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1..Objednávatel'
Z?rWeny
ICo
tČ opH
Číslo ričtu
lďaLej len ,, objednáva

a

2. Zhotovitel': Ing. Lubomír Sedláček
Zastupen : Ing. Lubomír Sedláček

Zmluva o zada n ie zákazky
číslo zmluvy objednávatel'a z 3ll2010

čHnok I.
Zmluvné strany

Obec Šintava, 925 51 Šintav a244
Miroslav Holička, starosta obce
00 306 I93
202I000927
1167 4287 59 10200 VÚB Sereď

tel'r, l

tČo:
DIČ:

30 377 188
1020270416

Číslo ričtu : 22637858317500
Zapísan v OR, ŽL OÚ Caanta, ěíslo živno tenského regisía: 202-8680

l ďalej len,, zhotovitel' l

vatvérají podťa 536 zék. é. 5l3ll99l Zb. aneskoršie znenie Obchodného ziákonníka na
základe v sledkov verejnej v!,nv vyhlrásenej objednávateťom podťa zákonaě.2512006Z.z.
zikon o verejnom obstarávaní a o znene a doplnení niektor ch zákonov, túto zál<azku na
rr stavbu 14 náiomn ch bytov v Obci Šintava, za dohodnut ch podmienok.

čHnokII.
V chodiskové podklady a rridaje

1. Podkladom na uzavretie tejto zekazky je ponuka áotoviteťa zo dňa:25.01.20l0

2. V chodiskové daje:
2.t. Ntízov stavby: v: stavba 14 nájomn] ch bytov v katastálnom rizemí Šintava
2.2. Miesto stavby: k. ri.: Šintava,
2.3. Objednávateť: Obec Šintava
2.4, Predpokladané termíny realízácie stavby:

Zaěatíe: 01.07.2011
Dokončenie: 31.12.2012

čtánok III.
, Predmet zmluvy

3.1. Zhotoviteť sa zav'áanje áotoviť pre objednávateťa rn_ stavbu nájomného bytového domu
t4 B. J. v katastrálnom rizemí Šintava "( ďatej len ,, zál<azkď) , za podmienok
dohodnut ch v tejto znluve. Presná špecifikáciaprárc a dodávok zát<azky podťa tejto zrrluvy
je uvedená v realizačnej dokumentácii, ktorá je pdlohou é. 2 avo vykaze rn mer predmetu



obstarávania,I*otá tvorí prílohu č. 1 tejto arrluvy. Ak práca alebo dodávka je obsia}rnutí
v PD a vo rnýkaze výmer ch,ýba, nie je to naviac ptáca , alebo dodávka, zál<azkl tteba
vyhotoviť podťa PD.

3.2. Podkladmi na uzawetie tejto zrrrluvy o zadani zákazky ( ďatej len ,, zíkazka ,, ) sú :
a) údaje obsia}rnuté vo vyhlásení verejnej výnty, projektová dokumenácia vypracovaná

autorizovanou projektovou kanceláriou. a výkaz výmer.

3.3. Zhotoviteť sa zavázl$e vykonať zákazf,<lt podťa realizaěného projektu v sulade so
stavebným povolením. Zákazkou sa rozumie dodávka všetlcých materiálov, stavebných hmót
adielcov, v''.ýrobkov, prác, výkonov, strojov azariadení, ich montéž, komplexné vyskúšanie,
áotovenie všetkých stavebných častí podťa projektovej dokumentácie - realizaěného projektu
v sulade so stavebn;im povolením.

3.4.Zhotoviteť sa zavázuje vykonať zákazku vo vlasúrom mene a na vlasbrú zodpovednosť,
podťa podkladov uvedených v tomto článku ods. 3. 2. za podmienok vzájomne dohodnufých
touto zrnluvou, v zínysle všeobecne platných predpisov azároveí sa zavžizuje v dohodnutom
termíne odovzdať ukončená zákazka objednávateťovi.

3.5. Objednávatel' sa zavázuje, že dokončeni zékazkll, prevezme azaplatí za jeho áotovenie
dohodnutú cenu uvedenú v tejto zrrrluve podťa skutočne vykonaných prác.

