
ZMLUVA O DIELO 
na zhotovenie projektu stavby 

uzatvorená podľa §536 a nasl. Obchodného 
zákona č. 513/1991 Zb.,jeho úprav a doplnkov 

 
 
 

čl. I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
 
1.1 OBJEDNÁVATEĽ: Obec Hrubá Borša 
  Maloboršanská ulica 73/37 

900 50 Hrubá Borša 
 

   

 Zástupca k rokovaniam vo veciach  
 a/ zmluvných Mgr. Ján Klačko (starosta obce) 
 b/ technických  
 IČO  00 305 979 
 IČ DPH 2021006647 
 Bankové spojenie SK53 0200 0000 0012 0017 7956 
 č. účtu 1200177956/0200 
 Objednávateľ nie je platcom DPH  
 
 
 
1.2 ZHOTOVITEĽ: AP-PROJEKT spol. s r.o.  
  Tomašíkova 19 
  821 02 Bratislava 

 
 Zástupca k rokovaniam vo veciach  
 a/ technických: Ing. Pavel  Achberger 
 b/ zmluvných: Ing. Pavel  Achberger 
 Autorizačné registračné číslo: 2409*A*1 
 IČO: 44 223 960 
 DIČ: 2022636110 
 Bankové spojenie: Tatra banka , pobočka 044 

Račianska ul. 62/B,  
831 03 Bratislava 

 č. účtu: 2620206252 / 1100 
   
 Zhotoviteľ je platcom DPH 

 
 

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 53034/B 
 
 
 

Preambula 

  
 

a./   Táto zmluva o dielo je výsledkom procesu verejného obstarávania zákazky podľa § 3 

ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov na vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie komplexnej 

inžinierskej činnosti zadávaná podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom ob-
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starávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

ktorý realizoval objednávateľ.  

 

b./ Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a ak-

tuálne a zaväzujú sa vzájomne bez omeškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú 

zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že 

pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej strane z 

neznalosti týchto údajov vzniknúť.  

 

c./ Zmluvné strany prehlasujú, že sú si vedomé, že predmetná zmluva je vytvorená spo-

jením zmluvy o dielo a mandátnej zmluvy a preto má právnu úpravu zmluvy zmieša-

nej.  

 

d./ Zhotoviteľ prehlasuje, že vzal na vedomie ciele a potreby objednávateľa, bol oboz-

námený s jeho požiadavkami a výslovne prehlasuje, že predmet čl. 1 tejto zmluvy bu-

de realizovať s odbornou starostlivosťou podľa dohodnutého rozsahu a odborne spô-

sobilými zamestnancami.  
 
 
 
 

čl. II. 
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE 

 

2.1 Východiskové údaje: 
 
2.11 Názov stavby: ZÁKLADNÁ ŠKOLA A TELOCVIČŇA – HRUBÁ 

BORŠA 
   
2.12 Miesto stavby: Obec Hrubá Borša 

k.ú. Hrubá Borša 
parcela registra C 
číslo parcely:  217/28, 217/27, 214/1 
 

   
2.13 Charakteristika stavby: Novostavba 
   
2.14 Investor Obec Hrubá Borša 
  Maloboršanská ulica 73/37 

900 50 Hrubá Borša 
 

   
 

 

čl. III. 
PREDMET PLNENIA 

 

3.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vypracovať projektovú dokumentáciu 
stavby (ďalej len PD) pre akciu „Základná škola a telocvičňa – Hrubá Borša“ 
v nasledovnom rozsahu rozsahu: 

a./ PD pre účely vydania rozhodnutia o umiestnení stavby (dalej len DUR)          

b./ Projektová dokumentácia pre účely vydania stavebného povolenia (ďalej len 
DSP) 
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Projektová dokumentácia bude spracovaná v rozsahu a obsahu odporúčanom platným  
Sadzobníkom pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych čin-
ností UNIKA 2022 a v zmysle požiadavie k stavebného úradu vydávajúceho predmetné 
rozhodnutia. 

3.2 Vykonávanie inžinierskej činnosti za účelom: 

a./ Zabezpečenie vydania rozhodnutia o umiestnení stavby (územné rozhodnutie)          

b./ Zabezpečenie vydania rozhodnutia o povolení stavby (stavebné povolenie)          

 

3.3 Predmetom zmluvy nie je zameranie, výrobná dokumentácia, projekt interiérov, geode-
tické práce, geologický prieskum, a pod., v zmysle kapitoly 3.4 Sadzobníka UNIKA 
2022. 

