvy nesmie presiahnuť sumu 

vo výške  79 800,00 eur bez DPH (slovom sedemdesiatdeväťtisícosemsto) (ďalej len 

,,celková cena“). 

2.2 V dohodnutej celkovej cene sú  zahrnuté všetky náklady dodávateľa súvisiace 

s plnením  predmetu zmluvy. 

2.3 Súčasťou jednotkovej ceny uvedenej v prílohe č. 1 je nevyhnutný spotrebný materiál 

použitý v rámci opravy a údržby lietadla. 

2.4 Služby a ich cena, ktoré nie sú súčasťou prílohy č. 1 a môžu sa vyskytnúť v priebehu 

platnosti tejto zmluvy, budú zmluvnými stranami dohodnuté písomne, na základe 

cenovej kalkulácie predloženej dodávateľom a schválenej objednávateľom.  

2.5 Právny nárok na zaplatenie ceny vzniká dodávateľovi riadnym a včasným splnením 
jeho záväzku zmluvne dohodnutým spôsobom v mieste plnenia zmluvy. 

2.6 Do ceny predmetu zmluvy podľa bodu 2.1 počas platnosti zmluvy bude prípustné 
premietnuť : 

2.6.1 zmenu sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu;  

2.6.2 zvýšenie a zníženie ceny z titulu zmeny rozsahu predmetu plnenia, len na základe 

dohody oboch zmluvných strán; 

2.6.3 zvýšenie a zníženie ceny z titulu zvýšenia a zníženia nákladov pri poskytovaní služieb 

(zmena ceny pohonných hmôt., zmena ceny elektriny). K zmene cien pristúpia 

zmluvné strany na základe kalkulácie vypracovanej dodávateľom a odsúhlasenej 

objednávateľom v prípade, že ceny vstupov ovplyvnia dohodnutú cenu od cca 6 %. 

Úpravu ceny musí dodávateľ písomne preukázať; 

2.6.4 v prípade, že sa  zmluvné strany nedohodnú v lehote do 30 dní od prevzatia návrhu 

niektorou zo zmluvných strán na zvýšenie, resp. zníženie  ceny, bude to dôvod na 

odstúpenie od zmluvy. 

2.7 Platobné podmienky : 

2.7.1 úhrada ceny za plnenie predmetu zmluvy sa realizuje bezhotovostnou platbou na 

základe faktúry vystavenej dodávateľom najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa 

doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti 

v zmysle § 71 a súvisiacich platných ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Dodávateľ je povinný v každej 

faktúre uviesť údaje tak, aby boli určité a zrozumiteľné; 

2.7.2 súčasťou faktúry bude súpis zmluvne dohodnutých a vykonaných prác, resp. služieb 

podľa čl. I, ods. 1.1, 1.2 a 1.3 tejto zmluvy. Poverený zamestnanec objednávateľa 

potvrdí svojim podpisom riadne odovzdané plnenie dodávateľa v zmluvne 

dohodnutom rozsahu a kvalite.  
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2.7.3 dodávateľ môže fakturovať len práce, ktoré vykonal a ktoré sú predmetom tejto 

zmluvy podľa čl. I, ods. 1.1, 1.2 a 1.3, resp. predmetom dodatkov písomne uzavretých 

k tejto zmluve; 

2.7.4 v prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je 

oprávnený ju vrátiť a dodávateľ je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku 

opraviť, doplniť, alebo vystaviť novú faktúru. V takomto prípade sa preruší lehota 

splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť prevzatím novej, 

resp. upravenej faktúry; 

2.7.5 zmluvné strany sa dohodli na možnosti vzájomného započítania pohľadávok v súlade  

s § 364 Obchodného zákonníka. Započítanie vzájomných pohľadávok sa uskutoční 

nasledovne: V prípade sankcií za porušenie povinností zmluvných strán vyplývajúcich 

z jednotlivých ustanovení zmluvy budú tieto predmetom samostatnej penalizačnej 

faktúry, ktorá bude započítaná pri úhrade mesačnej faktúry v súlade s článkom II, ods. 

2.7, bod 2.7.1 a nasl. po prevzatí predmetu zmluvy. 