3.6. Zhotovítel' potwdzuje, že sav plnom rozsa}tu oboznámil s rozsahom a povatrou zákazky,
Že sú mu nrtátme technické, kvalitatívne a iné podmienky ttarcalizáciuzákazk<y a že disponuje
takými kapacitami a odbomými zrralosťami, ktoré sú na áotovenie zékazky pofiebné.

čHnok IV.
Čas plnenia

4.1. Zhotoviteť sa zaváanje , že zhotoví a odovzdá zákazkapodťa článku I. tejto zmluvy
objednávateťovi v termínoch :

zaěatie diela : 01.07 .20ll
Ukončenie diela : 3ll2.20l2

4.2. Zhotoviteť splní svoju povinnosť vykonať zál<azku jeho riadnym ukoněením
a odovzdaním zékazky objednávateťovi v mieste plnenia. Za ukončenie zrákazky sa
povžuje deň , kedy bola obojstranne protokolárne podpísaná zápisnica o odovzdaní
aprevzatí zzkazky.

4.2. Ak áotoviteť pripraví zekazku alebo jeho časť na odovzdanie pred dohodnuf m
termínom plnenia, z,avázuje sa objednávateť t to zél<az]<u prevziať aj v skoršom pon knutom
termíne, bez rr5rylatenia finančného bónusu za skrátenie termínu rea\izácie stavby.

4.3. Dodržanie času plnenia zo strany áotoviteťa je závislé od riadneho a včasného
spolupósobenia objednávatel]a dohodnutého v tejto zrnluve. Zhotoviteť nie je v omeškaní po
dobu, počas ktorej nemohol plniť svoju povinnosť následkom okolností vzrriknuf ch na stane



objednávateťa, priěom doba plnenia sa o tento ěas predlžuje bez nároku objednávateťa na
uplatrrenie sankcií.

4.4. Spolupósobenie objednávatella spočíva najmá:
- v odovzdaní staveniska v termíne najmenej 3 dní pred dohodnutým termínom

zašatiadtelal tj.tri dnipred 1.julom 20ll l
- v odovzdani realízaéného projektu diela min. v 2 vyhotoveniach , najneskór v deň

odovzdania staveniska
- v odovzdaní stavebného povolenia a roáodnutí a stanovísk dotknutých orgánov

štátnej správy najneskór vdeň odovzdania staveniska
- dodržaniaplatobných podmienok dohodnufých v č1. VI. tejto zmluvy

čHnok V.
cena zazál<azklu

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zrrrluvných strán pevná a
nemenná aje doložená ocenen;ým Ýku /lnimer áotoviteťa ktorý je pdlohou č.l tejto
zmluvy a j ej neoddelitel'nou súčasťou.

5.2. Cenazazhotovente zékazky je 615 955,83 €bez DPH.

DPH je l23t91,16€

5..3 Cena zazhotovertie zákazky je 739146.99 € spolu s DPH
Slovom: sedemstoíidsaťdevát'tisíc stoštyridsaťšesť99/100Euro

5.4.Cena ?ikazky je stanovená vnítane ptatnej sadzby DPH v čase uzawetia zekazky.
V pdpade zmeny sadzby DPH bude dň zpridanej hodnoty fakturovaná vždy podťa
predpisov platných v čase uskutoěňov ania zdantteťného plnenia.

5.5. Cena za zákazku uvedená v ods. 5.2. tohto čláítku predstavuje nutné náklady na
áotovenie zékazl<y wátane presunu hmót, poplatkov za zabratie verejného priestranstva,
kompletizačnej prirážky, vedťajších rozpočtových nrákladov - nákladov na vybudovanie,
prevádzku , údržbu zariadettta arrypratania stavenisÝ,a ana zneškodnenie vzniknu{ých
odpadov v zrrysle platnej legislatívy .

5.6. V pdpade, žepť'realízáciizáL,azky podťa tejto zrrrluvy pdde k zmenám, doplnkom alebo
rozšíreniu predmetu zákazky na zél<7ade požiadaviek objednávateť4 ktoré majú vplyv na
dohodnutú ceml zákazky , znluvné stany zabezpeéia ich realízápiu uzawetím dodatku k tejto
zél<azke so súhlasom zrrrluvných strrán.

