
Zmluva o poskytovaní služieb 
uzatvorená v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník “) 
 
 

Článok 1 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ: 
Obchodné meno:   Mestská časť Bratislava-Lamač 
Sídlo:     Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava 
Štatutárny orgán:   Ing. Lukáš Baňacký, starosta 
Právna forma:  samostatný územný samosprávny celok SR zriadený zákonom 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a zákonom č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR 
Bratislave v znení neskorších predpisov 

IČO:     00 603 414 
DIČ:     2020919131 
Telefón:    +421 2 64 780 065 
E-mail:    podatelna@lamac.sk 
Bankové spojenie:   VÚB, a.s. 
IBAN:     SK37 0200 0000 0000 0302 4032 
SWIFT kód:    SUBASKBX 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
 
a 
 
 
Poskytovateľ:   
Obchodné meno:  Ing. Alexandra Jakabová 
Sídlo:    Radlinského 1088/25, 901 01 Malacky 
IČO:    54700329 
Bankové spojenie:  Fio banka, a.s., 
IBAN:    SK40 8330 0000 0026 0223 9616  
SWIFT kód:   FIOZSKBA 
(ďalej len „poskytovateľ “)  
 
(ďalej objednávateľ a poskytovateľ spolu len ako „zmluvné strany ") 
 
 
 
 

uzatvárajú túto 
Zmluvu o poskytovaní služieb 

(ďalej len ako „zmluva“) 
 

Článok 2 
Úvodné ustanovenia 

 
(1) Objednávateľ je verejným obstarávateľom podľa ust. § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). 
 

(2) Objednávateľ v postavení prijímateľa uzatvoril dňa 10.02.2022 Zmluvu o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) 
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s poskytovateľom: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 
Slovenskej republiky, IČO: 50 349 287, so sídlom Štefánikova 882/15, 811 05 
Bratislava (ďalej len „poskytovateľ NFP“), predmetom ktorej je záväzok poskytovateľa 
NFP poskytnúť objednávateľovi nenávratný finančný príspevok vo výške podľa ust. čl. 3 
ods. 3.1 písm. c) Zmluvy o poskytnutí NFP na účely realizácie projektu, ktorý je 
predmetom schválenej žiadosti o príspevok: „Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské 
námestie 1, Bratislava – areál ZŠ“. 

 

(3) Stavbou sa na účely tejto zmluvy rozumie stavba so súp. č. 1123, Základná škola 
Malokarpatské námestie 1, postavená na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 496/1, evidovaná 
katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava na LV č. 1638 v k. ú.: Lamač, obec: 
BA-m.č. Lamač, okres: Bratislava IV, ktorej vlastníkom je objednávateľ. 

 
Článok 3 

Predmet zmluvy 

 
(1) Predmetom tejto Zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi služby 

podľa ods. 2 a nasl. tohto článku a záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi za 
poskytovanie služieb odmenu podľa čl. 4 tejto zmluvy. 
 

(2) Službami sa na účely tejto zmluvy rozumie záväzok poskytovateľa poskytovať 
objednávateľovi počas doby trvania záväzku vymedzenej v čl. 5 tejto zmluvy služby – 
výkon činnosti projektového manažéra zodpovedného za proces riadenia 
projektu: „Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena 
dokončenej stavby“ (ďalej len „projekt“) v súlade so schválenou Zmluvou 
o poskytnutí NFP (ďalej len „služby“), v zmysle špecifikácie podľa ods. 3 tohto článku.  
 

(3) Poskytovateľ sa zaväzuje v rámci plnenia záväzku podľa ods. 1 tohto článku poskytovať 
služby podľa ods. 2 tohto článku vykonávať pre objednávateľa na základe 
pokynov, v zmysle požiadaviek a v súlade s podkladmi poskytnutými objednávateľom 
nasledovné činnosti: 
a) finančné riadenie projektu (sledovanie čerpania rozpočtu projektu), 
b) vypracovanie a predloženie hlásení o začatí a ukončení realizácie aktivít projektu, 
c) vypracovanie, predkladanie a dopĺňanie zmenových konaní, týkajúcich sa projektu 

a kontrola podkladov pre potreby zmenových konaní, 
d) vypracovanie, predkladanie a dopĺňanie žiadostí o platbu vrátane záverečnej 