 

 

Článok III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

 Práva a povinnosti dodávateľa  

3.1 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť spoľahlivý a kvalifikovaný technický personál pre 

kalibračné lietadlo s platným preukazom spôsobilosti technika údržby podľa Prílohy 

III. Časti 66 nariadenia v kategórií B1, B2 pre typ lietadla L-410 UVP-E-LW. 

Dodávateľ ručí za to, že jeho zamestnanci sú osobami bezúhonnými.  

3.2 Dodávateľ sa zaväzuje vykonať práce, resp. služby, ktoré sú predmetom tejto zmluvy 

podľa čl. I, ods. 1.1, 1.2 a 1.3 odborne a kvalitne, v súlade s normami platnými 

v Európskej únií a v dohodnutom čase, t.j. v termíne určenom v objednávke. Zároveň 

sa zaväzuje používať prostriedky a mechanizmy, ktoré sú vhodné a potrebné pre riadne 

plnenie zmluvy.  

3.3 Dodávateľ ku dňu nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vymenuje zodpovedného 

zástupcu, ktorý ho bude v rámci tejto zmluvy vo vzťahu k objednávateľovi zastupovať. 

3.4 Dodávateľ do 2 dní odo dňa nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto zmluvy poskytne 

objednávateľovi písomný menný zoznam zamestnancov zodpovedných za plnenie 

tejto zmluvy. V prípade ak nastanú personálne zmeny u dodávateľa, je tento povinný 

objednávateľovi bezodkladne poskytnúť aktuálny zoznam zamestnancov 

zodpovedných za plnenie tejto zmluvy. 

3.5 Dodávateľ je zodpovedný za to, že práceneschopnosť, dovolenky a iné výpady svojich 

zamestnancov, pokiaľ dôvodom nie je štrajk alebo vyššia moc, neovplyvnia riadne 

plnenie zmluvy. V prípade výpadu zamestnanca dodávateľa tento zabezpečí náhradu 

v najkratšom možnom čase od zistenia uvedenej skutočnosti, najneskôr do 24 hodín, 

o čom bude objednávateľa písomne informovať. 

3.6 Dodávateľ poskytne všetky stroje, zariadenia a materiál potrebný pre riadne plnenie 

zmluvy. Zároveň sa zaväzuje používať len také výrobky, ktoré sú  bezchybné a určené 

na vykonanie. prác, resp. služieb, ktoré sú predmetom tejto zmluvy podľa čl. I, ods. 

1.1, 1.2 a 1.3. 
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3.7 Zamestnanci dodávateľa sú povinní dodržiavať všeobecne záväzné protipožiarne  

a bezpečnostné predpisy, predpisy na ochranu pred požiarmi prijaté pre hangár „A“,   

ktorých spracovateľom je Ministerstvo vnútra SR a predpisy na ochranu pred 

požiarmi, ktorých spracovateľom je objednávateľ.  

3.8 Dodávateľ je povinný predložiť zodpovednej osobe objednávateľa kópie 

preukázateľného oboznámenia v oblasti BOZP a OPP zamestnancov, uvedených 

v zozname poskytnutom objednávateľovi v zmysle ods. 3.4 tohto článku zmluvy. Táto 

povinnosť sa týka aj opakovaného oboznámenia v oblasti BOZP a OPP týchto 

zamestnancov. 

3.9 Zamestnanci dodávateľa sa riadia pokynmi zamestnanca určeného objednávateľom.  

3.10 Dodávateľ zabezpečí pravidelné oboznámenie zamestnancov v oblasti BOZP a OPP  

a vybaví svojich zamestnancov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami  

a a náradím. Dodávateľ zabezpečí, že zamestnanci budú používať pridelené osobné 

ochranné pracovné prostriedky. 

3.11 Dodávateľ vyhlasuje že má platné kalibrácie určených meradiel potrebných na 

vykonanie prípravy a údržby lietadla. 

3.12 Dodávateľ na vlastné náklady zabezpečí odvoz nahromadeného odpadu a nečistôt na 

skládku odpadu vlastnými zamestnancami a mechanizmami.  

3.13 Dodávateľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesplnenia výkonu služieb  

a termínov určených v pokynovom liste alebo v objednávke. 

 

Práva a povinnosti objednávateľa služieb: 

3.14 Objednávateľ je povinný dohodnúť režim výkonu služieb v súlade s touto zmluvou. 

Akékoľvek zmeny budú dodávateľovi bezodkladne písomne oznámené. 