 
 
 

čl. IV. 
ČAS PLNENIA 

 

4.1 Termíny plnenia jednotlivých bodov predmetu zmluvy podľa čl. III sú nasledov-
né: 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať predmet zmluvy podľa bodov 3.1: 

4.1.1 Začiatok prác na vypracovaní predmetu ZoD je do 5 pracovných dní od podpí-
sania ZoD oboma zmluvnými stranami. 

4.1.2 DUR do 40 pracovných dní od odsúhlasenia aktualizovaného dispozičného rie-
šenia (od začatia prác podľa bodu a.) 

4.1.3 DSP do 40 pracovných dní od odovzdania PD pre DUR 

4.1.4 zabezpečenie vydania rozhodnutia o umiestnení stavby do 40 pracovných dní 
od odovzdania DUR  

4.1.5 zabezpečenie vydania rozhodnutia o povolení stavby – predpoklad do 40 pra-
covných dní od odovzdania DSP 

Zhotoviteľ splní svoj záväzok voči objednávateľovi riadnym dodaním a odovzdaním 
diela resp.jeho častí vypracovaného v rozsahu a obsahu, potrebnom pre účel, 
pre ktorý bol vypracovaný zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom.  

V prípade, že príslušný správny resp. iný orgán vyzve objednávateľa na odstránenie 
vád diela resp. doplnenie diela resp. jeho časti, zhotoviteľ je povinný toto bezodkladne, 
najneskôr v lehote stanovenej príslušným orgánom resp. zákonom, bezplatne odstrá-
niť. 

4.2 V prípade, že počas plnenia predmetu zmluvy sa objavia objektívne skutočnosti zaprí-
činené novými požiadavkami zo strany objednávateľa, tretích osôb, nedodaním poža-
dovaných podkladov zhotoviteľovi zo strany objednávateľa a  okolnosťami, ktoré zho-
toviteľ nemohol predvídať a ovplyvniť, resp. z vyššej moci a tieto skutočnosti budú mať 
vplyv na termín odovzdania predmetu plnenia, zhotoviteľ a objednávateľ uzatvoria pí-
somný dodatok k tejto zmluve, pričom zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom podľa 
čl. 4.1. 

4.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za nedodržanie časových termínov podľa bodu 4.1, ktoré boli 
zapríčinené nedodržaním všeobecne platnej lehoty orgánmi štátnej správy a organizá-
ciami vydávajúcimi stanoviská k predloženej dokumentácii. 
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čl. V. 
CENA 

 
5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl.III tejto zmluvy je stanovená 

na základe víťaznej cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 07.12.2021.  

5.2 Celková cena za zhotovenie diela /vypracovanie projektovej dokumentácie a súvisiace 
výkony podľa bodu 3.1. a 3.2 činí celkom : 

65.500,00 EUR bez DPH 

(slovom: šesťdesiatpäťtisícpäťsto EUR bez DPH) 
 

 Celková cena za zhotovenie diela sa skladá z ceny za : 
 

 
5.2.1 Vypracovanie PD pre účely vydania rozhodnutia o umiestnení stavby (DUR) vo výške: 

30.000,00 EUR bez DPH 
 

5.2.2 Vypracovanie PD pre účely vydania rozhodnutia o povolení stavby (DSP) vo výške: 

30.000,00 EUR bez DPH 
 

5.2.3 Vykonávanie inžinierskej činnosti pre účely vydania rozhodnutia o umiestnení stavby 
vo výške: 

2.250,00 EUR bez DPH 
 

5.2.4 Vykonávanie inžinierskej činnosti pre účely vydania rozhodnutia o povolení stavby vo výš-

ke: 

2.250,00 EUR bez DPH 
 
5.3 V prípade, že po odsúhlasení architektonickej a stavebno-technickej koncepcie obsahu 

a rozsahu projektovej dokumentácie objednávateľom budú zo strany objednávateľa 
vznesené nové požiadavky, uzatvoria zmluvné strany písomný dodatok k tejto ZoD, 
v ktorom dohodnú podmienky a odmenu za zapracovanie nových požiadaviek do už 
objednávateľom odsúhlasenej PD a upravia termín odovzdania PD zohľadňujúci ná-
ročnosť zapracovania nových požiadaviek do PD. 

