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Zmluva o vykonaní prác a služieb 
uzatvorená v zmysle ust. § 269  Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

„Výrub stromov v centre mesta Pezinok“ 

 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

 

 

Čl. I.  

ZMLUVNÉ  STRANY 

 

Objednávateľ: Mesto Pezinok 

Sídlo:   Radničné námestie 7, 902 14  Pezinok     

IČO:   00305022 

DIČ:    2020662226 

Právna forma:  Obec 

Štatutárny orgán:      Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 

Osoby oprávnené konať vo veciach: 

                        a/ zmluvných: Ing. arch. Igor Hianik - primátor mesta Pezinok 

                        b/ technických: referent životného prostredia     

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Pezinok 

IBAN:                         SK 02 5600 0000 0066 0200 6001 

BIC (SWIFT):  KOMASK2X 

Číslo telefónu: 033/6901101 

e-mail:               primator@msupezinok.sk                            

  

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

 

a 

 

Zhotoviteľ:  

Sídlo:    

IČO:    

DIČ:    

Právna forma:  

Štatutárny orgán:  

  

Osoby oprávenené konať vo veciach: 

 a/ zmluvných:  

 b/ technických:  

Bankové spojenie:  

IBAN:   
Mobil:                  

e-mail:    

  

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spolu aj ako "Zmluvné strany'')  

 

 

 

 

mailto:primator@msupezinok.sk
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Čl. II.  

ÚVODNÉ USTANOVENIA  

2.1. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na základe výsledkov verejného obstarávania - 
zákazky s nízkou hodnotou, v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pod názvom „Výrub stromov v centre 

mesta Pezinok“. 

 

2.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé k uzavretiu tejto Zmluvy a ich spôsobilosť nie je 
ničím obmedzená. V prípade, že sa ktorékoľvek z týchto ustanovení ukážu ako nepravdivé, 
zaväzujú sa Zmluvné strany uhradiť druhej zmluvnej strane všetku škodu tým spôsobenú. 

2.3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre Objednávateľa odborné práce 
a služby podľa čl. III. tejto Zmluvy. 

 

2.4. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať riadne vykonané práce a služby a zaplatiť Poskytovateľovi 
dojednanú cenu podľa čl. VII. Tejto Zmluvy. 

 

Čl. III.  
PREDMET ZMLUVY 

 

3.1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa práce a služby podľa podmienok 

dohodnutých v tejto Zmluve, vrátane súvisiacich prác a služieb v zmysle uverejnenej výzvy, 

zadaných súťažných podkladov, v rozsahu predloženej cenovej ponuky v zmysle Prílohy č. 

1, ktorá je súčasťou a prílohou tejto Zmluvy a v súlade s požiadavkami Objednávateľa. 

Následne riadne a včas zhotovené práce a služby odovzdať Objednávateľovi. 

 

3.2. Predmetom Zmluvy je jednorazové poskytnutie prác a služieb, ktoré spočíva: 

- vo výrube 24 ks veľkých stromov 

- zabezpečení štiepkovania konárov 

- likvidácii drevnej hmoty  

- odfrézovanie pňov vyrúbaných stromov 

 

3.3. Poskytovateľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou prác a 

služieb, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii a že disponuje 

takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu prác a služieb potrebné 

a súhlasí so všetkými podmienkami zadanými v súťažných podkladoch. 

 

IV.  

MIESTO POSKYTNUTIA PRÁC A SLUŽIEB 

 4.  

4.1. Ošetrenie stromov v zmysle tejto Zmluvy  bude Poskytovateľ realizovať v centre mesta 

Pezinok, na pozemkoch v k. ú. Pezinok vo vlastníctve Objednávateľa podľa LV č. 4234, 

konkrétne na pozemkoch: 

- Radničné námestie, registra „C“ KN, parc. č. 4951, 4950/2, 4950/3, 4950/6, 

- Ul. M. R. Štefánika, registra „C“ KN, parc. č. 4948, 4947/1. 
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Čl. V.  

KVALITA PREDMETU ZMLUVY 

 

5.1. Práce a služby musia byť zrealizované v zmysle čl. III. tejto Zmluvy. Poskytovateľ je povinný 

vykonať práce a služby odborne, v súlade s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva 

zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a technickou 

normou STN 83 7010 Ošetrovanie, udržovanie a ochrana stromovej vegetácie. 