čHnok VI.
Platobné podmienlry

6. Objednávateí sazavázuje zaplatiť áotoviteťovi dohodnufu eenu takto:
6.1. Priebežné platby počas realizácie zekazky na zá/r-lade mesačných faktur podťa súpisu
vykonaných prác odsúhlasených techniclcým dozorom, podpísan;im stavbyvedúcim



a oceneným podl'a oceneného vykazu rrýmer. Odsúhlasený súpis vykonaných prác, dodávok
a zisť ovaci protokol bude pdlohou fakfury.

6.2. Obstarávateť si vyhradzuje právo zafužať z konečnej faktúry kolaudačnú ratu vo výške
10 % zdohodnutej ceny záJriazky uvedenej včlánku V. ods. 5.2. . Táto zadtžaná ťrnančná
čiastka bude uhradená objednávateťom na účet zhotoviteťa do 14 dní po odstránení poslednej
vady alebo nedorobku z preberacieho protokolu stavby a uvol'není zadňanej finančnej čiastky
MVRR sR.

6.3. Závercěné zúčtovanie sa uskutoční na zéMade zúčtovacej fakfury. V zúčtovacej fakture
áotoviteť uvedie zoznam mesačných faktúr s uvedením ich čísiel, fakturovanej sumy
azaplatenej čiastky aúplný zostatok zrnluvnej ceny. Právo vystaviť zúčtovaciu fakhiru
vznikne áotoviteťovi dňom odovzdania aptevzatia diela. Pokial zákazka bude prevzatábez
závad a nedorobkov, objednávatet zaplati áotovitelbvi zúčtovaciu fbktúru v plnej výške.
Pokial objednávateť preveane zákazku s drobnými vadami a nedorobkami, zaplatí
áotoviteťovi v lehote splatrrosti iba časť zmluvnej ceny ( 90% ), zbytok (l0 %) zaplati po
odsfuránení poslednej vady či nedorobku uvedených v preberacom protokole do 10 pracovných
dní po predložení zétmamuo ich odsfiánení.
Zápis o odsftánenívádanedorobkov musí byť podpísaný stavebným dozorom objednávateťa,
ktorý je povinný odstriánenie vád anedorobkov skontrolovať abez zbyloěného odkladu
v prípade odstriánenia vád a nedorobkov tento zár:íarnpotwdiť.

6.4. Jednotlivé faktúry budú obsahovať údaje v zrnysle plafirého zneniazákonaě.22212004
Z. z. o DPH v ntení neskorších predpisov.

6.5. V pdpade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne áviimým právnym
predpisom a]ebo dohodnuté touto zrrrluvou, objednávateťje oprávnený vrátiťju bezodkladne
áotoviteťovi na doplnenie. Oprávneným wátením fakfiúry prestáva platiť póvodná lehota
splatrrosti a nová lehota splatrosti zaěne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry
objednávateťovi.

6.6. Lehota splatnosti faktw je 30 dní od doručenia faktúry na Obecný urad v Šintave.

čHnok YII.
Záračná doba -zodpovednost' zavady C

7 .l. Zhotoviteť zodpovedá zato, že zál<azka je zhotovená podťa podmienok uvedených v tejto
zmluve a všeobecne závázných právnych predpisov, platných STN a že počas záručnej doby
bude mať vlastnosti na používanie na dohodnutý úěel.

7.2. Zhotoviteť zodpovedáza vady, ktoré objekt má v čase jeho odovzdania objednávateťovi.
Za vady, kíoré sa prejavili po odovzdaní objektu zodpovedá áotoviteť iba vtedy, ak boli
spósobené porušením jeho povinnosti.

7.3. Zhotoviteť nezodpovedá zavady zekazky, ktoré boli spósobené použitím podkladov
poskytnut}ch objednávateťom a áoiovitel' ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol
zistiť ich nevhodnosť, alébo na n9 upozornil objednávateťa a ten na ich použití trval.

7.4. Zaruéná doba je 60 mesiacov azaéína plynúť odo dňa odovzdania stavby
objednávateťovi. Zánlka sa vďahuje na zákazku za predpokladu riadnej starostlivosti



a držby zákazky objednávateťom. Zánlka sa nevďatruje na prípady násilného poškodenia
zákazlcy resp. po ško denia živelnou udalo sťou.

