
Zmluva na poskytnutie služby - Zinluva o dielo 

v zmysle ustanoveni a § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ( ďalej len 

,,Obchodný zákonník") medzi zmluvnými stranami: 

číslo objednávatel'a: číslo zhotovitel'a: 1173-00 

Zmluvné strany 

I. 

2. 

Objednávatel': 
Sídlo: 

Bratislavský samosprávny kraj Bratislava 
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 

V zastúpení: 
IČO: 

Mgr. Juraj Droba, MBA,MA 
36063606 

IČ DPH: 2021608369 
bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 
Číslo účtu v tvare IBAN: 
 Web: www.bratislavskykraj.sk 
Osoby oprávnené rokovat' 
o zmluvných podmienkach: JUDr. Matúš Šaray
Osoby oprávnené rokovat'
vo veciach technických: Róbert Branderský

( ďalej Jen „objednávatel'") 

Zhotovitel': 
Sídlo 
V zastúpení: 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu v tvare IBAN: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

Basler&Hofmann Slovakia s.r.o. 
Panenská 13, 811 03 Bratislava 
Ing. Valerián Horváth, konatel' 
Ing. Róbert Zwilling, konatel' 
Tatra banka, a.s. 

35925621 
2021986494 
SK202 l 986494 

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 35261/B oddiel: Sro 
Osoby oprávnené rokovat' 
o zmluvných podmienkach:
Osoby Oprávnené rokovat' 
vo veciach technických: 

Osoby zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy: 
Koordinácia plnenia predmetu zmluvy za časť 
projektových prác a veci stavebno - technických: 
Hlavný projektant: 
Hlavný inžinier: 
Koordinácia plnenia predmetu zmluvy za inžiniering: 

Ing. Valerián Horváth 

Ing. Róbert Zwilling 
Ing. Marián Kováčik 

Ing. Marián Kováčik 
Ing. Marián Kováčik 
Ing. Marián Kováčik 
JUDr. Martin Pačes 



































Článok XIII. 
Záverečné ustanovenia 

13.1. Neoddelitel'nými prílohami tejto zmluvy sú: 

a. Príloha č. l - Formulár ponuky vrátane podrobného rozpočtu a návrhu ceny / vytvára
záujemca podl'a zmluvy, čl. V. Cena diela

b. Príloha č. 2 - Zadávacie podmienky objednávateťa / v opise predmetu zákazky
c. Príloha č. 3 - Špecifikácia autorských práv / poskytuje sa v SP
d. Príloha č. 4 - Zoznam subdodávatel'ov / vytvára záujemca podťa svojej ponuky

13.2. Právne vzťahy neupravené výslovne touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

13.3. Zmluva je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

13.4. Zmluva nadobudne účinnost' v zmysle § 47a ods. l zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom 
sídle objednávateťa. 

13.5. Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku. 

13.6. Zmeny a dopinky tejto zmluvy je možné robit' len písomnými dodatkami podpísanými 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podťa poradia. 

13. 7. Zhotovitel' berie na vedomie, že zmluva sa uzatvára s Bratislavským samosprávnym krajom ako
orgánom verejnej správy, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode 
informácií/ v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné" a „prevažujúci verejný 
záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osob" na základe dobrovol'nosti nad rámec 
povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali 
za verejné financie, alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom 
Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy 
pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne 
súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh 
a to v plnom rozsahu /obsah, náležitosti, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje/, na internetovej 
stránke vlastníka za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly 
verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeťuje bez akýchkol'vek výhrad a bez časového 
obmedzenia. 

13.8. Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdfža objednávatel' a 1 
exemplár obdfža zhotovitel'. 

13.9. Štatutárni zástupcovia zmluvných strán svojím podpisom potvrdzujú, že obsahu tejto zmluvy 
porozumeli a že k jej prijatiu pristupujú slobodne a dobrovol'ne. 

O 6. 05. 2019 

V Bratislave dňa .............................. . V Bratislave dňa 11.4.2019 

Basler�Hofmann 
Slo\lat:ía � K/nzultačnl lnžinieri 
Panenská 13 / 811 03 Bratislava
ICQ: 35 925 621/ IČ DPH: SK2021986494 

·4-

Ing. Valerián Horváth 
konatel' 
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