
 
 

 

   

Výzva na predloženie ponuky  
   

Obec Gemerská  Hôrka 
 

  

 
Názov,  
sídlo - Adresa vybraného dodávateľa  

 
  
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 

Obec Gemerská  Hôrka , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  ods. 1. písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás 
žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  

 

„ Nákup 8 miestneho vozidla spoločnej dopravy osôb “ 

 

1. Identifikácia :  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: OBEC GEMERSKÁ HÔRKA  

Sídlo: Gemerská Hôrka 151, 049 12 Gemerská  Hôrka  

Štatutárny zástupca: Ing.Tibor Balázs -  starosta obce  

IČO: 00328219      

DIČ:        2020961272  

IČ DPH:   neplatca DPH 

Tel.:     +421 58 7921 225     

E-mail:  info@gemerskahorka.eu   

Internetová stránka: www.gemerskahorka.eu 

Bankové spojenie:   Prima banka a.s.  

Číslo účtu.:             SK82 5600 0000 0021 2829 2005    

b.) Poverená organizácia pre  verejné   obstarávanie :  

ER – STAVING s.r.o. IČO : 36 714 941 , Šafárikova 39, 048 01 Rožňava  

Tel.: +421 905 921 307 

e-mail:  erstaving@gmail.com  

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: ER – STAVING s.r.o., Šafárikova  39, 048 01 Rožňava  

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Erika Szabadosová 

4. Predmet obstarávania: Predmetom  verejného   obstarávania   je   kúpa 8 miestneho     vozidla spoločnej 
dopravy osôb 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Výsledkom verejného   obstarávania  bude  
uzavretie   Kúpnej   zmluvy  pre   uvedené   motorové  vozidlo.    

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Dodanie  osobného 8 miestneho motorového 
vozidla na  hromadnú dopravu   osôb  . Požiadavka verejného   obstarávateľa , je  dodanie nového   motorového   
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vozidla  vyrobeného  v roku   2020.      Opis  a požiadavka na  predmet  zákazky  tvorí   samostatná   príloha : 
špecifikácia predmetu   zákazky  .  

7. Predpokladaná hodnota zákazky:   29 900,00  EUR bez DPH)  

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Obecný úrad,Gemerská  Hôrka  č. 151, 049 12 Gemerská Hôrka  

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 6  mesiacov , nasledujúcich 
po  dni nadobudnutia  účinnosti Zmluvy.   

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky : okrem  tejto   výzvy  s vymenovanými   prílohami 
sa iné súťažné podklady uchádzačom poskytovať nebudú 

11. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny operačný program   : kód výzvy: IROP-CLLD-Q091-

512-002  - B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb 

12. Lehota na predloženie ponuky: 09.03.2020  do  11:oo hod.  

13. Otváranie a vyhodnocovanie  ponúk :   
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 09.03.2020 do 14:00 hod. Miesto: Kancelária ER -  STAVING s.r.o.Rožňava  - 
verejné otváranie ponúk, ktorého sa môžu zúčastniť oprávnené osoby. Informácie o oprávnených osobách a 
otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožňuje  účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili 
ponuku v lehote na predkladanie ponúk a to: štatutárnemu zástupcovi uchádzača alebo ním písomne poverenej 
osobe.  

14. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne  , na adresu : ER – STAVING s.r.o., Šafárikova  39, 048 01 
Rožňava  

15. OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY  :  Zapečatená/zabezpečená obálka(obal) ponuky musí označená 
požadovanými údajmi   
 Na obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:  
- .adresa   uvedená v bode 2  
- .adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),  

                  označenie „  - súťaž – Minibus - neotvárať “, 

16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk:  Ponuky sa 
vyhodnocujú  na  základe jediného  kritéria  najnižšia  cena :   celková cena za celý predmet zákazky vrátane dane 
z pridanej hodnoty (DPH) – váha: 100% 

17. V predmetnej   súťaži sa neuskutoční  elektronická  aukcia   
18. Spôsob hodnotenia:  

Na prvom mieste sa umiestni ponuka s najnižšou celkovou cenou s DPH, resp. konečnou cenou pre neplatcov 
DPH. Poradie ostatných ponúk sa určí vzájomným porovnaním ponukových cien (vyššia cena – nižšie poradové 
miesto). 
 

