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                                           Zmluva o dielo                          177/2019-797 
 

uzatvorená v súlade s ustanovením § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v platnom znení /ďalej len „Zmluva“/ 

 
Zmluvné strany: 
 
Zhotoviteľ: DEPONIA SYSTEM s.r.o. 
Sídlo: Holíčska 13, 851 05 Bratislava  
IČO: 31373089 
DIČ: 2020319972 
IČ DPH: SK2020319972 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Bratislava 
Číslo účtu: 2629190701/1100 
Zást.: Ing. Miloslav Pešek, Ing. Bohuslav Katrenčík, konatelia spoločnosti 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I., oddiel:Sro. vložka 7054/B,  
 
/ďalej len „Zhotoviteľ“/ 
 
a 
 
Obec Dubová 
Hlavná 39, 900 90 Dubová 
IČO: 304 735 
DIČ: 2020662083 
Zast.: Ľudovít Ružička, starosta 
 
/ďalej len „Objednávateľ“/ 
/ďalej spolu len „zmluvné strany“/ 
 

Preambula 

 

Táto Zmluva je uzatvorená na základe Výzvy Objednávateľa na predloženie cenovej ponuky zo dňa 
02.08.2019,v súlade s ustanovením §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe ktorej bol Zhotoviteľ vybraný 
Objednávateľom ako úspešný uchádzač. 
 

Článok. I. 
Predmet Zmluvy 

 
1. Na základe tejto Zmluvy a za podmienok v nej stanovených sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre 

Objednávateľa predmet plnenia - dielo špecifikované v článku II. tejto Zmluvy a Objednávateľ sa 
zaväzuje dokončené dielo alebo jeho časť prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi cenu vo výške 
a spôsobom podľa článku III. Zmluvy. 

 
Článok II. 

Predmet plnenia 
 

1. Predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy je vykonanie Diela s nasledovnou špecifikáciou: 
 
 
Predmetom plnenia sú projektové práce pre prípravu a realizáciu vybudovania zariadenia pre 
nakladanie s odpadmi a to Zberného dvora odpadov na základe zadania zástupcu investora :  
 - Umiestnenie zariadenia, na voľných plochách vedľa skládky Dubová  
 - súčasťou riešenia bude vybavenie areálu objektmi a zariadeniami pre zabezpečenie prevádzky  
zariadenia v súlade s aktuálnymi predpismi podľa odsúhlasenej koncepcie riešenia investorom  
- Pri návrhu zvážiť možnosť využitia infraštruktúry vybudovanej pre skládku odpadov  
 
Projektové práce pozostávajúce z: 

• zaradenie stavby: ostatné inžinierske stavby – pásmo II. kategórie stavieb inžinierskych 
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a vodohospodársky 
• rozsah projektových prác predovšetkým pre stupeň projektu pre stavebné povolenie 

a realizáciu stavby bude dohodnutý v stupni pri vypracovaní DUR. 
 

I. Štúdia možnosti riešenia ............................................................................................ 
II. Zámer činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov................ 

III. Dokumentácia pre územné konanie /DUR/.................................................................. 
IV. Projektová dokumentácia pre stavebné konanie /DSP/................................................ 
V. Dopracovanie riešenia pre realizáciu podľa podmienok stav. konania  /DSR/.  

 
ÚČEL PREDMETU ZÁKAZKY: 
Účelom navrhovanej výstavby je vybudovanie zariadenia na nakladanie s odpadmi, v súlade s 
trendom zhodnocovania odpadu a znižovania množstva odpadu zneškodňovaného skládkovaním.  
 
Stavba bude mať má charakter investičnej výstavby zariadenia, v ktorom hlavnou činnosťou sa budú 
sústredenie a skladovanie vybraných druhov odpadov pre zabezpečenie podmienok separovaného 
zberu. pred jeho odvozom na konečné zhodnotenie, alebo zneškodnenie.  
 
