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miesta.

                                                                          
                                 VII. Záverečné ustanovenia
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     4. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na 

webovom sidle mesta.
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       .................................................. ..................................................               
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