19. Pokyny na zostavenie ponuky: Ponuka sa predkladá  v slovenskom jazyku  v jednom vyhotovení  bez možnosti  
variantneho  návrhu.   

20. Obálka  ponuky   

- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: uviesť podľa predmetu zákazky, 
napr.: 

a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, 
e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa 
ponuka predkladá – odporúčanie predloženia. 

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (presne špecifikovať podľa určených 
kritérií) 

c. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné 
práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo 
živnostenského registra (stačí fotokópia) v prípade, že uchádzač predloží ponuku na základe zákazky 
zverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa.  
 

21. Lehota viazanosti ponúk: 30.10.2020 

22. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Erika Szabadosová  tel.:+421 905 921 307,  e-
mail:erstaving@gmail.com 
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23.  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom Zmluvy ďalšie doklady:  

- Doklad o oprávnení dodávať tovar.   U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb 
napr. výpis zo živnostenského registra 

- Návrh Zmluvy podľa bodu 5 tejto výzvy.  
- Verejný   obstarávateľ upozorňuje uchádzačov ,   že  účinnosť zmluvy s dodávateľom má   odkladaciu 

podmienku, ktorá spočíva v tom, že MAS vykoná kontrolu verejného obstarávania bez identifikácie 
nedostatkov vo verejnom obstarávaní , ktoré by predstavovali potrebu zrušenia verejného obstarávania  alebo 
uplatnenia finančnej korekcie v dôsledku porušenia zákona o verejnom obstarávaní alebo usmernenia RO 
v oblasti verejného obstarávania . MAS bude kontrolovať VO len po podpise zmluvy o nenávratný finančný 
príspevok. 

- Víťazný   uchádzač -  dodávateľ začne s realizáciou predmetu zmluvy až po vystavení písomnej objednávky 
verejného   obstarávateľa , pričom verejný   obstarávateľ  túto vystaví až po nadobudnutí účinnosti zmluvy 
o príspevku. 

- Zmluva o príspevku nadobúda účinnosť deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
https://www.crz.gov.sk/, prípadne neskoršie, ak tak ustanoví zmluva. 

- Úspešný uchádzač bude spolu s oznámením o prijatí jeho ponuky vyzvaný na predloženie Kúpnej  v 4 
vyhotoveniach a to do 10 dní najneskôr odo dňa doručenia oznámenia o prijatí jeho ponuky.  

- Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená, bude v zmysle zákona zaslané oznámenie o 
výsledku vyhodnotenia jeho ponuky.  

 
 
S úctou,  
 
 
 
 
 
 
 

..........................................................  

Dátum, podpis, pečiatka 
 
Prílohy:  
 

1. Návrh  na  plnenie   kritéria 

2. Špecifikácia   predmetu  zákazky 

3. Vyhlásenie uchádzača o  konflikte   záujmov 

4. Čestné  vyhlásenie ucádzača 

5. Identifikačné   údaje   uchádzača 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.crz.gov.sk/
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Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk  

 
 

 
Názov zákazky: Nákup 8 miestneho vozidla spoločnej dopravy osôb 

 
Identifikačné údaje uchádzača:  
 
Názov uchádzača: ......................................................... 
 
Sídlo uchádzača: ........................................................... 
 
IČO uchádzača: ............................................................  
 
E-mail kont. osoby: ......................................................  
 
Telefón kont. osoby: .................................................... 
 
 

P. č. Položky predmetu obstarávania MJ Množst
vo MJ 

Cena za všetky MJ 
bez DPH 

Výška DPH 
20 % 

(za všetky 
MJ) 

Cena celkom 
vrátane DPH 

– konečná 
cena 

 
 

1.  

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

Cena celkom za celý predmet zákazky:    
Ak je uchádzač platiteľom DPH, uvedie cenu bez DPH a cenu vrátane DPH, ak uchádzač nie je platiteľom 
DPH, v ponuke na to upozorní. 

