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ZMLUVA O DIELO č. ZM-KO-OD-18-0125 OBEC ZÁHRADNÉ 

uzatvorená podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení 

medzi týmito zmluvnými stranami 

 

Objednávateľ:  Obec Záhradné 

so sídlom: Tulčícka 178, 082 16  Záhradné 

v zastúpení: Róbert Tkáč, starosta 

IČO: 00328022 

DIČ: 2021296750 

Bankové spojenie: Prima banka, a.s.   BIC: KOMASK2X 

IBAN:    SK81 5600 0000 0088 2972 8016 

Poverený zástupca:  Róbert Tkáč 

Tel./e-mail: 0905504466, robert.tkac@obeczahradne.sk 

(ďalej len „objednávateľ“ alebo „obec“), 

a 

Zhotoviteľ:  KOSIT a.s. 

so sídlom: Rastislavova 98, 043 46  Košice 

v zastúpení: Ing.Lucia Šprinc, Ing.Renáta Rabatinová -  na základe plnej moci 

IČO: 36 205 214 

DIČ: 2020061461 

IČ DPH: SK2020061461 

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.    BIC: TATRSKBX 

IBAN: SK30 1100 0000 0029 4802 6001 

Zápis v: Obchodnom registri OS Košice I, Odd.: Sa, Vl. č.: 1169/V 

Poverený zástupca:  Mgr. Peter Bartek 

Tel./e-mail: 0918 696 175, bartek@kosit.sk 

 (ďalej len „zhotoviteľ“). 

(ďalej spolu „zmluvné strany“). 

PREAMBULA 

i. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sú podľa osobitných predpisov oprávnené na výkon všetkých 

činností, ktoré sú nevyhnutné na plnenie povinností vzájomne dohodnutých v tejto zmluve. 

ii. Na účely tejto zmluvy a jej príloh sa pod pojmom „služby“ rozumejú služby špecifikované v čl. I zmluvy. 

iii. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania s predmetom 

zákazky: „Obstarávanie služieb v odpadovom hospodárstve“, na podklade ponuky predloženej 

zhotoviteľom v zmysle výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 12.09.2018. 

ČLÁNOK I 

Predmet zmluvy 

1. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonávať pre objednávateľa komplexné služby súvisiace 

s nakladaním s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a s kategorizáciou odpadov v zmysle Katalógu 

odpadov stanoveného Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z. (ďalej len „Katalóg odpadov) – odpady 

skupiny č. 20 Katalógu odpadov - komunálne odpady vrátane jeho zložiek, ktoré vznikajú na území 

obce jej obyvateľmi a to: 

a) zber, odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu kat. č. 20 03 01 zo 110 lit. nádob 

(kuka), 

b) zber, odvoz a zneškodnenie drobného stavebného odpadu kat. č. 20 03 08 z VKK, 
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to všetko za podmienok dojednaných touto zmluvou a v rozsahu tak, ako sú tieto služby podrobne 

špecifikované v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za poskytnuté služby dohodnutú cenu za 

podmienok dojednaných v tejto zmluve a dodržiavať povinnosti stanovené zmluvou a zákonom. 

ČLÁNOK II 

Miesto a spôsob plnenia 

1. Miestom plnenia podľa tejto zmluvy je katastrálne územie obce Záhradné. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude vykonávať služby podľa čl. I. ods. 1 písm. a) tejto 

zmluvy v intervale: 26 vývozov ročne, pričom konkrétny deň vývozu zhotoviteľ oznámi 

objednávateľovi písomne (postačí e-mailom).   

3. Ostatné služby podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonávať, vždy podľa okolností a potrieb 

objednávateľa, na základe písomnej objednávky (avíza) objednávateľa zaslanej na dispečing (postačí e-

mailom na adresu presov.dispecing@kosit.sk) a v kópii poverenému zástupcovi zhotoviteľa, ktorú je 

objednávateľ povinný doručiť aspoň tri (3) pracovné dni pred požadovaným termínom plnenia. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dohodnuté služby vhodnými technickými prostriedkami určenými na 

tento účel ako aj fyzickými osobami, ktorých zdravotný stav, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a 

odborná spôsobilosť zodpovedajú činnosti podľa tejto zmluvy. V súvislosti s tým je zhotoviteľ povinný 

dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a plniť si úlohy na 

úseku BOZP, PO a ochrany životného prostredia. 