5.2. Pri vykonávaní prác a služieb postupuje Poskytovateľ v súlade s pokynmi Objednávateľa, 

zaznamenávanými v pracovnom denníku. Objednávateľ poveruje referenta životného 

prostredia, tel. 033/6901 503 na odborné zastupovanie Objednávateľa a preberanie 

dokončených častí prác a služieb.  

5.3. Poskytovateľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu Objednávateľ neposkytol potrebnú 

súčinnosť. O prevzatí vykonaných prác a služieb musí byť spísaný odovzdávací protokol 

podpísaný Zmluvnými stranami. Deň podpisu protokolu oboma Zmluvnými stranami sa 

považuje za deň odovzdania dokončenej časti prác.  

5.4. Poskytovateľ zodpovedá za celú činnosť pri plnení záväzkov podľa tejto Zmluvy a za 

porušenie alebo zanedbanie povinností svojich pracovníkov pri realizácii prác a služieb.  

5.5. Poskytovateľ v plnej miere zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú zanedbaním jeho 

povinností pri výkone prác alebo nesprávnym postupom prác.  

5.6. Za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a zabezpečenie okolia pracoviska zodpovedá 

Poskytovateľ. 

5.7. Poskytovateľ určil zodpovedného pracovníka za realizované práce a služby s preukázateľnou 

odbornou kvalifikáciou. Funkciu zodpovedného pracovníka bude vykonávať xxxx. 

5.8. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude vykonávať práce a služby podľa tejto Zmluvy 

v pracovnom týždni  v čase od 8:00 hod. max. do 18:00 hod. každý deň. 

5.9. Poskytovateľ je povinný priebežne počas dňa a vždy po skončení prác každý deň verejný 

priestor na ktorom uskutočňuje práce a služby vyčistiť.  

 

Čl. VI. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
6.1.  Práva a povinnosti Objednávateľa: 

6.1.1. Objednávateľ je povinný počas vykonávania prác vhodným spôsobom oboznámiť obyvateľov 

o vykonávaní prác a o ohrození v priestore vymedzenom v čl. IV. Zmluvy. 

6.1.2. Objednávateľ je povinný prevziať riadne vykonaný predmet Zmluvy a Poskytovateľovi 

v lehote splatnosti zaplatiť dohodnutú celkovú cenu podľa článku VII. tejto Zmluvy. 

6.1.3. Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Poskytovateľovi všetky 

zmeny údajov, ktoré poskytol Poskytovateľovi pre účely tejto Zmluvy.  

6.1.4. Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Poskytovateľovi vznik 

akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizovať účel tejto Zmluvy. 

6.1.5. Objednávateľ je povinný zabezpečiť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť a všetky potrebné 

informácie za účelom riadneho plnenia predmetu tejto Zmluvy.  

6.1.6. Objednávateľ má právo kontrolovať služby v teréne, a tiež upozorňovať na nedodržanie 

dohodnutých zmluvných podmienok a platných právnych predpisov. 
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6.2. Práva a povinnosti poskytovateľa: 
 

6.2.1. Poskytovateľ je povinný na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať práce v 
zmysle čl. III. tejto zmluvy. 

6.2.2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť práce a služby v kvalite a v rozsahu požadovanom 
Objednávateľom a vystaviť faktúru. Faktúra bude zaplatená na základe vystaveného 
preberacieho protokolu o vykonaných prácach v zmysle Zmluvy a podpísaného obidvoma 
Zmluvnými stranami. 

6.2.3. Poskytovateľ je povinný vykonať predmet tejto Zmluvy riadne a včas podľa jej ustanovení. 
V prípade posunutia termínu vykonania predmetu z dôvodu nevhodných poveternostných 
podmienok je poskytovateľ povinný bezodkladne o tejto situácii informovať Objednávateľa.   

6.2.4. Poskytovateľ je povinný premet Zmluvy zabezpečiť dostatočne technicky a personálne tak, 
aby predmet Zmluvy prebiehal plynule bez zbytočných prerušení a prieťahov. 

6.2.5. Poskytovateľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka, povinný bez zbytočného odkladu 
upozorniť na nevhodnosť podkladov alebo pokynov daných mu Objednávateľom na 
vykonanie predmetu Zmluvy, ak Poskytovateľ túto nevhodnosť zistí pri vynaložení 
odbornej spôsobilosti. 