7.5. Pre prípad vady počas záručnej doby má objednávatell právo požadovať aáotoviteť
povinnosť bezpla rého odstránenia vady.

7.6. Zhotoviteť sa zaváztfie zaéať s odstaňovaním skryt ch reklamovan ch vád zát<azky
v lehote do 3 dní od ich oznámenia azavázuje sa ich odstrániť v čo najkratšom možrom čase.
O odsftánenej vade sa spíše zápis , ktor podpíšu zástupcovia áotovíteťa a objednávatel'a.

7.7. Objednávateí sazavázt$e, že prípadnri reklamáciu vady zá/r:azky uplatní bezodkladne po
jej zistení písomnou formou do ruk oprávneného zástupcu áotoviteťa podťa zzkazl<y.

7.8. Zhotoviteť sa zavázlttje písomne reagovať na reklamáciu objednávateťa do 3
pracovn; ch dní odo dňa doručenia.

7 .9. Ak sa ukáže, že vada na predmete plnenia je neopravitel'ná, zavázl$e sa áotoviteť dodať
do 14 dní od zistenia tejto skutočnosti náhradn predmet plnenia podťa dohody
s objednávateťom.

čtánot< VIII.
P o dmienky vykon ania zál<azl<y

8.1. Zhotoviteť vykonázákazkuna svoje náklady a na vlas ré nebezpečenstvo.

8.2. Objednávateť je povinn odovzdať stavenisko vypratané tak, aby áotoviteť mohol na
ňom začať práce v srilade s projektom a podmienkami tejto zmluvy.. Sričasne s odovzdaním
staveniska odovzdá objednávateť áotoviteťovi aj stavebné povolenie, prípadne in; doklad,
ktory povoťuje stavbu.

8.3. Objednávateí vyt či pri odovzdaní staveniska všetky podzemné anadzemné inžinierske
siete na stavenisku aodovzdááotoviteťovi srihlas apodmienky správcov inžinierskych sietí,
zaktorychje možné vykonávať stavebné práce.

8.4. Zhotoviteť nezodpovedá za poškodenie podzemn}ch vedení a inžinierskych sietí, ktoré
nebudri vyt čené pri odovzdaní staveniska.

8.5. Objednávateť odovzdá áotoviteťovi pri odovzdaní staveniska vyt ěené základné
smerové a qiškové body. Objednávateť sričasne presne vymedzí hranice staveniska.

8.6. Sričasne s odovzdaním staveniska zabezpeéí objednávateť zriadenie ciest na pdchod
a prejazd na stavenisko.

8.7. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj v robné zaiadenie staveniska si zabezpeéí áotoviteť
apo skončení stavby zabezpečí aj likvidáciuavypratanie staveniska.

8.8. Zhotoviteť je povinn; viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebn} denník. Do denníka sa
zapisujri všetky skutočnosti rozhodujrice na plnenie zrrluvy.



8.9. Objednávateť je povinný cestou technického dozoru sledovať obsa}r denníka. Denné
záznamy ěitateťne zapisuje stavbyvedúci, alebo jeho povercný zástupca. Stavbyvedúci je
povinný predložiť objednávateťovi ( jeho stavebnému dozoru ) denný zánnam k podpisu
najneskór v nasledujúci deň na podpis.

8.10. Objednávateť je povinný najneskór do dvoch pracovných dní zazrtŇiť pdpadný
nesúhlas s obsahom záunamu, ato aj s uvedením dóvodu nesúhlasu. Denník je základným
dokumentom o priebehu výstavby, na ktory sa možno odvolať v ďalšom konaní.

8.11. Zhotoviteť je povinný vyzvať objednávatel'a aj prostredníctvom zápisu v denníku na
prevzatíe prác, ktoré budú ďalším postupom ptác zakqté alebo sa stanú neprísfupn;ými. Ak sa
na prevzatie prác objednávatel] nedostaví v lehote 3 pracovných dní, hoci bol na to riadne
vyzvaný, je povinný uhradiť náklady dodatočného odokrytia, ak takéto odkrytie vyžaduje
anezistiasa závady na vykonaných prácach.