3.15 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre zamestnancov dodávateľa na základe 

zoznamu poskytnutého dodávateľom podľa ods. 3.4 tohto článku zmluvy vstupnú a 

opakovanú inštruktáž v oblasti ochrany pred požiarmi pre hangár „A“,  a to v intervale 

každé 2 roky alebo v prípade významných zmien. 

3.16 Objednávateľ sa zaväzuje vykonané služby, ktoré sú predmetom tejto zmluvy 

skontrolovať, prevziať a uhradiť cenu podľa článku II. ods. 2.1 a nasl. tejto zmluvy. 

 

 

Článok IV. 

Zmluvné pokuty 

 

4.1 Dodávateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu za nedodaný predmet zmluvy, resp. 

nedodané služby uvedené v pokynovom liste alebo objednávke v dohodnutých 

termínoch vo výške 0,1 % z ceny nedodaných služieb za každý deň omeškania, 

najmenej však vo výške 500,00 €.  

4.2 Dodávateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu za výkon nekvalitných prác, resp. 

služieb vo výške 0,15 % z ceny dodania nekvalitných služieb, najmenej však vo výške  

10 000,00 €. 
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4.3 Dodávateľ nesie zodpovednosť za omeškanie služby objednanej objednávateľom. 

Objednávateľ si v prípade vzniknutej škody bude nárokovať v požadovanom rozsahu 

náhradu škody od dodávateľa. 

 

 

Článok V. 

Záruky 

 

5.1 Dodávateľ zodpovedá za kvalitné vykonanie prác, resp. služieb poskytnutých na 

základe tejto zmluvy. 

5.2 Objednávateľ je povinný oznámiť reklamáciu zodpovednému zástupcovi dodávateľa 

bez zbytočného odkladu v súlade s článkom VI. tejto zmluvy. 

5.3 V prípade nekvalitného alebo oneskoreného výkonu prác, resp. služieb poskytnutých 

na základe tejto zmluvy bude objednávateľ postupovať podľa článkov IV. a VI. tejto 

zmluvy.  

 

Článok VI. 

Zodpovednosť za škodu 

 

6.1 Ak niektorá zo zmluvných strán poruší svoju povinnosť vyplývajúcu zo Zmluvy, je 

povinná nahradiť škodu tým spôsobenú, okrem prípadu, ak by preukázala, že 

porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. 

6.2 Na náhradu škody sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka 

v platnom znení. 

6.3 Dodávateľ zodpovedá za škody na majetku nachádzajúcom sa na mieste výkonu 

služieb, spôsobené preukázateľne jeho zamestnancami. 

6.4 Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť všetky spôsobené škody v lehote do 30 dní odo dňa 

ich oznámenia zo strany objednávateľa. 

 

Článok VII. 

Osobitné ustanovenia 

 

7.1 Kontrola vykonávaných prác, resp. služieb poskytnutých na základe tejto zmluvy sa 

bude uskutočňovať za prítomnosti zástupcov obidvoch zmluvných strán počas 

preberania vykonaných prác, resp. služieb. Ak pri kontrole budú zistené vady kvality 

vykonaných služieb, alebo nedodržanie dohodnutých termínov odstránenia vád, 

poverený zamestnanec objednávateľa má právo žiadať od dodávateľa odstránenie vád 

a vykonanie prác, resp. služieb dohodnutým spôsobom. Žiadosť o odstránenie 

vzniknutých vád musí byť doložená písomným záznamom, v ktorom budú 

špecifikované zistené nedostatky a odsúhlasené termíny na ich odstránenie. 

Zaplatenie zmluvnej pokuty podľa čl. IV tejto zmluvy nevylučuje povinnosť 

dodávateľa odstrániť vady uvedeným spôsobom. 

7.2 Preberanie vykonaných prác, resp. služieb poskytnutých na základe tejto zmluvy sa 

uskutoční na základe fyzickej obhliadky a písomného potvrdenia o prevzatí 

vykonaných  prác, resp. služieb. 
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7.3 Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená ukončiť platnosť tejto Zmluvy 

výpoveďou s uvedením dôvodu. Výpoveď musí byť písomná a musí byť doručená 

druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je dvojmesačná a začína plynúť prvým 

dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po jej doručení druhej zmluvnej strane. 