žiadosti o platbu a vrátane pravidelnej kontroly podkladov a čerpania dotácie, 
e) vypracovanie, predkladanie a dopĺňanie monitorovacích správ počas celej doby 

realizácie projektu vrátane záverečnej monitorovacej správy, 
f) vyhotovenie podkladov pre zabezpečenie publicity a informovania verejnosti o 

realizácii projektu, 
g) administratívne práce súvisiace s projektovým a finančným riadením projektu, 
h) komunikácia so zamestnancami miestneho úradu objednávateľa a účasť na 

dohodnutých pracovných stretnutiach, 
i) komunikácia s poskytovateľom NFP počas celej doby realizácie projektu, 
j) spracovanie finančnej analýzy na záver projektu, 
k) účasť na kontrolných dňoch na stavbe 1x do mesiaca alebo podľa požiadaviek 

objednávateľa, 
l) komunikácia s dodávateľom stavebných prác, 
m) sledovanie usmernení riadiacich orgánov a iných príslušných orgánov a organizácií 

vo vzťahu k navyšovaniu ceny. 
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Článok 4 
Odmena a platobné podmienky 

 
(1) Poskytovateľ má za poskytovanie služieb podľa čl. 3 ods. 2 tejto zmluvy nárok na 

odmenu, ktorá bola dohodou zmluvných strán určená vo výške 15.000,- EUR (slovom: 
pätnásťtisíc eur) za celé obdobie vymedzené v čl. 5 ods. 1 tejto zmluvy. 
 

(2) Odmena podľa ods. 1 je konečná a pevná a nemožno ju dodatočne meniť, pričom 
zahŕňa všetky plnenia súvisiace s predmetom zmluvy. Poskytovateľ nie je oprávnený 
fakturovať objednávateľovi žiadne ďalšie služby s výnimkou služieb dohodnutých v tejto 
zmluve. 

 

(3) Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne poskytovateľovi preddavok. 
 

(4) Podkladom pre fakturáciu odmeny podľa ods. 1 tohto článku je výkaz reálne 
poskytnutých služieb, odsúhlasený a podpísaný objednávateľom (ďalej len „výkaz“). 
Poskytovateľ je oprávnený predložiť objednávateľovi výkaz podľa prvej vety tohto 
odseku vždy po predložení Žiadosti o platbu podľa čl. 3 ods. 3 písm. d) tejto zmluvy 
a v súlade s čl. 5 ods. 5.1 a nasl. Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

(5) Právo poskytovateľa fakturovať odmenu podľa ods. 1 tohto článku vzniká nasledujúci 
deň po odsúhlasení a podpísaní výkazu objednávateľom, nie však skôr, ako nasledujúci 
deň po predložení Žiadosti o platbu podľa čl. 3 ods. 3 písm. d) tejto zmluvy a v súlade s 
čl. 5 ods. 5.1 a nasl. Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

(6) Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí poskytovateľovi odmenu podľa ods. 
1 tohto článku na základe čiastkových faktúr vystavených poskytovateľom v súlade 
s touto zmluvou počas doby trvania zmluvy podľa čl. 5 ods. 1 tejto zmluvy. Poskytovateľ 
je povinný vystaviť faktúru najneskôr do 15 dní odo dňa odsúhlasenia a podpísania 
výkazu. Tieto čiastkové faktúry je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi okrem 
tlačenej formy na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy aj v elektronickej podobe na e-
mailovú adresu objednávateľa uvedenú v čl. 1 tejto zmluvy. 

 

(7) Splatnosť faktúry podľa tohto článku je 15 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 
 

(8) Zaplatením ktorejkoľvek faktúry sa rozumie odpísanie peňažných prostriedkov 
z bankového účtu objednávateľa v prospech bankového účtu poskytovateľa. 

 

(9) V prípade vrátenia ktorejkoľvek faktúry poskytovateľa objednávateľom, pre chybné 
vyúčtovanie ceny alebo nesprávne uvedenie iných podstatných údajov podľa zákona, 
túto je povinný poskytovateľ opraviť v čo najkratšom možnom termíne. Počas tohto 
obdobia nie je objednávateľ s platbou v omeškaní; nová lehota splatnosti začne plynúť 
dňom doručenia opravenej faktúry. 

