ZMLUVA O DIELO č. 1836/2013
na vypracovanie Bezpečnostného projektu informačného systému
uzavretá v súlade s §20 zákona číslo 122/2013 Z.z.
a § 536 a nasi. Obchodného zákonníka:

Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Osoba oprávnená na rokovanie:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Kontaktný e-mail:
Telefón :

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žehrianska 9, 851 07 Bratislava 5
PhDr. Romana Kanovská - riaditeľka
PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD.
42134943
2022673994
Štátna pokladnica
7000334440/8180
ivana.pichanicova@nucem.sk
+421 911 405 087

(ďalej len „objednávateľ" alebo „NÚCEM")
a
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel./Fax:
E-mail:
WEB:

TOMIRA s.r.o.
Muškátová 38/495, Košice 040 11, Slovenská republika
Ing. Miroslav Lisý - konateľ spoločnosti
46 93300
2023649507
nie je platcom DPH
Spoločnosť je zapísaná v Obchodný register Okresný
súd Košice -1, Vložka: 21508/V, Oddiel: Sro.
Všeobecná úverová banka a.s.
3084023851/0200
+421 905 543 522
info@bpis.sk, info@tomira.sk
http://www.tomira.sk/, www.bpis.sk

(ďalej len „zhotovíteľ")
(Objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej ako „Zmluvné strany" alebo jednotlivo aj ako
„Zmluvná strana")
Úvodné ustanovenia
1. Objednávateľ je rozpočtová organizácia priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave. NÚCEM bol zriadený
podľa § 21 ods. 5 písm. b) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a podľa § 154 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zriaďovacou
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listinou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. CD-2008-15759/34399-1:09
s účinnosťou od 1. septembra 2008.
2. Predmet tejto Zmluvy je vzhľadom na výšku hodnoty v zmysle ustanovenia § 4 ods. 2
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní")
považovaný za zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.
3. Objednávateľ uskutočnil prieskum na predmet zákazky. Výsledkom verejného
obstarávania je výber uchádzača, s ktorými je ako so zhotoviteľom uzavretá táto zmluva.
Článok I.
Predmet zmluvy
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky vykoná pre
objednávateľa vypracovanie Bezpečnostného projektu a Bezpečnostných smerníc
informačného systému objednávateľa v súlade s §20 Zákona číslo 122/2013 Z.z. o
ochrane osobných údajov (ďalej len "Zákon") a s ohľadom na individuálne znaky
informačného systému objednávateľa (ďalej len "BPIS"). Rámcové vymedzenie predmetu
plnenia je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
2. Súčasťou BPIS bude sprievodný list pre objednávateľa, v ktorom zhotoviteľ
prostredníctvom svojich pokynov a usmernení oboznámi objednávateľa s nakladaním a
užívaním BPIS v súlade so Zákonom.
3. Dodať objednávateľovi predmet plnenia do 15 pracovných dní od doručenia správne
vyplnených dotazníkov v papierovej podobe na adresu zhotoviteľa, o čom bude
zhotoviteľ informovať objednávateľa prostredníctvom emailového kontaktu.
4. Odovzdanie a prevzatie diela potvrdia zmluvné strany v písomnom protokole, pričom
prípadné zjavné vady a nedostatky diela je objednávateľ povinný reklamovať pri
preberaní diela a dôvody odmietnutia prevzatia diela musia byť uvedené v zápise
o neprevzatí diela. Dielo sa považuje za odovzdané podpisom preberacieho protokolu
bez výhrad obidvoma zmluvnými stranami. Zhotoviteľ je povinný odovzdať dokumenty
ktoré budú vypracované k Bezpečnostnému projektu aj v elektronickej podobe.
Článok II.
Spôsob a podmienky spolupráce
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa bodu 1. článku I.
tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými príde
do styku pri plnení tejto zmluvy. Tie nesmie využiť pre osobnú potrebu a bez súhlasu
objednávateľa ich nesmie zverejniť.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať dôverné informácie výhradne zamestnancom, ktorí sa
priamo podieľajú na plnení tejto zmluvy, alebo tretej strane s ktorou má zhotoviteľ
podpísanú zmluvu o mlčanlivosti minimálne v rovnakom rozsahu a za rovnakých
podmienok ako sú stanovené touto zmluvou.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri
vypracovávaní BP, to znamená vyplní dotazník, ktorý bude slúžiť ako hlavný podklad pre
vypracovanie diela a následne mu poskytne všetky dodatočné informácie o ktoré bude
požiadaný zhotoviteľom.
5. Objednávateľ sa zaväzuje, uviesť a popísať v prílohách všetky informačné systémy /ďalej
iba „IS"/, ktoré používa vo svojej spoločnosti, žiadny nezamlčí a je si vedomý toho, že
zhotoviteľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nezapracovanie ním neuvedeného IS
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v Bezpečnostnom projekte. V prípade, že objednávateľ po odovzdaní diela zistí, že nejaký