Na základe aktuálnych podmienok bude pre uvedené zariadenie potrebné vykonať - vypracovať 
dokumentácie pre jednotlivé stupne prípravy výstavby a uvedenia zariadenia do prevádzky :  
1. Koncepcia riešenia , štúdia ( potrebná pre zámer )  
2. Zámer činnosti - dokumentácie E.1.A pre zisťovacie konanie  
3. Dokumentácia pre územné konanie  
4. Projekt stavby pre stavebné konanie  
5. Projekt pre realizáciu stavby 

 
TECHNICKÉ RIEŠENIE: 
 
Zatriedenie stavby /na základe predpokladaného riešenia/:  
Charakter stavby:  ostatné inžinierske stavby  
- nová investičná výstavba  
Odvetvie:   Odpadové hospodárstvo  
Charakter činnosti: zariadenie pre nakladanie s odpadom - Zberný dvor odpadov  
Požadovaná návrhová kapacita . . . . . . .. . . . .. . . . .  do 4.700 t/rok 
Kapacita pre ktorú sa zariadenie pripraví bude predmetom rokovania.  

 
POŽIADAVKY OBJEDNÁVATEĽA 
Investor navrhuje situovať stavbu Zberného dvora v území pri vstupe do areálu skládky odpadov a pre 
Zberný dvor využívať vybavenie a infraštruktúru skládky.  
Všetky odpady prichádzajúce do zberného dvora budú na vstupe kontrolované a odvážené. Váha a 
druh odpadu budú zaevidované. Odpady budú zberané do kontajnerov vhodných pre skladovanie 
jednotlivých druhov odpadu. Zberný dvor odpadov bude zabezpečovať ekologicky vhodné skladovanie 
odpadov pokiaľ sa nezhromaždí potrebné množstvo jednotlivých druhov. Po nahromadení potrebného 
množstva budú odpady odvážané na recykláciu, využitie, prípadne konečné zneškodnenie do 
zariadení vhodných a na to oprávnených. 

 
VYBAVENIE AREÁLU 
- zabezpečí podmienky pre obsluhu a zabezpečenie vybavenia areálu, prevádzky, napojenie na siete.  
 
Potreba, rozsah a spôsob riešenia tejto časti sa spresnia podľa potrieb zariadenia, miestnych 
podmienok, požiadaviek a možnosti investora.  
Hlavným objektom bude prevádzková budova, kde budú zabezpečené : sociálna časť - základné 
sociálne podmienky pre obsluhu prevádzky; administratívna časť - evidenciu a administratívu 
prevádzky ;  

 
Predpokladaná objektová zostava stavby :  
SO - 01 Príprava územia  
SO - 02 Prevádzková budova so žumpou SO - 03 Sklady / náradie, zariadenia/  
SO - 04 Úprava plôch areálu, spevnené a voľné plochy SO - 05 Oplotenie  
SO - 06 Zásobníky odpadu (BRO a stavebný odpad) So - 07 Káblové rozvody a osvetlenie 
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Stroje a mechanizmy na zabezpečenie manipulácie s odpadom: 
-   čelný kolesový nakladač - 1 - 2 ks  
-   nákladné vozidlo s nadstavbou pre prepravu kontajnerov a odpadov  
- kontajnery VOK - rôzne - uzatvárateľné, s poklopom, s čelnými dverami, otvorené vaničkové, rôzne 
zberové nádoby, palety -špecifikácia bude predmetom štúdie podľa dohody o predmete zberu  
-   paletový vozík 
-   technologické vozidlo ( zásobovanie, ... )  
 

 
Článok III. 

Cena Diela a platobné podmienky 
 

1. Cena za Dielo podľa tejto Zmluvy je určená dohodou zmluvných strán na základe ponuky 
Zhotoviteľa zo dňa 07.08.2019, ktorá bola Objednávateľom vybratá ako úspešná ponuka 
v rámci výberového konania uskutočneného v súlade s výzvou Objednávateľa na predloženie 
cenovej ponuky zo dňa02.08.20199  a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj 
v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení. 
 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za Dielo je stanovená pevne ako konečná suma bez 
možnosti jej navýšenia, vo výške 16 500,- € (slovom: šestnásťtisícpäťsto) bez DPH, t.j. 
v celkovej cene za Dielo vo výške 19 800,-€ (slovom: deväťnásťtisícosemsto) s DPH. 