ČLÁNOK III 

Cena 

1. Na základe dohody zmluvných strán (v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení), sa 

objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za služby podľa tejto zmluvy a v rozsahu podľa 

skutočne vykonaných výkonov.  

2. Jednotlivé zložky tvoriace cenu podľa ods. 1 tohto článku sú podrobne špecifikované podľa druhu 

a rozsahu služby v podrobnom rozpočte, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Takto stanovená 

cena požadovaných služieb sa použije počas celej doby trvania tejto zmluvy. 

3. Cena podľa tohto článku sa rozumie bez DPH, ktorú zhotoviteľ vyúčtuje podľa príslušných všeobecne 

záväzných právnych predpisov účinných v čase vzniku daňovej povinnosti. 

ČLÁNOK IV 

Platobné podmienky 

1. Objednávateľ vyhlasuje, že predmet zmluvy bude financovaný výlučne z prostriedkov obce v súlade 

s príslušnými ustanoveniami zákona o odpadoch a súvisiacich právnych predpisov.  

2. Na základe dohody zmluvných strán cena za služby podľa tejto zmluvy bude uhrádzaná mesačne pozadu, 

podľa skutočne vykonaných služieb.   

3. Cenu za služby podľa čl. IV. tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vyúčtovať objednávateľovi písomnou 

formou - vystavením faktúry ako riadneho daňového dokladu so všetkými náležitosťami a to do 15 dní od 

poskytnutia služby, alebo súhrnne raz mesačne, vždy po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, 

v ktorom boli služby poskytnuté. Nevyhnutným podkladom pre fakturáciu je doklad o váhe odobratého 

odpadu (tzv. vážny lístok) a záznam o výkone vozidla (tzv. stazka). 

4. Zhotoviteľ je v odôvodnených prípadoch oprávnený vystaviť objednávateľovi zálohovú faktúru a 

objednávateľ je povinný ju zaplatiť v určenej skrátenej lehote splatnosti, a to najmä, ale nie len v prípade 

omeškania objednávateľa s úhradou jeho záväzkov. V takom prípade zhotoviteľ zohľadní uhradenú 

zálohovú platbu vo faktúre podľa ods. 3 tohto článku. Neuhradením zálohovej faktúry riadne a včas stráca 

objednávateľ nárok na plnenie podľa tejto zmluvy. 

mailto:presov.dispecing@kosit.sk
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5. Originál faktúry (aj zálohovej) zhotoviteľ odošle objednávateľovi po jej vystavení poštou a v prípade 

požiadavky objednávateľa aj v kópii na e-mailovú adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 

6. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od jej doručenia. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky 

náležitosti podľa tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a/alebo doplnenie najneskôr 

do 5 dní od jej doručenia. V takom prípade lehota splatnosti začne plynúť až doručením opravenej faktúry 

objednávateľovi. Lehota na vrátenie faktúry podľa tohto odseku je dodržaná, ak objednávateľ v uvedenej 

lehote odovzdá túto faktúru na poštovú prepravu. 

7. Dňom zaplatenia faktúry v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie deň pripísania príslušnej 

sumy v prospech bankového účtu zhotoviteľa. 

8. V prípade omeškania s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený požadovať aj zaplatenie úrokov 

z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

9. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry viac ako 60 dní odo dňa splatnosti, zhotoviteľ je 

oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy. V tomto prípade zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za škody 

vzniknuté v súvislosti s tým a má nárok na zaplatenie všetkých služieb poskytnutých objednávateľovi do 

dňa účinnosti odstúpenia. 

ČLÁNOK V 

Záväzky zmluvných strán 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) vykonávať dohodnuté služby s odbornou starostlivosťou, riadne a včas podľa dohodnutého 

harmonogramu a v súlade s požiadavkami objednávateľa,  

b) prevziať a zhodnotiť/zneškodniť dohodnutý druh odpadu určeným spôsobom a v určenom zariadení, 

pokiaľ je zhotoviteľ oprávnený nakladať s týmto odpadom v súlade s príslušnými povoleniami na 

prevádzkovanie určeného zariadenia,  

c) zabezpečiť váženie odovzdaného odpadu a vystaviť o tom doklad, 

d) vykonať všetky práce súvisiace s odberom odpadov v súlade so zákonom o odpadoch a súvisiacimi 

právnymi predpismi, 

e) bezodkladne písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo 

sťažuje vykonanie služby (postačí e-mailom). 

2. Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) zabezpečiť odovzdanie odpadu tak ako je špecifikovaný v čl. I ods. 1 tejto zmluvy, 

b) zabezpečiť prítomnosť povereného zástupcu na mieste a v čase vykonávania služby, za účelom 

potvrdenia záznamu o výkone vozidla (tzv. stazka) bezodkladne po poskytnutí dohodnutej služby, 

v opačnom prípade sa stazka považuje za potvrdenú aj bez podpisu objednávateľa, 

c) poskytnúť zhotoviteľovi pri plnení tejto zmluvy nevyhnutne potrebnú súčinnosť.  

3. Za kategorizáciu odpadu zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ má právo vykonať vizuálnu kontrolu 

odpadu s cieľom overiť si údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu deklarované objednávateľom. 

4. Váženie zhotoviteľom prevzatého odpadu sa uskutočňuje na certifikovanej váhe. Dokladom 

preukazujúcim množstvo odovzdaného odpadu je vážny lístok vystavený zhotoviteľom pri každom 

jednotlivom vážení. 

5. Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania služby kontrolovať jej vykonávanie. 

6. Zhotoviteľ má právo odmietnuť prevzatie odpadu ak: 

a) obsahuje iné druhy odpadov ako sú špecifikované v čl. I. ods. 1 tejto zmluvy; 

b) obsahuje také druhy odpadov, s ktorými zhotoviteľ nie je oprávnený nakladať v súlade s príslušnými 

povoleniami a rozhodnutiami na prevádzkovanie určeného zariadenia; 

c) poskytnutie služieb nie je technicky možné.  

Odmietnutie prevzatia odpadu a jeho dôvod zhotoviteľ oznámi objednávateľovi v mieste plnenia a potvrdí 

tiež písomne (postačí e-mailom) bez zbytočného odkladu. V tomto prípade objednávateľ stráca nárok na 

vykonanie služby. 
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7. Zhotoviteľ má právo odmietnuť poskytnutie služby podľa tejto zmluvy, ak po odovzdaní a prevzatí 

odpadu zistí, že tento odpad: 

a) obsahuje iné druhy odpadov ako sú špecifikované v čl. I. ods. 1 tejto zmluvy; 

b) obsahuje také druhy odpadov, s ktorými zhotoviteľ nie je oprávnený nakladať v súlade s príslušnými 

povoleniami a rozhodnutiami na prevádzkovanie určeného zariadenia. 

Odmietnutie poskytnutia služby a jeho dôvod zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne (postačí e-

mailom) bez zbytočného odkladu. V tomto prípade zhotoviteľ nevykoná služby uvedené v čl. I. ods. 1. 

tejto zmluvy a  odpad vráti objednávateľovi, pričom objednávateľ stráca nárok na vykonanie služby a je 

povinný zaplatiť zhotoviteľovi všetky preukázateľne vynaložené nevyhnutné náklady, ktoré mu 

v súvislosti s tým vznikli.  

8. V prípade opakovaného odmietnutia podľa ods. 6 písm. a) a ods. 7 písm. a) tohto odseku, sa toto považuje 

za podstatné porušenie zmluvných povinností zo strany objednávateľa s právom zhotoviteľa odstúpiť od 

tejto zmluvy. 

ČLÁNOK VI 

Poistenie  

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu začatia vykonávania služieb podľa tejto zmluvy mať uzatvorené poistenie 

zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti s vykonávaním služieb mohol objednávateľovi spôsobiť 

sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť objednávateľovi tretie osoby (napr. zamestnanci, subdodávatelia 

zhotoviteľa) na sumu minimálne do výšky hodnoty poskytovaných služieb podľa čl. III. tejto zmluvy.  

2. Zhotoviteľ  je povinný poistenie podľa tohto článku udržiavať po celý čas trvania tejto zmluvy a túto 

skutočnosť kedykoľvek na požiadanie objednávateľa, v lehote troch (3) pracovných dní od doručenia tejto 

požiadavky, aj preukázať objednávateľovi. 