IS neuviedol, alebo začal používať nový IS, oznámi túto skutočnosť bezodkladne
zhotoviteľovi. Zoznam IS ktoré uviedol objednávateľ a zaväzuje sa ich popísať
v dotazníku, je uvedený v prílohe č.1 , ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
6. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo, ktoré mu zhotoviteľ zašle doporučene
prostredníctvom Slovenskej pošty alebo osobne, oboznámiť sa s ním a nakladať s ním
podľa pokynov uvedených v sprievodnom liste a v súlade so Zákonom.
7. Objednávateľ sa zaväzuje, že žiadnu z písomnosti dodané zhotoviteľom (vrátane
písomností v elektronickej podobe), tvoriace BPIS a vypracované pre objednávateľa
nebude bez predchádzajúceho písomného súhlasu zhotoviteľa pozmeňovať, upravovať,
kopírovať ani inak rozmnožovať, distribuovať, šíriť, prenajímať, požičiavať, zobrazovať,
reprodukovať, alebo publikovať a použije ich iba na ten účel na ktorý boli určené.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi súčinnosť pri prípadnej kontrole z
Úradu na kontrolu osobných údajov a to analyzovať aktuálny stav pred kontrolou a
pripraviť zoznam zmien potrebných na zosúladenie aktuálneho stavu so zákonom.
9. Objednávateľ má právo dať si zapracovať tieto zmeny u iného dodávateľa, pokiaľ sa tak
rozhodne.
10. Objednávateľ sa zaväzuje, v prípade, že bude v jeho spoločnosti vykonaná kontrola
z Úradu na ochranu osobných údajov, oznámiť túto skutočnosť bezodkladne zhotoviteľovi.
11. Objednávateľ sa zaväzuje, že nepodá žiadne písomné stanovisko úradu ani kontrolnému
orgánu s výnimkou, ak napriek dožiadaniu adresovanému zhotoviteľovi sa tento
k dožiadaniu nevyjadrí v určenej lehote nie kratšej ako 5 pracovných dní.
12. Objednávateľ sa zaväzuje, že neuhradí ani neuzná pokutu či akúkoľvek inú sankciu
udelenú zo strany kontrolného orgánu / úradu / čím zmarí prípadné podanie námietok,
alebo odvolania voči rozhodnutiu o udelení pokuty, resp. možnosť vyjadriť sa k protokolu
či záznamu o kontrole.
13. Objednávateľ sa zaväzuje, že nepoverí svojim zastupovaním tretiu osobu, ktorá bude
oprávnená konať bez vedomia a bez povinnej súčinnosti so zhotoviteľom.
Článok III.
Cena a platobné podmienky
1. Cena za dielo bola stanovená dohodou na 979,- € /deväťsto sedemdesiat deväť EUR/.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí faktúru vystavenú zhotoviteľom v dobe splatnosti,
ktorá bude 30 dní.
3. Faktúru zašle zhotoviteľ objednávateľovi po podpísaní preberacieho protokolu
objednávateľom.
4. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra bude
obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť a
zhotoviteľ je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť
novú. V takomto prípade začne nová lehota plynúť dňom prevzatia nového resp.
upraveného daňového dokladu.
5. Prílohou faktúry musí byť kópia preberacieho protokolu v zmysle bodu 4, článku I. tejto
zmluvy.
Článok IV.
Ochrana údajov a ďalšie dojednania
1. Vzhľadom na povahu diela sa zhotoviteľ zaväzuje dodržať mlčanlivosť o všetkých
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skutočnostiach týkajúcich sa predmetu plnenia, o ktorých sa dozvie pri realizácii.
Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje vykonať všetky úkony potrebné k zabráneniu úniku
akýchkoľvek informácií súvisiacich s predmetom plnenia podľa tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách získaných pri
plnení záväzkov zo zmluvy. Dôvernými informáciami sa rozumejú informácie, ktorých
poskytnutie tretej osobe zmluvnou stranou by mohlo byť v rozpore s oprávnenými
záujmami druhej zmluvnej strany, a ktoré podliehajú povinnosti mlčanlivosti podľa tohto
článku alebo podľa príslušných právnych predpisov.
3. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré sa bez porušenia zmluvy stali verejne
známymi, informácie získané oprávnene inak, ako od druhej zmluvnej strany a
informácie, ktorých používanie upravujú osobitné predpisy, napr. informácie, ktoré je
Objednávateľ povinný sprístupniť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(zákon o slobode informácií) alebo iných právnych predpisov.
4. Zmluvné strany budú ochraňovať dôverné informácie druhej zmluvnej strany, a to s
rovnakou starostlivosťou, ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu,
vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré sa dozvedel
počas realizácie plnenia podľa tejto zmluvy, ak ho objednávateľ v konkrétnom prípade
tejto povinnosti písomne nezbaví, alebo predmetné informácie nie sú verejne známe.
Táto povinnosť bude platiť aj pre prípadných subdodávateľov zhotoviteľa.
6. Záväzok mlčanlivosti a ochrana údajov môže podliehať zákonu č. 215/2004 Z. z. o
ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákonu č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov, zákonu č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v
sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, zákonu č.
563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákonu č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonu č. 199/2004 Z. z.
Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
Obchodnému zákonníku a pre prípad, že informácie poskytnuté pri plnení tejto zmluvy
takým právnym predpisom podliehajú, zaväzujú sa zmluvné strany také právne predpisy
dodržiavať.
7. Objednávateľ súhlasí, že zhotoviteľ môže sprístupniť všetky informácie, vrátane
informácií, ktoré sú dôverné podľa tohto článku, v rozsahu nevyhnutnom k plneniu tejto
zmluvy, svojim subdodávateľom.
8. Každá zo zmluvných strán je tiež oprávnená sprístupniť informáciu podliehajúcu
povinnosti mlčanlivosti podľa tohto článku v rozsahu požadovanom právoplatným
rozhodnutím súdu alebo iného štátneho orgánu alebo právnymi predpismi SR, vrátane
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pred takým sprístupnením informuje o
požiadavke na sprístupnenie druhú zmluvnú stranu a vykoná primerané opatrenia
potrebné na ochranu dôverných informácií druhej zmluvnej strany.
9. Záväzky podľa tohto článku sú časovo neobmedzené, a to až do doby, kedy sa
informácie stanú verejne známymi.
10. Ustanovenie tohto článku sa nevzťahuje na splnenie povinnosti zverejňovať zmluvy
podľa Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2010 alebo iného v budúcnosti
prijatého uznesenia vlády SR v budúcnosti. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým,
aby Objednávateľ zverejnil túto zmluvu v rozsahu požadovanom uznesením vlády, v
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súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a pri zachovaní obchodného
tajomstva. Poskytovateľ je povinný pred takýmto zverejnením neodkladne na výzvu
Objednávateľa označiť údaje a informácie, ktoré tvoria predmet jeho obchodného
tajomstva a z tohto dôvodu nemôžu byť zverejnené.
Článok V.
Zmena a zrušenie zmluvy
1. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré
budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.
2. Táto zmluva môže zaniknúť okrem jej riadneho splnenia z nasledujúcich dôvodov:
2.1 Dohodou zmluvných strán
2.2 Odstúpením od zmluvy
2.3 Výpoveďou
3. Objednávateľ môže jednostranne odstúpiť od Zmluvy s okamžitou platnosťou, ak bol na
majetok poskytovateľa vyhlásený konkurz alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku.
4. Právne účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia
odstupujúcej strany o odstúpení od zmluvy spolu s uvedením dôvodov odstúpenia druhej
zmluvnej strane.
5. Každá zo zmluvných strán môže od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť na základe
písomného oznámenia v prípade, ak druhá zmluvná strana podstatným spôsobom poruší
svoju zmluvnú povinnosť a toto porušenie neodstráni ani na základe písomnej výzvy
v dodatočnej primeranej lehote, najmenej však desať (10) pracovných dní.
6. Podstatným porušením zmluvy sa rozumie:
6.1 omeškanie zhotoviteľa s dodaním diela v stanovenej lehote; objednávateľ nemá
nárok na odstúpenie od zmluvy podľa tohto bodu v prípade, že omeškanie
zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety bolo spôsobené z dôvodov prekážok na
strane objednávateľa,
6.2 neuhradenie ceny za dielo objednávateľom v lehote viac ako 7 kalendárnych dní po
splatnosti faktúry.
7. Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu v prípade, ak:
a) zhotoviteľ postúpi svoje práva zo zmluvy alebo uzatvorí zmluvu o subdodávke v
rozpore so zmluvou,
b) ak súd právoplatne uzná kohokoľvek z členov štatutárneho orgánu zhotoviteľa alebo
zamestnancov zhotoviteľa za vinných z trestného činu bezprostredne súvisiaceho s
uzatváraním a/alebo plnením tejto zmluvy.
8. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
9. Za platné vypovedanie tejto zmluvy podľa bodu 8. alebo odstúpenie od tejto zmluvy
podľa bodu 4 účastníkom tejto zmluvy sa považuje aj prípad, ak nemožno doručiť
písomnú zásielku obsahujúcu výpoveď alebo odstúpenie od zmluvy právnickej osobe na
adresu, ktorú uviedla.
Článok VI.
Porušenie zmluvy a jeho dôsledky
1. Za omeškanie s platením faktúr zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úroky z omeškania vo
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výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý začatý deň omeškania.
Článok VII.
Komunikácia medzi zmluvnými stranami
1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, všetky
písomnosti, oznámenia, resp. informácie podľa ustanovení tejto zmluvy (ďalej len
„Korešpondencia") vyhotovené v písomnej forme, prípadne zachytené na inom hmotnom
nosiči, si budú navzájom doručovať osobne, elektronickou poštou, alebo poštou.
2. Zmeny adries na doručovanie osobne, poštou, alebo elektronickou poštou budú
oznamované formou písomného oznámenia.
