
Zinluva o dlelo
uzavretá podl‘a ustanovenia ~ 536 a nasi. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

v platnom znení medzi

Zmluvné strany

Zhotovitel‘:
Obchodně meno spoločnosti: HOKO-VH s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti: Vlčnov 666, 687 61 Vlčnov
iČ: 269 18 862
IČDPH: CZ26918862
Bankové spoj enie: ČSAS (Česká spořitelna)
IBAN: CZ24 0800 0000 0019 2989 8213
Zastúpený: Ing. Vladislav Hruboš, jednatel
Tel: 0042 0572675037
E-mail: hoko-vk®wo.cz
Zapísaný v Obchodnom registri Krajského sůdu v Brne oddíl C, vložka 45395
(d‘alej len „zhotoviteľ“)

A

Obj ednávatel‘:
Názov: Mestské kultúme stredisko v Sabinove
So sídlom: Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov
Statutámy zástupca: Zuzana Hudáčová - poverená vedením MsKS
ICO: 00149683
e-mail: riaditel~ku1turnestredisko. sk
(d‘alej ako „obj ednávatel“)

I.
Úvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok zákazky s nízkou hodnotou
realizovanej postupom podl‘a ~ 117 ods. 1 a v súlade s ~ 5 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov na predmet zákazky Modernizácia kinosály Kina Torysa.

1.2 Do postupu zadávania zákazky v zmysle bodu 1.1 predložil cenovú ponuku aj zhotoviteľ.
Na základe vyhodnotenia cenových ponúk predložených v rámci predmetného postupu
zadávania zákazky zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy o dielo prejavujú svoju vöľu
dohodnút‘ podmienky a spósob realizácie predmetu zákazky v zmysle výzvy na
predloženie cenovej ponuky.
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„.

Predmet zmluvy a účel zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je „Modernizácia kinosály Kina Torysa“ v súlade s
Výkazom výmer, ktorý je neoddelitel‘nou súčast‘ou tejto zmluvy (d‘alej len „dielo“).
Predmetom tejto zmluvy je „Modernizácia kinosály Kina Torysa“ v súlade s
Výkazom výmer, ktorý je neoddelitel‘nou súčast‘ou tejto zmluvy (ďalej len „dielo“).
Prebehne v dvoch etapách. V Etape P1 pójde o nové prevedenie a modernizáciu
hl‘adiska kinosály. Staré, už nevyhovujúce a nepohodlné sedačky budú nahradené
novými, vyššieho štandardu a ich celkový počet sa zníži. Upraví sa počet (o dva rady
menej) a hlbka jednotlivých stupňov elevácie hl‘adiska tak, aby sa dosiahli väčšie
rozostupy medzi jednotlivými radmi sedadiel a vytvoria sa dye miesta pre vozíčkarov
v poslednom rade. Položí sa nová kvalitná podlahová krytina. Nainštaluje sa nové
bezpečnostné osvetlenie stupňov a niektoré jeho súčasti sa zrenovuj ú. Súčast‘ou Etapy
Pije taktiež obloženie existujúceho obkladu v spodnej časti stien hl‘adiska doskami
obtiahnutými kobercom, čalúnenie dvoj krídlových dverí núdzového východu a výmena
núdzového osvetlenia v spodnej časti stien hl‘adiska. Realizácia Etapy P2 je
podmienená schválením finančného krytia mestským zastupitel‘stvom, ktoré bude
začiatkom októbra, resp. koncom septembra, ked‘ už bude známy zhotovitel‘ aj
presná výška potrebného finančného krytia zo strany Mesta Sabinov, ako
zriad‘ovatel‘a mestského kultúrneho strediska. Verejný obstarávatel‘ rozhodnutie
mestského zastupitel‘stva bezodkladne oznámi zhotovitel‘ovi. Etapa P2 zahfňa
inštaláciu akustického závesu v homej časti stien a výmenu svetiel na bočných stenách
za modemé LED svetlá a taktiež výmenu centrálneho osvetlenia sály.
Zhotovitel‘ si neinóže vyhradzovat‘ právo realizácie Etapy P2 v prípade neschválenia
jej ťinančného krytia mestským zastupitel‘stvom.

