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Prezenčná listina
Starostka obce:

Danka Ďuriačová

Poslanci OZ:

Mgr. Andrea Dúcka
Ing. Peter Gardian

ospravedlnený

Ľuboš Hloža

ospravedlnený

Ing. Juraj Jánošík
Ing. Pavol Koreň

ospravedlnený

Ing. Boris Michalička
Bc. Dana Zápotočná
Hlavný kontrolór:

Mgr. Ivan Antal

Zapisovateľka:

Dáša Lobotková

Hostia a ostatní prítomní:

Návrh programu rokovania
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Schválenie zmeny prílohy č.1 k VZN č. 2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na príslušný kalendárny rok na úseku školstva
4. Odpredaj obecného rodinného domu č. 90
5. Rôzne
6. Záver
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1.

Otvorenie

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Danka Ďuriačová, ktorá
konštatovala, že nakoľko sú prítomní štyria poslanci , OZ je uznášaniaschopné a preto sa
môže rokovanie začať.
Starostka navrhla overovateľov zápisnice:
- Bc. Dana Zápotočná
- Ing. Juraj Jánošík
Zapisovateľka zápisnice bola určená: p. Dáša Lobotková
Uznesenie č.21/2017
OZ v Bobote schvaľuje:
Overovateľov zápisnice: Bc. Dana Zápotočná a Ing. Juraj
Jánošík
Za uznesenie hlasovali: 4poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Následne starostka obce prečítala program rokovania a dala hlasovať o jeho schválenie.
Uznesenie č. 22/2017
OZ v Bobote schvaľuje:
Program riadneho rokovania OZ nasledovne:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Schválenie zmeny prílohy č. 1 k VZN č. 2/2012
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
príslušný kalendárny rok na úseku školstva
4. Odpredaj obecného rodinného domu č.90
5. Rôzne
6. Záver
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2.

Kontrola uznesení

Starostka obce D. Ďuriačová prečítala kontrolu uznesení :
Splnené uznesenia:
36/2016, 92/2016, 93/2016, 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 8/2017, 9/2017,
10/2017, 11/2017, 12/2017, 15/2017, 16/2017, 17/2017, 18/2017, 19/2017, 20/2017.
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Nesplnené uznesenia:
OZ v Bobote schvaľuje:
Prerokovanie Uznesenia č. 65/2014 – Zásady hospodárenia s majetkom
23/2015 obce – návrh na odloženie na budúce zasadnutiu OZ.

Trvá

OZ v Bobote schvaľuje:
Vstúpiť do jednania s p. Žáčikom a s p. Brezanom
61/2016 o odkúpenie pozemkov, o ktoré majú záujem.

Trvá

OZ v Bobote schvaľuje:
Vstúpiť do výzvy na rekonštrukciu, opravu kultúrneho
domu obce a vypracovanie projektovej dokumentácie
64/2016 k realizácií rekonštrukcie KD na základe výzvy.
OZ v Bobote schvaľuje:
Prevod pozemkov do majetku obce – parciel zapísaných v KN, na LV č.
731, k.ú Bobot, tak ako sú zobrazené v GP č. 43151736–26/16,
nasledovne:
- E KN parc. č. 658/50 = C KN parc. č. 530/3, ihrisko obce
- E KN parc. č. 658/50 = C KN parc. č. 530/4, manipulačná plocha
športového areálu obce (ihriska)
- E KN parc. č. 658/50 = C KN parc. č. 530/5, manipulačná plocha
športového areálu obce (ihriska)
- E KN parc. č. 658/50 = C KN parc. č. 673/1, manipulačná plocha
športového areálu obce (ihriska)
- E KN parc. č. 659/5 = C KN parc. č. 530/1, športový areál obce
- E KN parc. č. 659/5 = C KN parc. č. 530/3, ihrisko obce
- E KN parc. č. 659/5 = C KN parc. č. 530/4, manipulačná plocha
športového areálu obce (ihriska)
- E KN parc. č. 659/5 = C KN parc. č. 531/1, cintorín obce
- E KN parc. č. 659/5 = C KN parc. č. 532/7, cintorín obce
- E KN parc. č. 659/5 = C KN parc. č. 671/1, manipulačná plocha
cintorína obce (cintorín)
- E KN parc. č. 27/31 = C KN parc. č. 532/8, manipulačná plocha domu
71/2016 smútku