3. Pri osobnom doručovaní Korešpondencie sa Korešpondencia považuje za doručenú
okamihom, keď si zmluvné strany prostredníctvom oprávnených osôb vzájomne písomne
potvrdia jej doručenie.
4. Doručovaním prostredníctvom pošty sa rozumie doručenie Korešpondencie doporučene
poštou na adresu sídla adresáta, prípadne na inú adresu, ktorú adresát písomne oznámil
druhej zmluvnej strane. Za deň doručenia Korešpondencie sa považuje aj deň, v ktorý
zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú Korešpondenciu prevziať, alebo
v ktorý márne uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej
poštou zmluvnej strane, alebo, v ktorý je na zásielke doručovanej poštou zmluvnej
strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa
odsťahoval", „adresát je neznámy" alebo iná poznámka podobného významu.
5. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídiel zmluvných strán
uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti
oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností.
Článok VIII.
Zodpovednosť za škody
1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ nedodrží ktorúkoľvek z povinností
vyplývajúcich pre neho z tejto zmluvy, je povinný uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá
vznikla objednávateľovi v dôsledku porušenia povinností alebo činnosťou poskytovateľa.
2. V prípade, že Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vykoná u
objednávateľa kontrolu a dôjde k záveru, že Bezpečnostný projekt nie je vypracovaný v
súlade so Zákonom, v dôsledku čoho vyvodí voči objednávateľovi sankčný postih,
objednávateľ je oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa náhradu takto vzniknutej škody avšak
maximálne do výšky ceny diela, podľa bodu 1, článku III.
3. Právo uplatniť si náhradu škody sa vzťahuje iba na vypracovaný Bezpečnostný projekt a
Bezpečnostné smernice (§20 zákona č. 122/2013 Z.z.) a nevzťahuje sa na samotné
realizovanie zákona č. 122/2013 Z.z objednávateľom v praxi.
4. Právo uplatniť si náhradu škody podľa bodu 2 tohto článku zaniká dňom, keď nadobudne
účinnosť novela zákona č. 122/2013 Z.z., alebo novela niektorej z jeho vykonávacej
vyhlášky.
5. Prípady vzniknutej škody, ktorá bude spôsobená tretími osobami, budú riešené v zmysle
platných právnych predpisov.
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Článok XI.
Ostatné dojednania
1. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom pripísania celkovej sumy za
dielo na účet zhotoviteľa.
Článok XII.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa riadi a vykladá v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak
nie je dohodnuté v tejto Zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a
vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a súvisiacimi
všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, najneskôr však do dňa, kedy nadobudne
účinnosť novela zákona č. 122/2013 Z.z. alebo niektorá jeho vykonávacia vyhláška.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vyvinú maximálnu snahu o riešenie všetkých sporov
vyplývajúcich alebo súvisiacich s touto zmluvou zmierlivou cestou, a to do 30 dní od
doručenia písomného upozornenia jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poslednej zmluvnej strany stranami a
účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv
Úradu vlády Slovenskej republiky, a to v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
5. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením obsahu tejto zmluvy tretím osobám
v nevyhnutnom rozsahu, okrem údajov, označených ako „Dôverné informácie", v
Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky na Internete - príslušnej
webovej stránke (www.crz.gov.sk).
6. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane nevynútiteľným alebo neplatným podľa
platného práva, bude toto ustanovenie neúčinné len do tej miery, do akej je nevynútiteľné
či neplatné. Ďalšie ustanovenia tejto Zmluvy ostávajú naďalej záväzné a v plnej platnosti
a účinnosti. Pokiaľ nastane takáto situácia, Zmluvné strany nahradia nevynútiteľné či
neplatné ustanovenie iným ustanovením, ktoré sa mu svojím obsahom a účelom bude
najviac približovať.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 - Rámcové vymedzenie predmetu
plnenia
8. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s jednotlivými ustanoveniami tejto zmluvy,
ich znenie prerokovali a porozumeli mu, zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nevýhodných
podmienok a na znak svojho súhlasu so znením jej ustanovení ju potvrdzujú svojimi
podpismi.
9. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane dve
vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

V Bratislave dňa

V Košiciach dňa

PhDr. Romana Kanovská
riaditeľka

ÍL... 2013

Ing. Miroslav LÍsý
konateľ
i
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