3. V prípade vzniku poistnej udalosti je zhotoviteľ povinný ihneď písomne informovať objednávateľa o 

poistnej udalosti, zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu poistného plnenia 

a postupovať v súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou. 

ČLÁNOK VII 

Doba trvania 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 01.10.2018 do 30.09.2020. 

2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno predčasne ukončiť: 

a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán, ku dňu uvedenému v tejto dohode; 

b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany; dôvody a výpovedná lehota je stanovená 

zákonom o odpadoch v platnom znení a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca od jej 

doručenia druhej zmluvnej strane; 

c) odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia povinností podľa tejto zmluvy alebo zákona. 

3. Každá zmluvná strana je oprávnená písomne odstúpiť od zmluvy vždy v prípade, ak druhá zmluvná strana 

podstatne poruší svoje povinností stanovené touto zmluvou, platnou legislatívou v oblasti nakladania 

s odpadmi a Obchodným zákonníkom. 

4. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim odo dňa jeho 

doručenia.  

ČLÁNOK VIII 

Mlčanlivosť 

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že pri plnení tejto zmluvy budú mať prístup k informáciám týkajúcim 

sa druhej zmluvnej strany (ďalej len „dotknutá zmluvná strana“) a jej podnikania, najmä k informáciám 

obchodnej, výrobnej, prevádzkovej, marketingovej, finančnej, majetkovej, organizačnej, personálnej, 

hospodárskej a/alebo technickej povahy. Tieto informácie alebo akékoľvek iné informácie verejne 

neprístupné a súvisiace s činnosťou dotknutej zmluvnej strany, ktoré druhá zmluvná strana získa ústne, 

písomne alebo v akejkoľvek inej forme pri plnení tejto zmluvy alebo v jej súvislosti, sú predmetom 
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obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, rovnako ak ich dotknutá zmluvná strana týmto 

označuje ako dôverné v zmysle § 271 Obchodného zákonníka (ďalej len „dôverné informácie“). 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že vykonajú všetky opatrenia na zabezpečenie utajenia dôverných informácií 

v súvislosti s touto zmluvou a vzájomnou korešpondenciou v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného 

zákonníka. Zmluvné strany sa zaväzujú, že splnenie účelu tohto článku: 

a) budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, najmä sa zaväzujú s dôvernými 

informáciami zaobchádzať ako s prísne tajnými, tieto dôverné informácie bez výslovného 

predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo tretej osobe 

neoznámiť, nesprístupniť, nezverejniť alebo pre seba alebo iného nevyužiť, 

b) písomne oznámia dotknutej zmluvnej strane akékoľvek okolnosti, ktoré by mohli viesť k vzniku 

konfliktu záujmov s dotknutou zmluvou stranou, 

c) použijú dôverné informácie iba v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy a na dosiahnutie účelu 

podľa tejto zmluvy, 

d) obmedzia zverenie dôverných informácií iba tým svojim zamestnancom, ktorí sú určení na plnenie 

predmetu tejto zmluvy a u ktorých zabezpečujú dodržiavanie dôvernosti týchto informácií a povinností 

s tým súvisiacich, 

e) o každom sprístupnení dôverných informácií tretej strane v prípadoch stanovených všeobecne 

záväznými právnymi predpismi budú informovať dotknutú zmluvnú stranu, pričom sa uvedené 

povinnosti zaväzujú vykonávať so všetkou potrebnou odbornou starostlivosťou. 

3. V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti podľa tohto článku je dotknutá zmluvná strana oprávnená 

požadovať od druhej zmluvnej strany zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 €, a to za každé jedno 

porušenie danej povinnosti s tým, že zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu 

škody spôsobenej dotknutej zmluvnej strane porušením týchto povinností. 

4. Tento článok zmluvy sa nevzťahuje na zverejňovanie, sprístupňovanie a poskytovanie informácii 

objednávateľom, ak povinnosť zverejňovať, sprístupňovať alebo poskytovať informácie mu vyplýva zo 

všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä, no nie výlučne zo z. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). 