 
5.4 V cene podľa bodu 5.2 je zahrnutá PD v 6-tich vyhotoveniach v tlačenej forme. 

Z každej časti predmetu plnenia odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi aj dokumentáciu v 
elektronickej forme na CD (DVD) vo formáte PDF a DWG vrátane profesií a to pre 
všetky stupne PD v zmysle bodu 5.2. 

 
 
 
 

čl. VI. 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
6.1 Cenu za zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon IČ podľa bodu čl III. bude zho-

toviteľ faktúrovať objednávateľovi postupne, v zmysle čl. VI. 
 
6.2 Objednávateľ sa zaväzuje úhrádzať zhotoviteľovi prevzaté faktúry do 14 dní od ich pre-

vzatia  
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6.3 Cenu za vypracovanie jednotlivých časti predmetu plnenia tejto ZoD uhradí objednáva-
teľ zhotoviteľovi nasledovne: 
 

6.3.1 Cenu za vypracovanie PD pre účely zmeny stavby pred dokončením podľa čl. 5.2.a. 
tejto ZoD, uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ  doručí objednávate-
ľovi : 

         Pri prevzatí DUR 30.000,00 EUR bez DPH 
 

6.3.2 Cenu za vypracovanie PD pre účely vydania rozhodnutia o povolení stavby podľa čl. 
5.2.b. tejto ZoD, uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ doručí objed-
návateľovi : 

         Pri prevzatí DSP 30.000,00 EUR bez DPH 

 
6.3.3 Cenu za vykonávanie inžinierskej činnosti podľa čl. 5.2.c tejto zmluvy uhradí objedná-

vateľ na základe faktúry, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi : 

         Pri prevzatí územného rozhodnutia 2.250,00 EUR bez DPH 
 

6.3.4 Cenu za vykonávanie inžinierskej činnosti podľa podľa čl. 5.2.d. tejto zmluvy uhradí 
objednávateľ na základe faktúry, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi: 

Pri prevzatí stavebného povolenia  2.250,00 EUR bez DPH 
    
6.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že vypracované časti PD a ostatné zrealizované výkony 

podľa čl. III. prevezme a zaplatí zhotoviteľovi v zmysle čl. V a VI dohodnutú sumu 
v plnej výške a v termíne splatnosti. 

 
6.5 Zhotoviteľ si vyhradzuje právo začať na vypracovaní ďalšej časti PD až po vyrovnaní si 

finančných záväzkov objednávateľa voči zhotoviteľovi v zmysle bodu 6.3 
 

 
 
 

čl. VII. 
SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA 

 

7.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vypracovania PD poskytne zhotoviteľovi spolupô-
sobenie v potrebnom rozsahu, spočívajúce najmä v zabezpečení doplňujúcich údajov, 
upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plne-
nia predmetu tejto zmluvy a ktoré si zhotoviteľ nie je schopný sám zaobstarať. Toto 
spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi, ak nebude dohodnuté inák, najneskoršie do 5-
tich dní od jeho písomného vyžiadania zhotoviteľom. Osobitnú lehotu dojednajú strany 
v prípade, ak sa bude jednať o spolupôsobenie, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať 
vlastnými silami. 

7.2 Objednávateľ zodpovedá za to, že ním odovzdané podklady a doklady sú kompletné a 
bez právnych a technických vád. To nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odbornou staros-
tlivosťou preveriť predložené požiadavky doklady a podklady po technickej stránke a 
písomne upozorniť na ich nekompletnosť, vady a nedostatky. 

7.3 Spolupôsobenie objednávateľa je podstatnou povinnosťou, od splnenia ktorej závisí 
včasné splnenie záväzku zhotoviteľa. 
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čl. VIII. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A NÁHRADA ŠKODY 

 
8.1 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku, určenému v tejto zmluve, 

alebo dielo nie je spracované v súlade s požiadavkami objednávateľa vyplývajúcimi 
z tejto zmluvy, platných právnych predpisov a ďalších prípadných dohôd resp. dodat-
kov k tejto zmluve. 

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok 
zmluvy, podľa platných STN a platných právnych predpisov 

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má ním spracovaná projektová dokumentácia. Za 
tieto vady a vzniknuté škody nezodpovedá vtedy, ak neboli spôsobené porušením jeho 
povinností. 