7.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj z dôvodu podstatného porušenia povinností 

Dodávateľom vyplývajúcich mu z tejto zmluvy. Za podstatné porušenie sa považuje: 

 - opakované nesplnenie termínu odovzdania prác, resp. služieb podľa pokynového 

listu, alebo objednávky objednávateľa, 

 - opakované dodanie nekvalitne vykonaných prác, resp. služieb, 

 - nedodržiavanie lehôt pre vykonanie požadovaných prác, resp. služieb. 

7.5 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. II ods. 2.6 bod 2.6.4, resp. podľa čl. VII  

ods. 7.4 tejto zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstupujúcej 

od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane.  

 

 

Článok VIII. 

Doručovanie 

 

8.1 Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, zmluvné strany sa dohodli, že si budú 

 písomnosti vzájomne doručovať buď poštou, osobne, alebo kuriérskou službou, a to na 

 adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, prípadne na iné korešpondenčné adresy 

písomne oznámené druhej zmluvnej strane. 

8.2 Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, písomnosť doručovaná poštou sa 

považuje za doručenú ak ju adresát prevzal, ale tiež v prípade, ak ju neprevzal, hoci 

bola zaslaná na adresu uvedenú v tejto Zmluve, resp. na inú poslednú známu adresu, 

ktorú druhá zmluvná strana písomne oznámila odosielateľovi ako novú kontaktnú 

adresu. V prípade neprevzatia zásielky adresátom sa táto považuje za doručenú dňom, 

keď sa vrátila odosielateľovi ako nedoručená, resp. nedoručiteľná. 

 

8.3 Písomnosti doručované osobne sa považujú za doručené ich odovzdaním do podateľne 

príjemcu, s vyznačením dátumu ich prijatia. Ak adresát odmietne písomnosť prevziať, 

za deň doručenia písomnosti sa považuje deň tohto  odmietnutia potvrdeného osobou, 

ktorá doručuje písomnosť a jedným svedkom. 

8.4 Písomnosti doručované kuriérskou službou sa považujú za doručené okamihom 

prevzatia zásielky druhou zmluvnou stranou – príjemcom. V prípade odmietnutia 

prevzatia sa tieto považujú za doručené momentom, ktorý doručovateľ kuriérskej 

služby uviedol vo svojom vyhlásení. 

8.5 Písomnosti doručované prostredníctvom faxu alebo e-mailu sa považujú za doručené 

 okamihom obdržania správy o ich odoslaní odosielateľom. 

 

 

Článok IX. 

Všeobecné ustanovenia 

 

9.1 Ostatné právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
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niektorých zákonov a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej 

republiky. 

 

9.2 Prípadné spory sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomnými rokovaniami 

zmiernou cestou. Pokiaľ takéto riešenie nebude úspešné, zmluvné strany sa zaväzujú 

riešiť prípadné spory cestou príslušných súdov Slovenskej republiky. 

 

 

Článok X. 

Záverečné ustanovenia 

 

10.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v dĺžke 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej 

účinnosti. 

 

10.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády SR podľa § 47a ods. 1 zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 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. Za povinné zverejnenie zmluvy 

zodpovedá objednávateľ. 

10.3 Prípadné ustanovenia zmluvy, ktoré sa v budúcnosti stanú neplatnými z dôvodu rozporu 

s platným právnym poriadkom, nezakladajú neplatnosť celej zmluvy; jej ďalšie 

ustanovenia ostávajú v platnosti. Dotknuté neplatné ustanovenia sa zmluvné strany 

zaväzujú upraviť tak, aby nová úprava bola čo najbližšie úprave pôvodnej a umožnil sa 

tak dosiahnuť účel zmluvy. 

10.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po jej podpise každá 

zmluvná strana obdrží dva rovnopisy. 

10.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli riadne oboznámené, jej obsahu 

porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných 

podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

10.6 Prílohy podľa textu zmluvy sú jej neoddeliteľnou súčasťou. 

 

 

V Bratislave, dňa............................   V Bratislave, dňa............................. 

 

 

 

Za objednávateľa :                          Za dodávateľa : 

 

 

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

       v.r. Ing. Ján Breja           v.r. Ing. Radoslav Papšo 

           predseda                                                        konateľ 

 

 

 