6.2.6. Poskytovateľ je povinný vopred oznámiť Objednávateľovi, že predmet Zmluvy je 
pripravený na odovzdanie a prevzatie najmenej 3 pracovné dni vopred. 

6.2.7. Poskytovateľ si na vlastné náklady zabezpečí všetky potrebné mechanizmy, náradie, 
materiál potrebné k realizácii predmetu zákazky. 

6.2.8. Poskytovateľ je povinný vyčistiť dotknuté plochy prípadne cestné teleso po výrube, oreze či 
postrekovaní drevín a kríkov, zabezpečiť odvoz a likvidáciu drevnej hmoty. 

6.2.9. Poskytovateľ sa zaväzuje, že vykonávanie predmetu Zmluvy bude realizované výlučne 
pracovníkmi, ktorí boli preukázateľne poučení o dodržiavaní predpisov BOZP a OPP. 

6.2.10. Poskytovateľ zodpovedá v plnej miere za znečistenie životného prostredia spôsobené 
svojou činnosťou, je povinný ho na vlastné náklady odstrániť. 

6.2.11. Poskytovateľ sa zaväzuje nakladať so vzniknutým odpadom v súlade so zákonom o 
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.  

 

Čl. VI. 

TERMÍN A ČAS PLNENIA 

     

6.1. Poskytovateľ je povinný ukončiť práce a služby do 28.02.2020. V prípade nevhodných 

poveternostných podmienok sa termín ukončenia prác a služieb môže posunúť, najviac však o 

nevyhnutne potrebný čas. 

6.2. Objednávateľ vyzve Poskytovateľa na začatie prác a služieb písomne po podpise Zmluvy. 

Začatie prác a služieb musí byť obojstranne potvrdené v samostatnom zápise o odovzdaní 

a prevzatí v pracovnom denníku. 

6.3. V prípade nepredvídateľných skutočností (počasie, záplavy a pod.), kedy nebude možné 

aktivity začať realizovať, prípadne bude prerušený ich priebeh, musí byť táto skutočnosť 

zapísaná v pracovnom denníku a len v takomto prípade môže byť trvanie Zmluvy na 

poskytnutie predmetu zákazky predĺžené o nevyhnutne potrebný čas, resp. o presný počet dní 

o koľko bolo potrebné prácu prerušiť. 

6.4. Poskytovateľ umožní slovenským kontrolným orgánom, zástupcom Objednávateľa, aby 

vykonali kontrolu a dozor v súlade s právnymi predpismi. 
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Čl. VII.  

CENA DIELA 

 

7.1. Zmluvné strany sa dohodli  na cene diela za dohodnutých podmienok v tejto Zmluve 

a v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške: 

Cena bez DPH                              ................. EUR 

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

Cena diela celkom  s DPH         ................. EUR 

(slovom: ......................................EUR). 

7.2. Úhrada bude realizovaná na základe fakturácie Poskytovateľa, za skutočne realizované 

objemy, bezhotovostným platobným stykom na účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto 

Zmluvy.  

7.3. Objednávateľ preddavok neposkytne.  

7.4. Poskytovateľ vystaví jednu faktúru po zrealizovaní prác a služieb uvedených v čl. III tejto 

Zmluvy. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH 

v platnom znení a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude odsúhlasený súpis vykonaných prác a 

služieb a kópia preberacieho protokolu. Poskytovateľ musí svoje práce a služby vyúčtovať 

overiteľným spôsobom. Faktúra bude zostavená prehľadne na základe súpisov vykonaných 

prác a služieb, písomne potvrdených zodpovednou osobou Objednávateľa.  

7.5. Objednávateľ umožňuje poskytovateľovi elektronickú fakturáciu. 

7.6. Cena predmetu Zmluvy, dohodnutá medzi oboma Zmluvnými stranami zahŕňa všetky práce 

a služby v zmysle predloženého rozpočtu, ako aj všetky potrebné položky obsahujúce 

materiálové vstupy, nároky na montáž, dopravu, presun hmôt, odvoz a likvidáciu, uloženie 

odpadu, ako aj  iné vstupy tvoriace celkovú cenu, ktoré budú potrebné či už pri realizácii prác 

a služieb. 

7.7. Poskytovateľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto Zmluvy bol oboznámený s požiadavkami pre 

vykonanie predmetu Zmluvy ako aj s dokumentáciou a popisom požadovaných prác a služieb 

a  tieto požiadavky zapracoval do cenovej ponuky a predmet Zmluvy bude vykonaný za tejto 

ceny.  