6/2017

7/2017

Trvá

Trvá

OZ v Bobote schvaľuje:
Mandátnu zmluvu o poskytovaní poradenských služieb medzi
mandatárom EUROKONZULT s.r.o so sídlom Kubínska 1104/4, Žilina v
zastúpení konateľom Ing. Mgr Drahoslavom Loricom a mandantom obcou
Bobot, Bobot 56 v zastúpení starostkou obce Dankou Ďuriačovou
(príloha č.5)
Trvá
OZ v Bobote schvaľuje:
Zakúpenie rozhlasového zariadenia VM Florián na splátky v celkovej
sume 2058 €
Trvá
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OZ v Bobote schvaľuje:
Harmonogram riadneho zasadnutia OZ na rok 2017:
07.4.2017
26.5.2017
30.6.2017
08.9.2017
20.10.2017
13/2017 08.12.2017

Trvá

OZ v Bobote schvaľuje:
14/2017 Termín konania verejného zhromaždenia občanov obce Bobot – 29.4.2017 Trvá

3.

Schválenie zmeny prílohy č. 1 k VZN č. 2/2012 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na príslušný kalendárny rok na úseku školstva

Starostka v krátkosti oboznámila s prepočítanou zmenou prílohy na rok 2017 a dala hlasovať
za jej schválenie.
Uznesenie č.23/2017
OZ v Bobote schvaľuje:
Zmenu prílohy č. 1 k VZN č. 2/2012 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na príslušný kalendárny rok
na úseku školstva
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4.

Odpredaj obecného rodinného domu č. 90

Starostka obce oboznámila poslancov s podmienkami a aktuálnym stavom okolo vybavovania
vysporiadania pozemkov pri rodinnom dome. Je potrebné vysporiadať pozemky tak, aby sa
rodinný dom aj s dvorom mohol odpredať, pričom do predajnej ceny budú započítané všetky
náklady súvisiace s vysporiadaním pozemkov na katastrálnom úrade a náklady na znalecký
posudok. Doterajšie vynaložené náklady obce boli 13 000 eur za kúpu domu, 300 eur za
vypracovanie znaleckého posudku a 51 eur za kolky na katastrálnom úrade. Nakoľko
starostka obce povedala, že počíta ešte s ďalšími kolkovými poplatkami, pán poslanec Ing.
Michalička navrhol celkovú sumu, za ktorú obec dom odpredá, zaokrúhliť na 13 500 eur.
Hlavný kontrolór obce Mgr. Ivan Antal upozornil, že treba postupovať podľa zákona
o majetku obcí . Odpredaj rodinného domu bude zverejnený na úradnej tabuli v obci aj
napriek tomu, že súčasným nájomcom tohto domu pani Briliakovej a pánovi Fábrymu
vyplýva z uzatvorenej nájomnej zmluvy predkupné právo.
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Uznesenie č.24/2017
OZ v Bobote schvaľuje:
Predajnú cenu obecného rodinného domu č. 90 vo výške
13 500 eur
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5.