 

(10) Faktúra - daňový doklad bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa 
príslušných ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a zákona č. 222/2004 Z. 
z. o dani z pridanej hodnoty. V prípade ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti 
v zmysle tejto zmluvy, ak bude uvádzať chybné údaje, alebo bude fakturované 
poskytnutie iných služieb, ktoré sa nezhodujú so službami špecifikovanými v čl. 3 tejto 
zmluvy alebo bude fakturované poskytnutie služieb v rozpore s touto zmluvou, alebo 
budú služby poskytnuté v inom rozsahu ako v rozsahu podľa tejto zmluvy alebo bude 
rozpor medzi dojednanou a fakturovanou cenou, je objednávateľ oprávnený vrátiť 
faktúru poskytovateľovi na prepracovanie. Spolu s vrátením faktúry objednávateľ oznámi 
poskytovateľovi aj dôvod jej vrátenia. 
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(11) Za správnosť faktúry, ako aj za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty 
zodpovedá poskytovateľ v plnom rozsahu. 

 

(12) Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky z tejto zmluvy 
tretej osobe alebo zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu druhej strany, pod následkom neplatnosti takéhoto právneho úkonu. 

 

(13) Služby a činnosti požadované objednávateľom nad rámec predmetu zmluvy, ktorých 
opodstatnenosť bude počas realizácie projektu zistená (ďalej ako „naviac práce“) budú 
riešené dodatkom k tejto zmluve po odsúhlasení naviac prác objednávateľom. Zmluvné 
strany po predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení uzavrú 
dodatok k zmluve a naviac práce budú fakturované osobitne. Ustanovenia tohto článku 
upravujúce podmienky fakturácie sa použijú primerane. Poskytovateľ nie je oprávnený 
fakturovať objednávateľovi a objednávateľ zároveň nie je povinný uhradiť faktúru za 
naviac práce, ktoré neboli realizované na základe požiadavky objednávateľa resp. s jeho 
preukázateľným súhlasom. 

 

(14) Na porušenie povinnosti poskytovateľom poskytnúť objednávateľovi služby podľa čl. 3 
ods. 2 v zmysle pokynov, na základe požiadaviek a v súlade s podkladmi poskytnutými 
objednávateľom a v súlade s čl. 6 tejto zmluvy sa viaže zmluvná pokuta, ktorej výška je 
určená nasledovným spôsobom: v prípade, ak poskytovateľ nedodrží dohodnutý termín 
dodania služieb, prípadne ak dodá služby v rozpore s pokynmi a požiadavkami 
objednávateľa či podkladmi poskytnutými objednávateľom, objednávateľ je oprávnený 
uplatniť voči poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,005 % z celkovej dohodnutej 
odmeny za každý aj začatý deň omeškania, najviac však do hodnoty 50 % z celkovej 
odmeny. 

 

(15) Na porušenie povinnosti objednávateľom zaplatiť poskytovateľovi odmenu podľa ods. 1 
tohto článku sa viaže zmluvná pokuta, ktorej výška je určená nasledovným spôsobom: 
v prípade, ak sa objednávateľ dostane do omeškania z dôvodu neuhradenia faktúry 
v lehote ustanovenej v ods. 7 tohto článku, poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči 
objednávateľovi  zmluvnú pokutu vo výške 0,005 % z omeškanej fakturovanej čiastky za 
každý aj začatý deň omeškania. 

 
Článok 5 

Doba trvania zmluvy a zánik záväzkov 
 

(1) Táto zmluvy sa uzatvára na dobu určitú, odo dňa platnosti tejto zmluvy do 30.06.2024. 
 

(2) Dobu podľa ods. 1 tohto článku možno predĺžiť na základe súhlasného prejavu vôle 
zmluvných strán a to aj opakovane. 

 
(3) Záväzky založené touto zmluvou môžu zaniknúť len: 

a) uplynutím doby podľa ods. 1 tohto článku, 
b) písomnou dohodou zmluvných strán; 
c) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany z akéhokoľvek dôvodu alebo aj 

bez udania dôvodu; 
d) odstúpením ktorejkoľvek zmluvnej strany od zmluvy. 