8.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady projektovej dokumentácie a vzniknuté škody, ktoré 
boli spôsobené použitím podkladov a informácii poskytnutých objednávateľom a zhoto-
viteľ nemohol zistiť ich chyby, resp. nespôsobilosť, ani pri vynaložení všetkej odbornej 
spôsobilosti, alebo na ne objednávateľa písomne upozornil a ten na ich použití písom-
ne trval. 

8.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné vady diela zapríčinené nesprávnym technologic-
kým postupom realizačných prác, stavom jestvujúcich konštrukcii a materiálov, ktorých 
chyby sa preukážu počas realizácie alebo v rámci záručnej doby a zhotoviteľ ani pri 
vynaložení všetkej starostlivosti ich nemohol predvídať alebo im zabrániť.  

8.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné vady diela a vzniknuté škody spôsobené počas 
realizácie zmenou riešenia, ktoré bolo navrhnuté v projektovej dokumentácii a ktoré 
nebolo konzultované a odsúhlasené zhotoviteľom PD písomnou formou. 

8.6 Zmluvné strany sa pre prípad vady projektu dohodli, že objednávateľ má právo poža-
dovať od zhotoviteľa bezplatné odstránenie vady projektu preukázatelne spôsobené 
jeho zavinením.  

8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady projektu v zmysle bodu 8.6 tejto zmlu-
vy,  bezodkladne, najneskôr však  do desiatich pracovných dní  od uplatnenia opráv-
nenej požiadavky objednávateľa, ak si zmluvné strany písomne nedohodnú inú lehotu. 

8.9 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady projektu uplatní bezodkladne 
po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I tej-
to zmluvy. 

8.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi do 30 dní od podpisu tejto zmluvy do-
klady o poistení zodpovednosti zhotoviteľa za škody vyplývajúce z podnikateľského ri-
zika a udržiavať poistný vzťah v platnosti po dobu účinnosti tejto zmluvy. 

 
 
 

čl. IX. 
ZMLUVNÉ POKUTY 

 

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že nesplnenie podmienok tejto zmluvy bude sankcionované 
nasledovne: 

9.1.1 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením si povinností uvedených v čl. IV., tejto 
zmluvy, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu za každý aj začatý deň 
omeškania vo výške 0,05 % z ceny príslušnej časti PD, dohodnutej v tejto zmluve  

9.1.2 V prípade omeškania objednávateľa so splnením si povinností uvedených v čl. VI., tejto 
zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za každý aj začatý deň 
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omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za vyhotovenie príslušnej časti PD, 
dohodnutej v tejto zmluve. 

 
 

čl. X. 
ZMENA ZÁVÄZKU 

 
10.1 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác, alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy zo strany 

objednávateľa, zhotoviteľ bude práce, rozpracované ku dňu zastavenia či odstúpenia 
od zmluvy, fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác 
a to podielom z dohodnutej ceny.  To isté platí aj pri inom spôsobe ukončenia tejto 
zmluvy. 
 

10.2 Zhotoviteľ má právo po dohode s objednávateľom postúpiť predmet tejto zmluvy, včíta-
ne všetkých záväzkov, na tretiu osobu, ktorú spoločne určia objednávateľ a zhotoviteľ. 

 
 
 

čl. XI. 
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

11.1  Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že 
zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávne-
ný dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním 
a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote 
mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému poru-
šeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.  

 
11.2   Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi potrebnú súčinnosť pri kontrolovaní 

vykonávania diela. Ak zhotoviteľ neposkytne objednávateľovi uvedenú súčinnosť je po-
vinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým 
spojené. 

   
11.3  Zhotoviteľ si je vedomý skutočnosti, že všetky informácie obsiahnuté v dokumentoch, 

ktoré prevzal od objednávateľa za účelom naplnenia predmetu tejto zmluvy tvoria ob-
chodné tajomstvo objednávateľa, ktoré sa považuje za dôvernú informáciu, je povinný 
zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a informáciách, ktoré sa dozvedel 
pri výkone svojej činnosti, neposkytovať o nich informácie tretím osobám, uchovávať 
doklady a dokumenty a nesprístupniť ich tretím osobám a to aj po ukončení platnosti 
tejto zmluvy, bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. 

11.4  Veci, ktoré sú potrebné na vykonanie diela a na ktorých obstaranie nie je podľa zmluvy 
zaviazaný objednávateľ, je povinný obstarať zhotoviteľ. 