Rôzne

V tomto bode prečítal hlavný kontrolór obce svoju Správu z kontrolnej činnosti za mesiace
január, február a marec 2017. Poslanci vzali túto správu na vedomie.
Následne starostka obce oboznámila poslancov so Zmluvou o dielo s firmou CO-PRO, spol.
s r.o. na zabezpečenie sústavného vykonávania odborných služieb vyplývajúcich zo
zákonných povinností na úseku civilnej ochrany, obrany štátu a hospodárskej mobilizácii,
skladového hospodárstva civilnej ochrany, odbornej pomoci pri riešení mimoriadnych
udalostí, mimoriadnych situácií a povodňových situácií. Finančná odplata za tieto služby by
bola 35 eur mesačne.
Uznesenie č.25/2017
OZ v Bobote schvaľuje:
Zmluvu o dielo s poskytovateľom CO-PRO, spol. s r.o.
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Potom starostka obce dala poslancom na zváženie vstúpiť do vypracovania územného plánu
obce. Územný plán obce je popri strategickom pláne /program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja/ základným plánovacím nástrojom na miestnej úrovni . Najvýhodnejšia ponuka od
konkrétnej firmy na vypracovanie tohto územného plánu a zámeru obce v 1. kroku je 2 000
eur. Vypracovanie územného pánu by priniesol pre občanov možnosť získania stavebných
pozemkov.
Uznesenie č.26/2017
OZ v Bobote schvaľuje:
Vstup do procesu rozvoja územia obce vypracovaním
územného plánu obce a zámeru obce a vyčlenenie
finančnej čiastky na tento účel z rozpočtu obce vo výške
2 000 eur.
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nakoľko neustále pribúda ústnych, ale ja písomných sťažností od občanov na psie
exkrementy v blízkosti ich domov a na verejných priestranstvách, starostka obce sa rozhodla
pokúsiť vyriešiť tento problém zakúpením odpadkových košov a vreciek na psie exkrementy,
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ktoré by boli rozmiestnené po obci. Navrhla zakúpenie 4 odpadkových košov a 10 balení
vreciek od firmy ELKOPLAST Slovakia, s.r.o., ktorá nám predložila cenovo najvýhodnejšiu
ponuku. Poslanci s týmto návrhom súhlasili, nakoľko ide naozaj o dlhodobo pretrvávajúci
problém. Zakúpenie odpadkových košov a vreciek by predstavovalo finančnú čiastku cca 330
eur.
Uznesenie č.27/2017
OZ v Bobote schvaľuje:
Zakúpenie 4 ks odpadkových košov na psie exkrementy
s potrebným príslušenstvom a vreckami a finančnú čiastku
z rozpočtu obce vo výške 330 eur
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ďalej starostka obce informovala o záujme pána Michala Snopeka získať od obce pozemok,
na ktorom sa nachádza sčasti jeho záhrada /bývalý potok/, ktorý sa ťahá cez všetky záhrady až
po pána Sokolíka. Naopak zasa obec časťou cesty zachádza na jeho pozemok, preto by sa
pripravili zámenné zmluvy na tieto pozemky, s čím pán Snopek súhlasí. Taktiež by sa potom
takto formou zámennej zmluvy s obcou vysporiadala aj časť pozemku pána PhDr. Ivana
Podperu a všetky následné pozemky s občanmi, cez ktorých pozemky sa ťahá bývalý potok,
ktorý je majetkom obce. S týmito občanmi sa obec vysporiada taktiež formou zámennej
zmluvy na uvoľnenie existujúcej cesty, ktorá je na ich pozemkoch, do majetku obce. Poslanci
obecného zastupiteľstva súhlasili aby starostka obce pripravila zámenné zmluvy .
Nakoniec ešte starostka obce povedala, že je potrebné prečistiť bagrom protipovodňovú zdrž
za domom pána Fialu, nakoľko je už dosť zanesená a zarastená náletovými drevinami a už
potom nespĺňa svoju funkciu a taktiež je aj nesprávne vyspádovaná, čím nie je umožnený
správny prietok do kanalizácie Toto by však bolo reálne až za pár mesiacov, nakoľko teraz je
zem veľmi rozmočená.
6.

Záver

Nakoľko neboli žiadne ďalšie pripomienky a otázky, starostka obce poďakovala poslancom
za účasť na riadnom zasadnutí a rokovanie OZ ukončila.

Overovatelia zápisnice:

Bc. Dana Zápotočná
Ing. Juraj Jánošík

Starostka obce:

Danka Ďuriačová
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Príloha č. 1

Obec

Bobot

Zmena prílohy č.1
k Všeobecnému záväznému nariadeniu 2/2012
o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na príslušný kalendárny rok na úseku školstva