 
(4) Výpoveď podľa ods. 3 písm. c) tohto článku musí byť daná v písomnej forme a musí byť 

doručená druhej zmluvnej strane v súlade s ods. 7 tohto článku. Výpovedná doba je 
dvojmesačná a začína plynúť prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 
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(5) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy podľa ods. 3 písm. d) tohto článku 

v prípade, ak: 
a) poskytovateľ poskytuje služby v rozpore s čl. 6 ods. 1 tejto zmluvy, prípadne služby 

napriek splneniu podmienok na strane objednávateľa stanovených touto zmluvou 
neposkytuje riadne a včas; 

b) sa ktorékoľvek z vyhlásení poskytovateľa podľa čl. 8 ods. 1 tejto zmluvy ukáže ako 
nepravdivé; 

c) v dôsledku porušenia povinnosti poskytovateľa vznikla objednávateľovi povinnosť 
vrátiť peňažný príspevok poskytnutý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP alebo 
jeho časť; 

d) v dôsledku poskytovania služieb objednávateľovi hrozí vznik alebo mu vznikla 
aspoň väčšia škoda (2.660,- EUR). 

 
(6) Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy podľa ods. 3 písm. d) tohto článku 

v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou (čiastkovej) faktúry aspoň o 30 dní 
a nedôjde k náprave ani po predchádzajúcej písomnej výzve adresovanej 
objednávateľovi v dodatočnej lehote na plnenie určenej poskytovateľom, ktorá nesmie 
byť kratšia ako 7 dní. 

 
(7) Dňom doručenia sa na účely tejto zmluvy rozumie: 

a)  deň uvedený na doručenke ako deň prevzatia zásielky obsahujúcej výpoveď, alebo 
b)  deň vyznačený na doručenke ako deň odmietnutia prevzatia doručovanej zásielky 

adresátom, alebo 
c)  deň vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi, 
podľa toho, ktoré z uvedeného nastane skôr. 

 
(8) Odstúpiť od tejto zmluvy možno len v písomnej forme v súlade s podmienkami 

doručovania stanovenými touto zmluvou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú 
v momente splnenia ktorejkoľvek z podmienok vymedzených v ods. 7 tohto článku.  

 
(9) V prípade skončenia tejto zmluvy ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených v ods. 3 tohto 

článku 
a) je poskytovateľ povinný najneskôr ku dňu, ktorý je určený ako deň ukončenia 

zmluvy, odovzdať objednávateľovi všetky podklady, ktoré mu boli zo strany 
objednávateľa poskytnuté na účely plnenia predmetu tejto zmluvy; v prípade 
postupu podľa čl. 6 ods. 2 tejto zmluvy je poskytovateľ povinný odovzdať 
objednávateľovi všetky podklady bezodkladne po skončení poskytovania služieb; 

b) sú zmluvné strany povinné vykonať vzájomné vysporiadanie všetkých záväzkov 
vzniknutých z tejto zmluvy najneskôr do 30 dní odo dňa jej ukončenia, pokiaľ táto 
zmluva neustanovuje inak; 

c) právo na náhradu škody, ktorá v dôsledku porušenia povinnosti, na ktorú sa 
skončenie tejto zmluvy viaže, vznikla, nie je dotknuté. 

 
Článok 6 

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán 
 
(1) Poskytovateľ je povinný poskytovať služby podľa čl. 3 ods. 2 tejto zmluvy samostatne, 

vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s odbornou starostlivosťou, v súlade 
s dobrými mravmi a zásadou poctivého obchodného styku, v súlade s pokynmi 
a požiadavkami objednávateľa, v súlade s podkladmi poskytnutými objednávateľom 
a v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. 
 

(2) V prípade zániku záväzkov založených touto zmluvou ktorýmkoľvek zo spôsobov 
vymedzených v čl. 5 ods. 3 tejto zmluvy je poskytovateľ povinný poskytovať služby podľa 
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čl. 3 ods. 2 tejto zmluvy riadne a včas a to aj po termíne, ktorý je určený ako deň zániku 
záväzkov založených touto zmluvou v prípade, ak je to nevyhnutné na odvrátenie 
hroziacej škody v dôsledku nedokončenia činnosti.  
 

(3) Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si navzájom súčinnosť pri plnení povinností či 
uplatňovaní práv súvisiacich s plnením predmetu a účelu tejto zmluvy. 

 

(4) Poskytovateľ je oprávnený nahliadať do všetkých podkladov poskytnutých 
objednávateľom, ako aj do ďalších podkladov nevyhnutných na účely plnenia predmetu 
tejto zmluvy, ktorými objednávateľ disponuje, a vyhotovovať si z nich kópie. 

 

(5) Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi všetky 
skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na platnosť a účinnosť jednotlivých ustanovení 
zmluvy, najmä je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov uvedených 
v čl. 1 tejto zmluvy, a to najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy uvedená zmena nastala. 