7.8. Cenu diela bude možné zmeniť len písomnými dodatkami k tejto Zmluve.  

7.9. Nezrealizované práce a služby oproti ponuke Poskytovateľa, ktoré nebudú zrealizované na 

základe pokynu Objednávateľa, Poskytovateľ nebude fakturovať.   

7.10. V prípade, že pri realizácii sa vyskytnú nepredvídané práce, alebo služby je nutné s tým 

oboznámiť Objednávateľa, zaznamenať ich v pracovnom denníku a musia byť vopred 

odsúhlasené Objednávateľom a potvrdené osobami uvedenými v čl. I. tejto Zmluvy. 

V prípade, že bude zo strany Objednávateľa požiadavka na iné alebo prípadne ďalšie práce, 

ktoré nie sú predmetom Zmluvy, tieto budú riešené osobitne. 

7.11. Za týmto účelom Poskytovateľ vypracuje do 3 dní od predloženia požiadavky cenovú 

ponuku, resp. položkovú kalkuláciu s rozborom položiek a predloží ju Objednávateľovi na 

schválenie. Ak práce, ktoré sa majú vykonať boli už predmetom ohodnotenia v predloženej 

ponuke, budú pre ne aplikované tieto jednotkové ceny. 

7.12. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba skutočne zrealizované a písomné odsúhlasené 

práce a služby. 
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7.13. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, 

bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená a tento je povinný predložiť novú faktúru. V takom 

prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu predloženia novej faktúry. 

7.14. Objednávateľ má právo zadržať 10 % finančných prostriedkov z celkovej ceny diela za 

účelom zabezpečenia odstránenia prípadných vád a nedorobkov zistených pri preberacom 

konaní. Platba bude poskytnutá do výšky 90 % dohodnutej ceny prác a služieb. 

7.15. V prípade, že sa pri preberacom konaní neobjavia žiadne vady a nedorobky, bude zadržaná 

finančná čiastka 10 % uvoľnená Objednávateľom. V opačnom prípade takto zadržanú 

finančnú čiastku objednávateľ uvoľní do 10 dní od preukázateľného (obojstranne podpísaný 

písomný záznam) odstránenia všetkých vád a nedorobkov uvedených v preberacom 

protokole. 

7.16. Splatnosť faktúry je do 30 dní  odo dňa doručenia faktúry Poskytovateľom.  

 

Čl. VIII. 

ODSTÚPENIE OD  ZMLUVY 

 

8.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade  podstatného porušenia Zmluvy zo 

strany Poskytovateľa, za čo sa považujú tieto skutočnosti: 

8.1.1. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa prevedie zhotoviteľ práva a záväzky 

vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretie osoby. 

8.1.2. Ak Poskytovateľ v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy svojvoľne zastavil realizáciu 

predmetu tejto Zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto Zmluvy. 

8.1.3. Ak Poskytovateľ bude preukázateľne realizovať predmet tejto Zmluvy v rozpore s 

dohodnutými podmienkami tejto Zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol Poskytovateľ písomne 

upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote. 

8.1.4. Odstúpením od zmluvy Zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany 

druhej zmluvnej strane. 

8.1.5. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy, okrem nárokov 

na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie. a nárokov 

vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy za časť diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované. 

 

Čl. IX. 

 SANKCIE – ZMLUVNÉ POKUTY 

 

9.1. V prípade, že Poskytovateľ je v omeškaní s ukončením prác a služieb, je povinný zaplatiť 

zmluvnú pokutu za omeškanie  vo výške 100 eur za každý deň omeškania až do ukončenia 

diela. Objednávateľ má taktiež nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku 

porušenia povinností podľa tejto Zmluvy Poskytovateľom, resp. z dôvodu odstúpenia 

Poskytovateľa od zmluvy.  

9.2. V prípade, že  Poskytovateľ neodstráni reklamované vady v lehote určenej touto Zmluvou má 

Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 100 eur zo zmluvnej ceny za každý deň 

omeškania s odstránením reklamovanej vady. Zároveň má Objednávateľ právo aj na náhradu 

škody, ktorá mu v dôsledku toho vznikla. 