Vyvesené na obecnej tabuli : 18.4.2017
Zvesené z obecnej tabule :
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Príloha č. 1
Z údajov, ktoré zverejnilo Ministerstvo financií SR na svojej internetovej stránke
(www.finance.gov.sk) pre rok 2017 vyplýva:
 Predpokladaný podiel na DPFO pre rok 2017 za SR v €:
1 764 524 000,0
 Prepočítaný počet detí a žiakov podľa stavu k 15.09.2016:
8 948 638,6
Výpočet hodnoty jednotkového koeficientu:
0,40 x výnos dane z príjmov FO za SR / prepočítaný počet žiakov k 15.9. predchádzajúceho
kalendárneho roka za SR:
0,40 x (1 764 524 000,0 / 8 948 638,6) = 0,40 x 197,18351 = 78,87 €
Pre obec Bobot na rok 2017 platí:
Materská škola:
 32 detí

32 x 78,87 x 27,3
stravník MŠ:
1 stravník MŠ:
212,96 €



1 dieťa

=

68 900,83 € z toho:

32 x 141,97 x 1,5
=
6 814,56 / 32

(68 900,83 – 6 814,56) / 32

=

6 814,56 €
=
1 940,20

Základná škola - žiak na činnosť Školského klubu detí:



15 žiakov
1 žiak

15 x 78,87 x 5,6
6 625,08 / 15

=
=

6 625,08 €
441,67 €

Školská jedáleň – potenciálny stravník:



15 stravníkov
1 stravník

15 x 78,87 x 1,8
2 129,49 / 15

=
=

2 129,49 €
141,97 €

Výška finančných prostriedkov na
financovanie originálnych kompetencií na
úseku školstva (na mzdy a prevádzku) na
žiaka v jednom kalendárnom roku v €
1940,20
441,67

Kategória škôl a školských zariadení v obci
Bobot
Materská škola:
Školský klub detí:
Zariadenie školského stravovania:
Základná škola – stravník:
Materská škola – stravník:

141,97
212,96
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Príloha č. 2

Správa z kontrolnej činnosti kontrolóra obce Bobot
za mesiace január, február a marec 2017
Označenie hlavného kontrolóra: Mgr. Ivan Antal, hlavný kontrolór obce
Označenie kontrolovaného subjektu: Obecný úrad , Bobot č.56
Cieľ kontroly: dodržiavanie zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, kontrola vystavených faktúr, pokladničného denníka
a vedenia pokladne v dobe od 1.12017 do 28.3.2017
Označenie povinnej osoby: starostka obce Danka Duriačová
Dátum doručenia návrhu správy na oboznámenie povinnej osobe: 5.4.2017
Opis zistených nedostatkov a pri porušení osobitných predpisov označenie konkrétnych
ustanovení, ktoré boli porušené spolu s návrhmi a odporúčaní alebo opatrení na nápravu
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku:
1. Kricí list DF 2017/15
FA – zimná údržba – posyp ciest, soľ – 416,40Eur
rozpočtový predpis 635004 – rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov,
prístrojov, zariadení, techniky a náradia
2. Kricí list DF 2017/60
FA – oprava strechy ZŠ – 1339Eur
rozpočtový predpis 635004 – rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov,
prístrojov, zariadení, techniky a náradia
3. Vykonávanie základnej finančnej kontroly podľa §7 zákona č. 357/2015 Z.z. o
finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Za kontrolované obdobie chýbajú na dokladoch kde sa overuje základná finančná
kontrola podpisy štatutára obce, ktorý taktiež svojím podpisom overuje základnú
finančnú kontrolu každej finančnej operácie.
4. Príjmové a výdavkové pokladničné doklady – chýba základná finančná kontrola podľa
§7 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
NÁVRH ODPORÚČANÍ :
1. Zúčtovať s rozpočtom DF 2017/15 v súlade s opatrením Ministerstva financií
Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa
ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia
rozpočtovej klasifikácie.
rozpočtový predpis 635006 – rutinná a štandardná údržba budov, objektov a ich častí
2. Zúčtovať s rozpočtom DF 2017/60 podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej
republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová
klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej
klasifikácie.
rozpočtový predpis 635006 – rutinná a štandardná údržba budov, objektov a ich častí
3. Podpísať základnú finančnú kontrolu štatutárom obce za celé kontrolované obdobie.
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4. Vykonávať základnú finančnú kontrolu podľa §7 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bude potrebné dať
vyrobiť razítko o základnej finančnej kontrole a každú finančnú operáciu oraziť,
dopísať a podpísať podľa uvedeného zákona.