 
3. Dielo tvoria nasledovné ucelené časti diela, ktoré bude zhotoviteľ  fakturovať samostatne do 14 

dní od ich odovzdania a  prevzatia  objednávateľom nasledovne ( ceny sú bez DPH)  : 
1. Koncepcia riešenia, štúdia  možnosti riešenia ..........................       1 500,- € 
2. Zámer činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov .....  2 500,- € 
3. Dokumentácia pre územné konanie /DUR/......................................................  4 500,- € 
4. Projektová dokumentácia  pre stav. konanie /DSP/........................................... 6 500,- € 
5. Projektová  dokumentácia - dopracovanie pre realizáciu  stavby /DSR/ ..........      1 500,- € 
 (Čo spolu predstavuje celkovú cenu diela  podľa bodu 2. , bez DPH  16 500,- € ) 
 
 

4. Zmluvné strany sa dohodli a Zhotoviteľ potvrdzuje, že v cene za Dielo sú započítané všetky 
výkony potrebné pre riadne a včasné dokončenie Diela, ako i všetky náklady na materiálne 
zabezpečenie vykonania Diela. 
 

5. Objednávateľ vyhlasuje, že disponuje dostatočným množstvom finančných prostriedkov 
potrebných na zaplatenie ceny za Dielo. 
 

6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje dostatočným množstvom materiálneho, technického 
a personálneho vybavenia potrebného na riadne a včasné vykonanie Diela a bez výhrad 
potvrdzuje, že je v plnom rozsahu spôsobilý Dielo vykonať, a že mu v riadnom a v časnom 
vykonaní Diela nebránia žiadne prekážky objektívneho a/alebo subjektívneho charakteru. 
Zhotoviteľ rovnako vyhlasuje, že je na výkon činností podľa tejto Zmluvy odborne spôsobilý. 
 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za jednotlivé časti diela podľa ods.3. tohto článku je splatná 
do 30 dní odo dňa dokončenia a odovzdania predmetnej časti diela v súlade s článkom V. tejto 
Zmluvy na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom do  14 dní od odovzdania príslušnej časti 
diela. 
 

8. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť 
svoje pohľadávky z tejto Zmluvy vyplývajúce na tretiu osobu.  

 
Článok IV. 

Miesto a čas plnenia 
 

1. Miestom vykonania aj odovzdania Diela je sídlo Zhotoviteľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú 
inak . 
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2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo podľa navrhovaných termínov spracovania jednotlivých 

stupňov: 
 
Začiatok prác na diele: do 14 dní od podpísania zmluvy  
1. Štúdia možnosti riešenia T: 4 týždne od podpísania zmluvy a dohode o rozsahu riešenia 
2. Dokumentácia E.I.A. pre zisťovacie konanie: T: do 4 týždňov od poskytnutia podkladov pre 
spracovanie dokumentácie 
3. Projektová dokumentácia pre územné konania (DUR), T: do 20 pracovných dní od vydania 
Záverečného stanoviska a spresnenia požiadaviek investorom formou záznamu z prerokovania 
riešenia stavby a potvrdenia rozsahu riešenia. 
4. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie T: do 40 pracovných dní od  vydania 
územného rozhodnutia so zapracovaním podmienok územného konania a potvrdenia rozsahu 
prác 
Položkový rozpočet  T: do 10 pracovných dní od odovzdania DSP 
5. Dopracovanie dokumentácia pre realizáciu stavby (DSR) T: do 20 pracovných dní, ak sa 
zmluvné strany podľa rozsahu podmienok zo stavebného konania nedohodnú inak . 
Položkový rozpočet  T: do 8 pracovných dní od odovzdania DSR 