Vyplnené dňa:  

 
 

                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

podpis a odtlačok pečiatky uchádzača 
meno, priezvisko štatutárneho 

zástupcu uchádzača oprávneného 
konať v záväzkových vzťahoch 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POŽADOVANÁ ŠPECIFIKÁCIA  VOZIDLA 

 

P.č. Názov položky Áno 

1 Motorové vozidlo  vyrobené v roku  2020   
2 Počet miest na sedenie  8   
3 Požadovaná farba :   hnedá  metalíza    
4 Prevodový  stupeň :  Automat  min. 7 stupňový    
5 Výkon :   130 – 180 kW 

Zdvihový objem min. 1,8 -2 2.1  
  

6 Záruka :  min.  5 rokov   
7 Adaptívny tempomat    
8 Asistent rozjazdu do  kopca   
9 Automatická   dvojzónová klimatizácia   

10 Bočné a hlavové airbagy, vodič a spolujazdec   
11 Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním   
12 Dažďový senzor   
13 Elektronický stabilizačný program (ESP®Plus)   
14 Indikátor nezapnutých pásov vpredu   
15 Klimatizácia pre zadnú   časť kabíny  so  samostatným  ovládanín    
16 Komfortné sedadlo spolujazdca nastaviteľné v 4 smeroch s lakťovou 

opierkou 
  

17 Komfortné sedadlo vodiča nastaviteľné v 6 smeroch s lakťovou a 
bedrovou opierkou 

  

18 Kontrola trakcie s motorom a brzdovým účinkom (TCPlus)   
19 Protiblokovací brzdový systém (ABS) s ovládaním brzdenia v 

zákrutách 
  

20 Rádio, USB,+  repro, projekcia obrazovky   
21 Zatmavené  bočné a zadné okná  v zadnej   časti     
22 Trojbodové  bezpečnostné   pásy na  všetkých  sedadlách   vrátane  

opierok   hláv  
  

23 Výškovo  nastaviteľný   volant    
24 Elektrické posuvné  dvere na strane vodiča  a spolujazdca   
25 Látkové   čalúnenie   
26 Parkovac  asistent , predný ,  zadný, parkovacia kamera    
27 Presklená   strecha so  slnenčnou   clonou    
28 Palubný počítač   
29 Čierne oceľové disky   
30 Varovanie   před  čelnou  kolíziou   
31 2 ks kľúčov, servisná  knižka     
32 Zimné pneumatiky    
33 Dodacia  lehota do 6 mesiacov od  nadobudnutia   účinnosti   zmluvy    

 



PONUKA 
Zákazka :  NÁKUP 8 MIESTNEHO VOZIDLA SPOLOČNEJ DOPRAVY OSÔB 

Verejný   obstarávateľ:   Obec Gemerská  Hôrka  
 

Predkladá uchádzač: 
 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  
 

Obchodný názov uchádzača:  

Adresa sídla:  

IČO:  

IČ DPH SK: 
(ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní):  

Peňažný   ústav:  

IBAN  :    

Meno štatutárneho zástupcu 
uchádzača:   

Kontaktná osoba pre účely tohto 
verejného obstarávania:  

Kontakty: Štatutárneho zástupcu uchádzača Kontaktnej osoby uchádzača pre 
účely  tohto verejného obstarávania 

Telefón ( mobilný ):   

E-mail: 
 
 

  

 
  
V ......................., dňa ...................... 
 

                                                 
 
 
 
 

                                                                           
                                      ................................................................... 

                                                                                                                                                        ( titul, meno, priezvisko štatutárneho 
                                                                                                                                                               zástupcu uchádzača alebo oprávnenej osoby k podpisu 

              jeho funkcia a podpis ) 
                                                                                                                                                                         Obchodné meno a sídlo spoločnosti a pečiatka 

 
 
 
 

 



 

Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“ 
Zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

Názov zákazky:   Nákup 8 miestneho vozidla spoločnej dopravy osôb 

 
 

(doplniť názov uchádzača), zastúpený (doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu) ako 
uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky (ďalej len „súťaž“) 
vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou 
na predkladanie ponúk zo dňa (doplniť dátum), týmto  

čestne vyhlasujem, že 

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

1. som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, 
ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
platnom znení („zainteresovaná osoba“), akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k 
zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,  

2. som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe 
priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo 
odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,  

3. budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov 
kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,  

4. poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, 
pravdivé a úplné informácie.  