 

(6) Na porušenie povinnosti poskytovateľa podľa ods. 5 tohto článku zmluvy oznámiť 
objednávateľovi zmenu údajov uvedených v čl. 1 tejto zmluvy a to najneskôr v lehote 30 
dní odo dňa, kedy uvedená zmena nastala, sa viaže zmluvná pokuta, ktorá je určená 
nasledovným spôsobom: objednávateľ je oprávnený nárokovať si voči poskytovateľovi 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 25,- Eur za každý aj začatý deň omeškania a to aj 
bez predchádzajúcej výzvy na dodatočné splnenie povinnosti adresovanej 
poskytovateľovi. Právo objednávateľa na náhradu škody vzniknutej v dôsledku 
porušenia povinnosti podľa ods. 4 tohto článku tým nie je dotknuté. 
 

 
Článok 7 

Poskytnutie podkladov 
 

(1) Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi všetky podklady nevyhnutné na 
plnenie predmetu tejto zmluvy, ktorými disponuje a ktoré si poskytovateľ na tento účel 
vyžiada.  
 

(2) Podkladmi sa na účely tejto zmluvy rozumejú najmä, nie však výlučne: 
a) Zmluva o poskytnutí NFP; 
b) všetky ďalšie zmluvy a rozhodnutia orgánov verejnej správy priamo súvisiace 

s predmetom tejto zmluvy, so stavbou a s projektom; 
c) projektové dokumentácie a ďalšie stavebno-technické podklady súvisiace so 

stavbou a s projektom. 
 

(3) Po skončení doby trvania tejto zmluvy podľa čl. 5 ods. 1 tejto zmluvy je poskytovateľ 
povinný vrátiť objednávateľovi všetky podklady, ktoré mu objednávateľ počas trvania 
tejto zmluvy poskytol. 

 
Článok 8 

Vyhlásenia poskytovateľa 
 
(1) Poskytovateľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy 

a) je držiteľom živnostenského oprávnenia nevyhnutného na poskytovanie služieb 
podľa čl. 3 ods. 2 tejto zmluvy, resp. na vykonávanie činností vymedzených v čl. 3 
ods. 3 tejto zmluvy; 

b) je odborne spôsobilý na poskytovanie služieb podľa čl. 3 ods. 2 tejto zmluvy, ako aj 
na vykonávanie činností podľa čl. 3 ods. 3 tejto zmluvy; 

c) nemá žiadne neuhradené záväzky po lehote splatnosti voči objednávateľovi; 
d) nemá pozastavené živnostenské oprávnenie; 
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e) mu nebol uložený právoplatný trest odňatia slobody alebo prepadnutia majetku 
v súvislosti so spáchaním úmyselného trestného činu podľa IV. alebo V. hlavy 
zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. 

 
(2) V prípade, ak sa ktorékoľvek vyhlásenie podľa ods. 1 tohto článku ukáže ako nepravdivé, 

objednávateľovi vzniká popri práve odstúpiť od tejto zmluvy nárok na náhradu škody, 
ktorá mu v dôsledku nepravdivosti vyhlásenia vznikla. 

 
Článok 9 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania ostatnou zmluvnou stranou, 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovení § 47a ods. 1 
Občianskeho zákonníka v spojení s ustanovením § 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. 
 

(2) Zmluvné sa dohodli, že meniť a dopĺňať túto zmluvu možno len po vzájomnej 
dohode formou písomných a očíslovaných dodatkov, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou 
súčasťou tejto zmluvy. 

 
(3) Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 
 

(4) Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné, alebo 
neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť 
ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení 
zmluvy sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac 
približuje zmyslu a účelu zmluvy. 

 
(5) Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane 

sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešiť predovšetkým dohodou. Pokiaľ 
dohoda nie je možná, zmluvné strany sú oprávnené obrátiť sa na vecne a miestne 
príslušný súd SR. 

 
(6) Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z toho tri (3) rovnopisy sú určené pre 

objednávateľa a jeden (1) rovnopis pre poskytovateľa. 
 
(7) Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je 

zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená 
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne 
podpísali. 

 
 
V Bratislave dňa 21.9.2022    V Bratislave, dňa 21.9.2022 
 
Za objednávateľa:     Za poskytovateľa: 

 
 
 

 

Ing. Lukáš Baňacký v.r. 

starosta 

 

Ing. Alexandra Jakabová v.r. 