5. Záväzok zachovať mlčanlivosť o dôverných informáciách pretrváva v priebehu trvania tejto zmluvy a 

neobmedzene aj po zániku zmluvy. 

ČLÁNOK IX 

Záverečné ustanovenia 

1. Adresou pre doručovanie sa rozumie adresa sídla ako aj e-mailová adresa uvedená v záhlaví tejto zmluvy, 

pričom každú zmenu je dotknutá strana povinná bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane. V prípade 

pochybností platí, že zmena adresy nebola preukázateľne oznámená. 

2. Písomnosť doručovaná elektronicky podľa tejto zmluvy sa považuje za doručenú najneskôr dňom 

nasledujúcim po dni jej odoslania. Písomnosť doručovaná poštou sa považuje za doručenú aj dňom 

vrátenia zásielky odosielateľovi, bez ohľadu na dôvod jej nedoručenia, i keď sa adresát o nej nedozvie. 

3. Prílohou a neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tiež Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti 

KOSIT, a.s. (ďalej len „VOP“), “), ktoré sú záväzné pre obidve zmluvné strany, pokiaľ v zmluve nie je 

uvedené inak. Odlišné dojednania obsiahnuté v zmluve majú vždy prednosť pred ustanoveniami VOP.   

4. Zmluvné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami VOP, zákona 

o odpadoch v platnom znení, súvisiacimi právnymi predpismi a Obchodným zákonníkom v tomto poradí. 

5. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať výlučne písomne vo forme dodatku podpísaného 

oboma zmluvnými stranami. To neplatí v prípadoch stanovených touto zmluvou, ako aj pri zmene 

poverených osôb zmluvných strán a pri zmene obsahu príloh tejto zmluvy z dôvodu zmeny príslušných 

právnych predpisov alebo príslušných povolení na prevádzku určeného zariadenia, kedy tieto môžu byť 

menené jednostranným oznámením doručeným druhej zmluvnej strane. 
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6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s §47a zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník. 

7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch s platnosťou originálu, po jednom exemplári pre 

každú zmluvnú stranu. 

8. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu v celom rozsahu porozumeli a nemajú k 

nemu výhrady ani ďalšie pripomienky, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich vôľa je slobodná a 

vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné, na znak čoho túto zmluvu vlastnoručne podpisujú. 

Prílohy: 

1. Rozpis služieb a jednotkových cien 

2. Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti KOSIT a.s. 

3. Splnomocnenie pre Ing. Lucia Šprinc a Ing. Renáta Rabatinová zo dňa 8.12.2017 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 

V Záhradnom dňa 21.09.2018 V Košiciach dňa 21.09.2018 

 

 

 

 

________________________ _________________________ 

Obec Záhradné KOSIT a.s. 

Róbert Tkáč,, starosta Ing.Lucia Šprinc, Ing.Renáta Rabatinová  

 na základe plnej moci 
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Príloha č. 1 

 

➢ Odber, preprava a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu 

▪ Vývoz nádob (110 , 120 litrov)                   

Jednotková cena  za vývoz 1 nádoby                                         1,25 Eur bez DPH 

• Predpokladaný zákonný poplatok na 1 tonu                          5,04 Eur bez DPH 

                                                          

 

➢ Odber, preprava a zneškodnenie drobného stavebného odpadu 

▪ Prenájom veľkokapacitného kontajnera 

                 Jednotková cena za 1 týždeň prenájmu                                      10,00 Eur bez DPH 

▪ Vývoz odpadov  

           Jednotková cena za 1 vývoz kontajnera bez zneškodnenia  

                                                                                                                     140,00 Eur bez DPH 

▪ Zneškodnenie (zhodnotenie) odpadov  

                 Jednotková cena za 1 t                                                                10,00 Eur bez DPH 

- Uviesť cenu bez zákonného poplatku 

Zákonný poplatok                                                                       0,33 Eur bez DPH       

 

 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 

V Záhradnom dňa 21.09.2018 V Košiciach dňa 21.09.2018 

 

 

 

 

________________________ _________________________ 

Obec Záhradné KOSIT a.s. 

Róbert Tkáč,, starosta Ing.Lucia Šprinc, Ing.Renáta Rabatinová  

 na základe plnej moci 

 

 