Dátum vyhotovenia správy z kontroly: 5.4.2017
Mgr. Ivan Antal
hlavný kontrolór obce
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Príloha č. 3

ZMLUVA O DIELO
Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

Obec Bobot
Č. 56
913 25 Bobot
Zastúpený: Danka Ďuriačová, starostka obce
IČO: 00311421

CO-PRO, spol. s.r.o.
v zastúpení: Ing. Rudolf Otrísal, konateľ
IČO : 50412485
Bankové spojenie : Tatra banka
č. účtu : SK 91 1100 0000 0029 4202 5550
mob.tel.:0903555811
Článok II.
Úvodné
ustanovenia

Touto zmluvou sa poskytovateľ zaväzuje zabezpečiť objednávateľovi sústavné
vykonávanie odborných služieb za odplatu, ktoré objednávateľovi vyplývajú zo zákonných
povinností na úseku civilnej ochrany, obrany štátu a hospodárskej mobilizácii, skladového
hospodárstva civilnej ochrany, odbornej pomoci pri riešení mimoriadnych udalosti,
mimoriadnych situácií a povodňových situácií podľa článku III. tejto zmluvy, vrátane
odborného poradenstva pri aktívnom riešení a odstraňovaní nedostatkov, a to všetko v súlade
s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Všetky činnosti poskytovateľ vykoná po dohode s objednávateľom na pracoviskách
objednávateľa a na území obec Bobot.
Objednávateľ sa zaväzuje platiť odpadu podľa článku V. tejto zmluvy.
Článok III.
Predmet
zmluvy
1. Zabezpečenie odborných činností vyplývajúcich z povinnosti obce na úseku civilnej
ochrany obyvateľstva, krízového riadenia v čase krízových situácií mimo času vojny
a vojnového stavu, obrany, hospodárskej mobilizácie, vedenie skladového hospodárstva
na úseku civilnej ochrany a prevencie pred povodňami v zmysle príslušných
legislatívnych noriem.
2. Odborné poradenstvo pri riešení mimoriadnych udalostí, mimoriadnych situácií,
povodňových situácií a krízového stavu. Vypracovanie a podávanie priebežných
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informácií počas vyhlásenia 2. a 3.stupňa povodňovej aktivity a počas vyhlásenia
mimoriadnej situácie, vypracovanie súhrnných správ o záchranných prácach
a vypracovanie žiadosť o refundáciu nákladov na povodňové záchranné práce, povodňové
zabezpečovacie práce a záchranné práce.
3. Nepretržitá pracovná pohotovosť a po vyrozumení o vzniku mimoriadnej udalosti alebo
povodňovej situácie na území obce Bobot okamžité poskytovanie odborných rád
Krízového štábu obce Bobot.
Článok IV.
Záväzky
A) Poskytovateľa
Poskytovateľ sa zaväzuje:
a) vykonávať predmet zmluvy osobne v zmysle platnej legislatívy,
b) vykonávať predmet zmluvy v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve
a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
c) dokumenty predpísané v zmysle platne legislatívny vypracované vo forme smerníc,
pokynov, opatrení, príkazov, resp. iných riadiacich aktov štatutárneho predstaviteľa
objednávateľa,
d) postupovať pri vykonávaní predmetu zmluvy v súlade s informáciami poskytnutými
objednávateľom a v súlade s jeho záujmami,
e) odovzdať objednávateľovi všetky dokumenty, ktoré mu boli poskytnuté, alebo ktoré
za neho prevzal, ak ich pri ďalšom poskytovaní služieb nebude potrebovať.

a)

b)
c)
d)

B) Objednávateľa:
poskytnúť poskytovateľovi všetky požadované podklady a informácie potrebné na
výkon predmetu zmluvy a informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré vzhľadom na
charakter poskytovaných služieb môžu mať význam pre jeho činnosť,
umožniť poskytovateľovi vstup do svojich priestorov,
spolupôsobiť pri realizácii predmetu zmluvy a poskytnúť poskytovateľovi všetku
potrebnú súčinnosť,
zaplatiť poskytovateľovi odmenu z vykonané služby v súlade s článkom V.
Článok V.
Odmena za predmet zmluvy