 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zásahu vyššej moci, ktorá čiastočne alebo úplne 

zamedzí splnenie záväzkov jednej alebo druhej zmluvnej strany, sa čas plnenia záväzku podľa 
ods. 2 tohto článku Zmluvy predlžuje o dobu trvania vyššej moci. Zmluvné strany sú povinné 
navzájom sa okamžite informovať o výskyte udalosti vyššej moci a spolu konzultovať jej 
vzájomné prijateľné riešenie, majúc na zreteli najmä predmet a účel tejto Zmluvy. Udalosť 
vyššej moci znamená pre účely tejto Zmluvy udalosť, ktorá nastala z dôvodu, na ktorý nemá 
príslušná zmluvná strana žiadny vplyv, vrátane, ale nielen, prípadu nedostupnosti akéhokoľvek 
komunikačného systému, sabotáže, záplav, výbuchu, iných prírodných živlov, teroristických 
útokov, násilia, štrajku, vzbury alebo vládnych zásahov, vojny, a to aj nevyhlásenej.  

 
 

Článok V. 
Vykonanie a odovzdanie Diela 

 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať Dielo sám, resp. prostredníctvom tretej osoby, za činnosť 
ktorej v celom rozsahu zodpovedá Zhotoviteľ. 

 
2. Dohodnutý počet vyhotovení jednotlivých dokumentácií :   

- 5 ks  čistopisov každej dokumentácie ucelenej časti diela + 1 x v elektronickej 
podobe /*.pdf,*.xls/  - DVD 

- položkový rozpočet bude dodaný v 3 ks čistopisu +  elektronická forma na DVD  

 
3. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je plnený riadnym vypracovaním a odovzdaním príslušnej  

časti diela  objednávateľovi. Odovzdaním sa rozumie  zaslanie vyhotovenej kompletnej časti 
diela na adresu objednávateľa poštou, respektíve osobné odovzdanie časti diela 
objednávateľovi, s potvrdením  jeho prevzatia podpisom zástupcu objednávateľa . Prípadné 
výhrady, resp. reklamáciu vád a nedorobkov  objednávateľ uplatní   do 10 dní od prevzatia časti 
diela. Zhotoviteľ následne   v čo najkratšom možnom termíne vadu/nedostatok predmetnej časti 
diela odstráni. 

 
 
4. Pri vykonávaní Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje postupovať v súlade s podmienkami obsiahnutými 

v tejto Zmluve, ako aj v súlade s Objednávkami a pokynmi Objednávateľa doručenými 
v priebehu vykonávania Diela a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 
5. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu Objednávateľ neposkytol potrebnú 

súčinnosť, a to najmä, ak mu neposkytol potrebné doklady, podklady alebo informácie 
nevyhnutné na vykonanie Diela. 

 
6. Vlastníctvo k Dielu, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci (Dielu) prechádza na 
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Objednávateľa okamihom zaplatenia ceny za Dielo v súlade s touto Zmluvou. 
 
 

Článok VI. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonávaní Diela podľa tejto Zmluvy s odbornou 

starostlivosťou tak, aby Dielo bolo vykonané riadne a včas, v súlade s platnými právnymi 
predpismi a pokynmi Objednávateľa.  

 
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vynaloží maximálne možné úsilie smerujúce k vykonaniu Diela 

v súlade s touto Zmluvou. 
 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje v priebehu vykonávania Diela podrobne informovať Objednávateľa 
o spôsobe a postupoch pri vykonávaní Diela a v prípade, ak to bude Objednávateľ požadovať, 
Dielo podľa inštrukcií Objednávateľa upraví. 

 
4. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené Dielo prevziať a za Dielo zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú 

cenu podľa článku III. tejto Zmluvy.  
 

5. Objednávateľ sa zaväzuje plniť ďalšie povinnosti voči Zhotoviteľovi pokiaľ vyplývajú zo Zmluvy 
alebo zákona. 

 
Článok VII. 