9.3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že v prípade spôsobenia škody, ktorá vznikne v dôsledku realizácie 

predmetu Zmluvy, bude znášať  všetky náklady na jej odstránenie  v plnej výške.  

9.4. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou platieb alebo vyúčtovania ceny za predmet 

Zmluvy v zmysle Čl. VII. Zmluvy,  má Poskytovateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 

výške  100 eur  za každý deň omeškania. 



Verejný obstarávateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7,  902 14 Pezinok 

              

„Výrube stromov v cente mesta Pezinok“ 

 

Strana 7 / 8 
 

9.5. V prípade, ak Poskytovateľ poruší ustanovenia bodu 5.8. alebo 5.9. Zmluvy má Objednávateľ 

voči Poskytovateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške  100 eur za každé jedno 

porušenie, a to aj opakovane. 

 

 

Čl. X. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU, POISTENIE 

 

10.1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že predmet Zmluvy bude vyhotovené v súlade s ustanovením 

čl. III. a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

10.2. Vady je povinný Poskytovateľ odstrániť do 5 dní od písomnej výzvy Objednávateľa. 

10.3. Poskytovateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo 

vecí prevzatých od Objednávateľa a Poskytovateľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti 

nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa, ale ten na 

ich použití písomne trval. 

10.4. Ak Poskytovateľ nereaguje na reklamáciu, alebo nezačal s odstraňovaním vád v dohodnutom 

termíne, Objednávateľ vyzve Poskytovateľa aby začal s odstraňovaním v termíne do 5 dní 

odo dňa doručenia výzvy. V prípade, že Poskytovateľ nezačne s odstraňovaním vád, 

Objednávateľ odstráni zistené vady na vlastné náklady a následne ich vyfakturuje v  plnom 

rozsahu Poskytovateľovi, ktorý je tieto náklady povinný do 30 dní od doručenia faktúry 

uhradiť. 

 

Čl. XI. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU – NÁHRADY ŠKÔD 

 

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi alebo tretej osobe v 

dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy a bude znášať všetky 

náklady v plnej výške. 

11.2. Ak jedna zo zmluvných strán spôsobí akúkoľvek škodu druhej zmluvnej strane vo vzťahu k 

Zmluve, zodpovednosť za vzniknutú škodu sa bude spravovať podľa § 373 a nasl. 

Obchodného zákonníka. 

11.3. Poskytovateľ nezodpovedá za škody na ošetrovaných stromoch spôsobené: 

- predchádzajúcimi zásahmi alebo neodbornými zásahmi tretími osobami časovo 

neurčenými, 

- ďalším poškodením drevín škodcami (hmyzom), alebo napadnutím ďalšími chorobami 

zásahom vyššej moci, 

- živelnými pohromami vandalizmom. 

 

Čl. XII. 

RIEŠENIE SPOROV 

 

12.1.  Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch  a plnení zmluvy, prioritu má: 

1. Zmluva, 

2. súťažná ponuka vrátane ponúknutej ceny, 

3. technické špecifikácie 

12.2. Spory zmluvných strán neoprávňujú Poskytovateľa zastaviť práce. 

12.3. V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna 

zo zmluvných strán o rozhodnutie súd. 
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12.4. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude 

rozhodovať príslušný súd SR a to v slovenskom jazyku. Záväzný je slovenský výklad 

dokumentov a Zmluvy. 

 

Čl. XIII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

13.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne 

neupravené, sa vzťahujú  príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

13.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet Zmluvy, termín a cenu, môžu robiť 

Zmluvné strany zápisom v pracovnom denníku. 

13.3. Ostatné zmeny a doplnky  Zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej 

dohode obidvoch Zmluvných strán. 

13.4. Zmluvné  strany výslovne vyhlasujú, že  táto Zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, 

uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

13.5. Zmluva je vyhotovená v troch origináloch, z toho dva obdrží Objednávateľ a jeden 

Poskytovateľ. 

13.6. Zmluva nadobúda platnosť  dňom jej podpísania obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť  

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mesta Pezinok, v zmysle § 47 

a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

13.7. Nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy: Príloha č. 1 - Cenová ponuka 

 

 

V Pezinku, dňa .........................                         V ................... dňa ........................... 

 

 

 

 

 

 

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

  Objednávateľ:                                                     Poskytovateľ: 

  Mesto Pezinok                                         
  Ing. arch. Igor Hianik, primátor 