1. Objednávateľ uhradí za vykonanie predmetu zmluvy podľa článku III. sumu vo výške
35,-€ (slovom: tridsaťpäť eur) mesačne vrátane materiálnych nákladov.
2. Vlastníkom predmetu zmluvy v písomnej i elektronickej podobe počas realizácie je
výlučne objednávateľ.
3. Prípadná zmena ceny v závislosti od objektívnych vplyvov (zmena právnych
predpisov, devalvácia, resp. regulačné opatrenia štátu a pod.), ku ktorým dôjde po
dátume uzatvorenia tejto zmluvy bude po vzájomnej dohode zmluvných strán
premietnutá do ceny predmetu zmluvy formou dodatku.
Článok VI.
Fakturačné a platobné podmienky
1. Objednávateľ je povinný za činnosť podľa článku III. platiť odplatu dohodnutú
v článku V., a to bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa, pričom podľa
dohody táto odplata je splatná v lehote 30 dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej
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poskytovateľom objednávateľovi. Faktúra sa vystavuje vždy po uplynutí štvrťroka,
v ktorom sa činnosť vykonávajú.
2. Faktúra musí obsahovať údaje v zmysle platnej právnej úpravy SR.
3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti objednávateľ je
oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V tomto prípade sa preruší plynutie
lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej
faktúry objednávateľovi.
Článok VII.
Zachovanie mlčanlivosti
1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že počas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej
skončení budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach organizačnej,
finančnej, obchodnej, výrobnej a technickej povahy, o ktorých sa vzájomne dozvedeli
počas rokovania o uzatvorení tejto zmluvy, pri jej podpise, alebo pri realizácii
predmetu zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení zákonov v zmení neskorších predpisov.
Článok VIII.
Doba trvania zmluvy, skončenie zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobudne v deň
nasledujúcim po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkovo-právny vzťah založený touto zmluvou môže
skončiť a to:
a) písomnou dohodou,
b) písomnou výpoveďou zmluvnej strany, ktorá musí byť doručená druhej zmluvnej
strane.
3. V písomnej dohode o zániku (ukončení) zmluvy sa uvedie deň, ku ktorému sa
záväzkovo-právny vzťah skončí. Ak deň skončenia účinnosti zmluvy nie je v dohode
uvedený, skončí sa záväzkovo-právny vzťah dňom nasledujúcim po dni, keď bola
písomná dohoda uzavretá.
4. Vypovedať túto zmluvu môžu obe zmluvné strany kedykoľvek a to aj bez udania
dôvodu. Výpoveď sa považuje sa doručenú jej prevzatím adresátom, alebo v prípade
jej neprevzatia márnym uplynutím jej úložnej lehoty na pošte, za predpokladu, že bola
doručovaná na adresu uvedenú v tejto zmluve. V prípade výpovede sa skončí
záväzkovo-právny vzťah založený touto zmluvou uplynutím výpovednej doby, ktorá
je dvojmesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, ktorom výpoveď bola strane doručená.
5. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ bude v omeškaní
s úhradou faktúry viac ako 60 dní po uplynutí termínu splatnosti.
Článok IX
Záverečné ustanovenia
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1. Účastníci prehlasujú, že zmluva obsahuje ich skutočnú vôľu, že bola uzavretá
slobodne, vážne, určito a bez omylu. Prehlasujú, že zmluva nebola uzavretá v tiesni
a za nápadne nevýhodných podmienok. Prehlasujú, že si zmluvu pred podpisom
prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu túto vlastnoručne podpísali.
2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len
vtedy, ak sú vyhotovené písomne vo forme dodatku a sú obojstranne podpísané. Návrh
dodatku môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán.
3. Právne vzťahy v tejto zmluve výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, jedno dostane objednávateľ, jedno
vyhotovenie poskytovateľ.
Bobot, dňa 01.05.2017

_______________________________
objednávateľ

______________________________
zhotoviteľ
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