Trvanie Zmluvy a náhrada škody 
 

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do splnenia všetkých práv a povinností zmluvných 
strán z tejto Zmluvy vyplývajúcich.  
 

2. V prípade, ak niektorá zo zmluvných strán poruší ustanovenia tejto Zmluvy je zmluvná strana, 
ktorá Zmluvu neporušila oprávnená v prípade, že zmluvná strana, ktorá porušila Zmluvu 
nevykoná nápravu ani po písomnom upozornení v náhradnej primeranej lehote poskytnutej jej 
druhou zmluvnou stranou, ktorej dĺžka musí byť minimálne 14 dní, odstúpiť od Zmluvy. 

 
3. Odstúpenie musí byť uskutočnené písomnou formou a je účinné dňom jeho doručenia druhej 

zmluvnej strane na adresu jej sídla zapísanú v obchodnom registri v čase odosielania 
odstúpenia.  

 
4. Ukončenie Zmluvy akýmkoľvek spôsobom nemá vplyv na povinnosť zaplatiť úrok z omeškania 

alebo nárok na náhradu škody, ktorý vznikol počas trvania tejto Zmluvy. 
 
5. Objednávateľ má nárok na náhradu škody v zmysle ustanovenia § 373 a nasl. Obchodného 

zákonníka v platnom znení v prípade, ak Zhotoviteľ poruší jednotlivé povinnosti vyplývajúce 
z tejto Zmluvy, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami 
vylučujúcimi zodpovednosť v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka v platnom 
znení. 

 
6. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za škodu vzniknutú tretím osobám v súvislosti 

s vykonávaním Diela.  
 
 

Článok VIII. 
Vzájomná komunikácia 

 
1. Za účelom vzájomnej komunikácie si zmluvné strany oznamujú svoje kontaktné údaje: 
 

Kontaktné údaje Objednávateľa: 
 
Adresa:  Hlavná 39, 900 90 Dubová  
Zodpovedná osoba: Ľudovít Ružička – starosta obce 
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Telefón: 0911 918 939 
e-mail: starosta@dubova.sk 
 
Kontaktné údaje Zhotoviteľa: 
 
Adresa:  DEPONIA SYSTEM s.r.o. 
  Holíčska 13, 851 05 Bratislava 5 
   
Zodpovedná osoba: Ing. Bohuslav Katrenčík 
Telefón: 0905 471 095 
e-mail: katrencik@deponia.sk 

 
 
2. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si písomne oznamovať zmenu kontaktných údajov 

uvedených v ods. 1 tohto článku Zmluvy. V opačnom prípade zmluvná strana, ktorej nebola 
oznámená zmena kontaktných údajov uvedených v ods. 1 tohto článku Zmluvy včas druhou 
zmluvnou stranou, nezodpovedá za porušenie svojich zmluvných povinností ani za škodu 
spôsobenú druhej zmluvnej strane, ak k porušeniu povinnosti alebo ku škode dôjde v dôsledku 
neoznámenia zmeny kontaktných údajov druhou zmluvnou stranou. 
 

Článok IX. 
Vyhlásenia zmluvných strán a povinnosť mlčanlivosti 

 
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť a pomoc pri plnení 

záväzkov z tejto Zmluvy vyplývajúcich s cieľom naplnenia účelu tejto Zmluvy. 
 
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré si 

navzájom poskytnú v súvislosti s touto Zmluvou, a to aj v prípade, ak nebudú oprávnenou 
zmluvnou stranou označené ako dôverné a nevyužijú ich v rozpore s ich účelom pre seba alebo 
iného. 

 
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré by znemožnilo alebo sťažilo 

naplnenie predmetu tejto Zmluvy, ako aj že budú riadne a včas plniť všetky povinnosti uložené 
im touto Zmluvou. 