8.12. V priebehu pracovného ěasu musí byť denník na stavenisku prístupný podťa § 46d
zákona 5011976 Zb.

8.13. Stroj e, zaríadenia a materiály, ktoré zostali po likvidácii zariadenia staveniska sú
majetkom áotoviteťa.

8.14. Zhotoviteť zabezpeéí na svoje náklady stráženie staveniska. Na stavenisko móžu
vstupovať iba poverení pracovníci objednávateťa.

8.15. Objednávateť zodpovedá za to, že iadny priebeh stavebných prác zhotoviteťa nebude
rušený neoprávnenými zasahmi tretích osób.

8.16. Zhotovitell zodpovedázabezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov.

8.17. Zhotoviteť zodpovedá za čistofu aporiadok na stavenisku. Zhotoviteť odsháni na
vlastné nráklady odpady, ktoré sú qýsledkom jeho činnosti.

8.18. Objednávateť zabezpeči pre áotoviteťa napojenie na inžinierske siete pre potreby
stavby s Qým, že náklady bude hradiť áotoviteť a budú súčasťou zrrluvnej ceny.

8.19. Objednávateť zabezpeéi všetky roáodnutia štátnej správy, potrebné pre vykonanie
zál<azlcy.

8.20. Zaiadenia staveniska sí zabezpečuje áotoviteť na svoje náklady, ktoré sú súčasťou
ceny.

8.21. Zhotoviteť sa zavázuje vyzvať objednávateťa minimálne 3 pracovné dni vpred k účasti
na skúškach.

8.22. Objednávateť poveruje vykonávaním technického dozora: ,

Zhotoviteť sa zavánsje najmenej 15 dní pred odovzdaním príslušnej éasti zákazl<y, alebo celej
zékazJ<y vyzvať objednávateťa zápisom do stavebného denníka na jej ptevzatie atíež
písomným oznámením, že éasť zákazk<y alebo celá záka*<a je pripravená k odovzdaniu.

-L
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1 8.23. Podmienkou odovzdania aprevzatia je rispešné vykonanie všetk ch predpísan ch
sk šok podťa osobitn}ch predpisov, závánrymi normami a projektovou dokumentáciou.
Doklady o t}chto skriškach podťa požiadavky prevádzkovateía aužívateťa podmieňujri
prevzatie zžlkazky.

8.24. Zhotoviteť sa zaváanje odovzdať spolu so zál<azkou a šesť vyhotovení projektovej
dokumentácie so zakreslením všetlo. ch arienpodťa skutočného stavu.

8.25. Zákazka bude zhotoviteťom odovzdaná a objednávateťom prevzatá aj v prípade , že
vzápise oodovzdaní aptevzatí budri uvedené vady anedorobky., ktoré sami osebe ani
v spojení s in mi nebránia plynulej bezpečnej prevádzke l užívaniul. Tieto zjavné vady
a nedorobky musia byt'uvedené v zápise o odovzdaní aprevzatí diela so stanovením termínu
ich odstrtínenia.

8.26. Vadou sa rozumie odch lka v kvalite, rozsahu a parametroch zákazlcy stanoven ch
projektovou dokumentáciou, a všeobecne závázlrrymi technick mi normami a predpismi.

8.27. Nedorobkom sa rozumie nedokončenáptáca oproti realizačnému projekfu.

8.28. Objednávateť sa stáva postupn}m zhotovovaním zákazky jeho vlastníkom, pričom
zhotoviteť n ša nebezpečenstvo škody na zhotovovalej zékazke až do doby jeho odovzdania
aptevzatía.

8.29. O odovzdaní aptevzatí zákazky sri stany povinné spísať protokol aspoň v štyroch
vyhotoveniach, ktory podpíšu oprávnené osoby, ktoré sa preberacieho konania zričastnili.
Odovzdávajrici protokol okrem zák|adnych ridajov o diele bude podkladom pre vydanie
kolaudačného rozhodnutia a bude obsahovať aj:

- áodnotenie akosti vykonan; ch prác
- supis zisten ch váďanedorobkov
- dohodu o lehotách odstránení vád anedorobkov
- sripis odovzdan}ch dokladov
- konštatovanie objednávateía, že dielo preberá dňom podpisu preberacieho protokolu
- dátum, mená a podpisy oprávnen ch zástupcov strián

článokIX.
Zmluvné pokuty

9.1. Za nedodržanie dohodnutého termínu ukoněenia zál<azky uvedeného vtejto zrnluve je
objednávateť oprávnen ričtovať áotoviteťovi zmluvn pokutu vo v ške 0,05 oÁ z ceíIy
zékazl<y zakažd deň omeškaniaaždo ukoněenia zákazky.