 
11.5  Objednávateľ umožní zhotoviteľovi vypracovať počas realizácie, ako aj po jej ukončení 

fotodokumentáciu realizovaného stavebného diela pre potreby zhotoviteľa. 

11.6  Po dobu spracovávania PD sa budú uskutočňovať raz za 14 dní výrobné výbory v sídle 
objednávateľa v Bratislave alebo inom mieste po dohode všetkých zmluvných strán. 

11.7  Objednávateľ je oprávnený použiť zhotovené dielo alebo jeho časti len pre účel vyplý-
vajúci z tejto zmluvy. Jeho prípadné využitie tretími osobami a pre iné účely je podmie-
nené písomným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije objednávateľ projekt alebo v pro-
jekte navrhnuté technické a technologické riešenia na iné účely, alebo ho poskytne tre-
tej osobe, preberá v plnej miere zodpovednosť za porušenie autorských práv zhotovite-
ľa a zaškody tým spôsobené v celej ich výške. 
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11.8  Po uhradení si všetkých finančných záväzkov objednávateľa voči zhotoviteľovi za vy-
konané práce súvisiacich s  plnením predmetu tejto ZoD, prechádzajú všetky práva 
vťahujúce sa k predmetu tejto ZoD na objednávateľa. 

11.9 Objednávateľ je povinný v rámci súčinnosti zabezpečiť pre potreby zhotoviteľa práce 
a výkony nezahrnuté v cenovej ponuke zhotoviteľa zo dňa 07.12.2021 vymenované 
v kapitole 3.4. cenníka UNIKA 2022. 

 
 
 

čl. XII. 
ZÁVEREČNÉ  A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

12.1  Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych   ná-
stupcov zmluvných strán.  

12.2  Nadpisy v zmluve slúžia len pre uľahčenie  orientácie  a nemajú vplyv na výklad jej       
ustanovenia.   

12.3  Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch  rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dve vyho-
tovenia pre každú zmluvnú stranu.  

12.4  Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy možno robiť len na základe vzájomnej dohody oboch 
zmluvných strán, s výslovným odvolaním sa na ustanovenia tejto zmluvy, vo forme 
riadne očíslovaných, písomných a oprávnenými zástupcami zmluvných strán podpísa-
ných dodatkov.  

12.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade postúpenia svojich práv k tejto investičnej akcii 
tretej osobe postúpi zmluvný záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy o dielo tejto tretej oso-
be. 

12.6  Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

12.7 Neplatnosť niektorého z ustanovení tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných 
ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným z dôvodu rozpo-
ru s právnymi predpismi, zaväzujú sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť 
iným, ktoré najviac zodpovedá hospodárskym účelom a právnemu významu pôvodné-
ho ustanovenia. 

 
12.8 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy, sa doruču-

jú na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, ak nie je možné akúkoľvek pí-
somnosť doručiť niektorej zo zmluvných strán z dôvodu, že táto ani druhýkrát nepre-
vzala zásielku, hoci sa v mieste doručenia zdržuje alebo odoprela zásielku prijať, pova-
žuje sa písomnosť za riadne doručenú v tretí deň uloženia zásielky na pošte, resp. 
v deň odopretia prevzatia zásielky. Akákoľvek písomnosť sa považuje za doručenú aj 
v prípade osobného doručenia a to v okamihu doručenia, v prípade faxu po doručení 
potvrdenia o úplnom odoslaní správy, vytlačenej faxovým prístrojom odosielateľa.  Na 
doručovanie písomností a na účely plnenia zmluvne dohodnutých podmienok tejto 
zmluvy, sú rozhodné zmluvne dohodnuté podmienky podľa tejto zmluvy. 

12.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto 
zmluvy, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, 
ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje 
zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhláse-
nia. 

12.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú 
prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo 
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jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo 
fyzického nátlaku. 

12.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak čoho 
ju potvrdzujú svojimi podpismi. 

12.12  Zmluva nadobúda platnosť podpisu ZoD oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň 
po dni zverejnenia v zmysle zákona o povinnom zverejňovaní. 

 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa : 18.03.2022 
 
 
 
   

Objednávateľ  Zhotoviteľ 
   
 
 
 

 
 
 

............................................... 
Mgr. Ján Klačko 

starosta obce Hrubá Borša 
 

  
 
 
 

 
 

................................................. 
Ing. Pavel ACHBERGER 

konateľ AP-Projekt spol. s r.o. 

 