 

 

 

V................................dňa ......................................... 

 

 

–––––––––––––––––––––––––-  

(doplniť podpis) 
 



 



Evidenčné číslo zhotoviteľa:  
      Evidenčné číslo objednávateľa: 

 
Kúpno-predajná zmluva (NÁVRH )  

 
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka  

medzi zmluvnými stranami: 
  
 
 
Predávajúci:   
Názov :    
Sídlo :    
IČO:   
DIČ:   
IČ DPH:   
Peňažný   ústav :   
IBAN :   
zapísaná v OR Okresného súdu ............., oddiel ..., vložka číslo .........          zastúpená konateľom: ................  
 
(ďalej len „Predávajúci“) 

    
a 
 
Kupujúci:   
Obec Gemerská  Hôrka  
Sídlo: Gemerská Hôrka   151, 049 12 Gemerská  Hôrka  
Štatutárny zástupca:  Ing.Tibor  Balázs -   starosta  
IČO: 00328219      
DIČ:       2020961272   
IČ DPH:   neplatca DPH 
Tel.:     +421 58 7921 225      
E-mail:  info@gemerskahorka.eu  
Internetová stránka: www.gemerskahorka.eu  
Bankové spojenie:   Prima banka  a. s. 
Číslo účtu.:              SK82 5600 0000 0021 2829 2005      
 
(ďalej len „Kupujúci“) 

 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenie 

 
Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovného motorového vozidla:  
 
Druh vozidla:     
Továrenská značka, typ:    
Farba:       
Výr. číslo karosérie ( VIN):   
Rok výroby:     
Stav tachometra:    
  
Výbava:     
 
(ďalej len ako „Predmetné motorové vozidlo“). 



Článok II. 
Predmet Zmluvy 

 
Predávajúci touto zmluvou predáva Kupujúcemu Predmetné motorové vozidlo ,   vozidlo spoločnej dopravy osôb 
podrobne  popísané  v bode I, za   kúpnu cenu , ktorá je  výsledkom  verejného   obstarávania a Kupujúci Predmetné 
motorové vozidlo za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu kupuje do  výlučného vlastníctva  majetku obce.  
 

Článok III. 
Kúpna cena 

 
1) Kúpna cena vozidla vrátane DPH je ............................Eur  (slovom ............................. Eur). 
 
2)  Predávajúci vystaví faktúru, ktorou vyúčtuje kúpnu cenu a vystavenú faktúru doručí Kupujúcemu.  
 
3) Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu vo výške uvedenej v bode 1) tohto 
článku Zmluvy: 
 
- bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, a to najneskôr 
v deň splatnosti faktúry. Splatnosť  faktúry sa stanovuje do 30 kalendárnych  dní.   
 
4) V prípade, ak dohodnutá kúpna cena za predmetné motorové vozidlo podľa tohto článku III. Zmluvy nebude 
Predávajúcemu uhradená riadne a včas, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy. Odstúpením sa Zmluva ruší 
od svojho počiatku a zmluvné strany sú povinné vydať si navzájom plnenia, ktoré si na základe Zmluvy poskytli, a to 
najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa doručenia písomného oznámenia Predávajúceho o odstúpení od Zmluvy 
Kupujúcemu.   
 

Článok IV. 
Stav Predmetného motorového vozidla 

 
1) Predávajúci vyhlasuje, že predmetné motorové vozidlo: je novým motorovým vozidlom 
  
- nebolo používané,   
- nemá žiadne vady.  
 
2) Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom predmetného motorového vozidla riadne oboznámil jeho obhliadkou a 
skúšobnou jazdou a kupuje ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto Zmluvy. 
 

Článok V. 
Dodacia lehota a dodacie podmienky 

 
 
1) Dodacia lehota predmetu kúpy je 40 pracovných   dní odo dňa zaslania objednávky  predávajúcemu. Tomu  bude  
predchádzať nadobudnutie   účinnosti zmluvy o poskytnutí   dotácie   na  strane  kupujúceho.  
 
2) Odovzdanie a prevzatie vozidla sa vykoná v sídle Kupujúceho. 