 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že prijímajú na seba všetky práva a povinnosti pre ne vyplývajúce 

z tejto Zmluvy a zaväzujú sa ich riadne a včas plniť tak, aby bol naplnený účel tejto Zmluvy. 
 

Článok X. 
Doručovanie 

 
1. Výzva, oznámenie alebo akýkoľvek iný právny úkon /ďalej len „Výzva“/ jednej zmluvnej strany 

/ďalej len „Odosielateľ“/ sa považuje za doručenú druhej zmluvnej strane /ďalej len „Adresát“/, 
ak bola uskutočnená osobne alebo doporučenou zásielkou s doručenkou „do vlastných rúk“ na 
adresu Adresáta uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, resp. na adresu, ktorú Adresát naposledy 
písomne oznámil Odosielateľovi. Výzva sa považuje za doručenú dňom, v ktorom Adresát 
zásielku prevzal alebo odmietol prevziať, alebo dňom, v ktorý sa zásielka zaslaná na adresu 
Adresáta po márnom uplynutí úložnej lehoty vrátila späť Odosielateľovi, a to aj v prípade, ak 
bude na vrátenej zásielke uvedený údaj „adresát neznámy“. Ak bola Výzva zasielaná e-mailom 
alebo doručovaná osobne v pracovný deň v čase do 16.00 hod., považuje sa za doručenú 
v momente úspešného prenosu, resp. doručenia, ak sa tieto udiali v čase do 16.00 hod. 
pracovného dňa, inak v nasledujúci pracovný deň. 
 

2. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa 
ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie Výzvy, najmä všetky zmeny týkajúce sa 
uzavretia tejto Zmluvy, adresu ich bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia 
ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana nesplní túto povinnosť, nebude 
oprávnená namietať, že neobdržala akúkoľvek Výzvu, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto 
spôsobenú škodu. 
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Článok XI. 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Táto Zmluva môže byť zmenená len formou písomných dodatkov po ich predchádzajúcom 

odsúhlasení obidvoma zmluvnými stranami.  
 
2. Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, táto 

neplatnosť alebo nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy s 
výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného obsahu Zmluvy pre 
povahu Zmluvy, jej obsah alebo okolnosti, za ktorých bola Zmluva uzavretá. 

 
3. Táto Zmluva je vyhotovená v 2 (slovom: dvoch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých 

každý je považovaný za originál, a každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise. 
 
4. Táto Zmluva predstavuje komplexnú dohodu medzi zmluvnými stranami a nahrádza všetky 

predchádzajúce vyhlásenia, zmluvy a porozumenia, či už ústne alebo písomné, týkajúce sa 
predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy.  

 
5. Táto Zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom. Na práva a povinnosti explicitne 

neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia platných právnych predpisov 
Slovenskej republiky. Práva a povinnosti uložené touto Zmluvou, ako i pojmy ňou používané, sa 
budú vykladať a aplikovať v súlade s príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov, 
ako aj obchodných zvyklostí a praxe. 

 
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu dôkladne prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam 

z nej pre nich vyplývajúcich úplne porozumeli a zaväzujú sa ich v celom rozsahu bezvýhradne 
plniť, ich vôľa je slobodná a vážna, ako aj prostá akéhokoľvek omylu a na znak súhlasu ju 
vlastnoručne podpisujú, čím Zmluva nadobúda platnosť.  

 
7. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník 

v platnom znení dohodli, že Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia. 

 
 
 
 
V Dubovej, dňa 01.10.2019      V Dubovej, dňa 02.10.2019 
 
 
 
 
podpísané vlastnou rukou podpísané vlastnou rukou  
 
__________________________________      _____________________________________  

Zhotoviteľ     Objednávateľ 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
zmluva zverejnená: 03.10.2019 
zmluva účinná: 04.10.2019 

DEPONIA SYSTEM s.r.o. 
Ing. Miloslav Pešek  
konateľ spoločnosti 

Obec Dubová 
Ľudovít Ružička 

starosta 