9.2. Ak áotoviteť neodstráni vady resp. nedorobky zpreberacieho konania vdohodnutom
termíne, móže objednávateť uplatniť zrrluvnri pokutu vo v ške 300.- za každ de t

omeškania až do odstrtánenia nedorobkov zpteberacieho konania.

-t



čHnok X.
Spolupósobenie a podklady objednávatel'a

l0.1. Objednávatet odovzdá áotoviteťovi v dvoch vyhotoveniach projektovú dokumentaciu

-realizaéný projekt stavby pre potreby áotoviteťa.

l0.2. Objednávatet odovzdá áotoviteťovi stavebné povolenie na predmetrrú stavbu.

l0.3. Objednávatet vytýči inžinierske siete na stavenisku a odovzdá stavenisko áotoviteťovi
zbavené práv tretích osób.

ČtánokXI.
ostatné ustanovenia

l1.1. Zhotoviteť bude informovať objednávateťa o stave rozpracovanej zál<azJ<y, na
pravidelných poradách, ktoré áotoviteť bude organízovať podťa potreby najmenej však raz
za30 dnl

ll.2.Objednávateí aáotoviteť sa zaváalju, že obchodné atechnické informácie, ktoré im
boli zverené zrrluvným partnerom nespdstupnia tretím osobám bez vzájomného písomného
súhlasu alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok zrnluvy.
Pokial vznikne zhotoviteťovi v tejto súvislosti škoda, má právo tíežnanáh,radu škody.

ll.3.Zhotoviteť bude pri plnení predmetu zrrrluvy postupovať sodbomou starostlivosťou.
Zavázl,fie sa dodržiavať všeobecne závázné predpisy, technické nonny a podmienky zrrluvy.
Zhotoviteť sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateťa, polqmmi objednávateťa,
zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zrrrluvných strrán a roáodnutiami
a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a ostatných oryanizácii.

člárrok XII.
záverečné ustanovenia

l2.1. Zmluva nadob da platrrosť a ričinnosť podpisom zmluvn; ch strán, ktoré tak vyjadruj
srihlas s jej obsa}rom.
l2.2 Zmluva o zadaníe zákazky nie je platná a riěinná v pdpade neobdržania dotácie z
MVRR SR a podpory zo ŠFRB.
l2.3. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomn ch dodatkov so

s hlasom oboch zrrrluvn ch strán. Pre platrrosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda
o celom texte dodatku. Knáwhom dodatkov kzmluve sa zrnluvné strany zaváz1,1jtt vyjadriť
písomne v lehote do 15 dní odo dňa doruěenia náwhu dodatku druhej zrnluvnej strane . Po tu
ist dobu je t}mto náwhom viazaná aj strana, ktorá ho podala.

12.4, Neoddeliteťnou s ěasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 - ocenen Ýku l ťyme4 príloha
é.2 projektová dokumentiicia, \

l2.5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rormopisoch, z ktorychkaždá zo ariuvnych stan
obdrží dva vyhotovenia. V rovnakom počte sa bud vyhotovovať aj pdpadné ďalšie dodatky
k nej.



12.6.Z-rriuvné strany sa dohodli, že ak táto zrrrluva neuprawje niekloré vzájomné vďahy
aávázky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími na
zmluvné vďahy sa vďahujúcimi právnymi predpismi.

t2.7. Zmluvné stany vyhlasujú, že obsalr tejto zrrrluvy je prejavom ich slobodnej vóle , že
nebola uzatvorená v tiesni ani za zvLášť nevýhodných podmienok , prečítali si ju , jej obsaltu
porozumeli a na arak sutrlasu s jej obsahom futo vlastroručne podpísali.

V Šintave, dňa 31. I2.20I0 V Šintave, dňa 31. !2.20!0

za zhotoviteťa