Článok VI. 
Záručné podmienky 

 
1) Záruka na predmet kúpy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
 
2)  Akékoľvek neskoršie uplatnenie nárokov z vád tovaru, ktoré by mohli byť pri starostlivom prezretí Predmetného 
motorového vozidla zistené, je vylúčené. 
 
4) Predávajúci nezodpovedá najmä za vady Predmetného motorového vozidla, ktoré bolo  
- mechanicky alebo inak poškodené, 



- používané na iný účel, než na aký bolo určené, 
- vystavené pôsobeniu prostredia, pre použitie v ktorom nie je určené,  
- používané v rozpore s predpísaným návodom na použitie, 
- opravované neautorizovanou osobou alebo ak takáto osoba doň vykonala zásah, 
- závady, ktoré sú dôsledkom opotrebenia ojazdeného vozidla, tak ako bolo toto predmetom kúpy. 
 
5) Predávajúci nezodpovedá za bežné opotrebovanie Predmetného motorového vozidla a prípadné vady, ktoré vznikli v 
jeho dôsledku.  
 

Článok VII. 
Povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho 

 
1) Predávajúci je povinný vyzvať Kupujúceho k prevzatiu predmetu tejto Zmluvy. 
 
2) Predávajúci je povinný odovzdať Predmetné motorové vozidlo v čase a mieste určenom v tejto Zmluve. 
 
3) Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na jeho prevzatie a užívanie. Predávajúci  
spolu   predmetom kúpy  odovzdá :   Servisnú  knižku, 2 ks náhradných  kľúčov,  a doplnky , ktoré uviedol   vo  svojej   
ponuke.   
 
4) Kupujúci je povinný zaplatiť za Predmetné motorové vozidlo cenu v zmysle Článku III. tejto Zmluvy a prevziať dodaný 
predmet v zmysle Článku V. tejto Zmluvy.  
 
5) Kupujúci je povinný vykonať prepis vlastníctva Predmetného motorového vozidla na dopravnom inšpektoráte do 10 
dní od podpisu tejto zmluvy.  
 

Článok VIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Predávajúci vyhlasuje, že kupujúcemu nezamlčal žiadne skryté vady, resp. Skutočnosti o technickom stave predmetu 
kúpy.  
 
2) Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva. 
 
3) Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom    nasledujúcom   ,  po   dni  zverejnenia  na  webovom  sídle   kupujúceho.  
 
4) Túto Zmluvu môžu zmluvné strany zmeniť alebo zrušiť len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán.  
 
5) Pokiaľ v tejto Zmluve nie je stanovené inak, riadia sa právne pomery zmluvných strán príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.  
 

6)Verejný   obstarávateľ upozorňuje uchádzačov ,   že  účinnosť zmluvy s dodávateľom má   odkladaciu podmienku, 
ktorá spočíva v tom, že MAS vykoná kontrolu verejného obstarávania bez identifikácie nedostatkov vo verejnom 
obstarávaní , ktoré by predstavovali potrebu zrušenia verejného obstarávania  alebo uplatnenia finančnej korekcie v 
dôsledku porušenia zákona o verejnom obstarávaní alebo usmernenia RO v oblasti verejného obstarávania . MAS bude 
kontrolovať VO len po podpise zmluvy o nenávratný finančný príspevok. 
 
7)   Dodávateľ začne s realizáciou predmetu zmluvy až po vystavení písomnej objednávky kupujúceho  , pričom   
kupujúci   túto vystaví až po nadobudnutí účinnosti zmluvy o príspevku. 

8) Zmluva o príspevku nadobúda účinnosť deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
https://www.crz.gov.sk/, prípadne neskoršie, ak tak ustanoví zmluva. 

 

https://www.crz.gov.sk/


9) Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými  osobami a poskytnúť im všetku 
potrebnú súčinnosť. 
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a) Poskytovateľ finančnej podpory alebo finančnej dotácie  a ním poverené osoby, 
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 

 
 
 
  V .................................dňa ...........................                  V Gemerskej  Hôrke , dňa ..............................            
 
 
 
 
 
 
............................................................  ................................................................. 
                                                                Ing.Tibor Balázs, starosta 

Predávajúci     Kupujúci 
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