2.2 Zhotoviteľ je podľa tejto zmluvy povinný vykonat‘ dielo za podmienok určených v tejto
zmluve, v rozsahu uvedenom vo Výkaze výmer, v súlade s technickými
špecifikáciami technickými výkresmi, popisom predmetu zákazky a podl‘a pokynov a
požiadaviek obj ednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdat‘ vykonané dielo
obj ednávateľovi riadne a včas. Súčast‘ou diela je dodávka a montáž všetkých vecí, ktoré
boli uvedené v ponuke zhotoviteľa ako aj vecí, ktoré sú uvedené vo Výkaze výmer.
Zhotovitel‘ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznámil so
všetkými relevantnými podkladmi, obhliadol si miesto realizácie diela a v tejto
súvislosti ako odborne spósobilá osoba so skúsenosfami v stavebníctve nemá žiadne
otázky či pripomienky. Taktiež skontroloval predložené podklady a tieto nevykazujú
žiadnu vadu, na ktorú by mal obj ednávatel‘a upozornif a!alebo ktorá by mohla
komplikovat‘ realizáciu samotného diela. Dalej zhotoviteľ vyhlasuje, že mal na štúdium
podkladov a prípravu realizácie diela dostatočný časový priestor a so všetkými
relevantnými skutočnost‘ami sa podrobne oboznámil.

2.3 Súčast‘ou diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke zhotovitel‘a výslovne
uvedené, ak ide o práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej organizácie práce
zhotovitel‘a.

2.4 Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve prevezme riadne a včas ukončené
dielo bez vád a nedorobkov. Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve
zaplatí cenu diela.

2.5 Dielo je vykonané riadne, pokiaľ nemá žiadne vady, je v súlade s touto zmluvou ajej
prílohami, ako aj v súlade so všeobecnými záváznými právnymi predpismi a mými
aplikovateľnými predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami orgánov verejnej správy,
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pokiaľ je použitel‘né na dojednaný účel a pokiaľ má vlastnosti uvedené v tejto zmluve a
jej prílohách.

„.
Miesto, čas a spósob pinenia

3.1 Miestom pinenia je: Mestské kultúrne stredisko v Sabinove, Ul. Janka Borodáča 18,
083 01 Sabinov - Zhotovitel‘ sa zaväzuje zrealizovat‘ stavebné práce do 30.11.2018

3.2 Nedodržanie termínov sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje
obj ednávatel‘a na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy.

3.3 Zhotovitel‘ je povinný bez meškania písomne oznámiť obj ednávateľovi vznik akejkol‘vek
udalosti, ktorá bráni alebo st‘ažuje uskutočnenie stavebných prác a má za následok
predfženie dohodnutej lehoty ukončenia stavebných prác.

3.4 Predmet plnenia podl‘a tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím diela
medzi obj ednávatel‘om a zhotoviteľom.

3.5 Ak zhotovitel‘ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa
obj ednávatel‘ toto dielo prevziat‘ aj v skoršom ponúknutom termíne.

Iv.
Cena za dlelo

4.1 Zmluvná cena diela sa považuje za cenu maximálnu a nemennú, ktorá je platná a záväzná
počas celej doby výstavby až do úplného a riadneho ukončenia diela.

4.1.1 celková zmluvná cena bez DPH 108 045,78 eur
z toho P1 91 845,77 €

P2 16 200,00 €
4.1.2 sadzba 20 % DPH 21 609,16 eur

ztohoPl 18369,15€
P2 3 240,00 €

4.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH 129 654,93 eur
ztohoPl 110 214,93 €

P2 19440,00€
4.2 Zmena zmluvnej ceny diela je prípustná len v prípade uzatvorenia dodatku k tejto zmluvy

podl‘a bodu 4.6 zmluvy.
4.3 Cena diela je stanovená najmä na základe celkovej cenovej ponuky zhotoviteľa podrobne

špecifikovanej podľa oceneného Výkazu výmer za predmetné dielo. Zmluvné jednotkové
ceny dodávaných tovarov uvedené vo Výkaze výmeru zahřňajú všetky náklady
zhotoviteľa na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia Po celú dobu plnenia.

4.4 V zmluvnej cene diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady zhotovitel‘a spojené
so zhotovením predrnetného diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkových a
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administratívnych réžií zhotovitel‘a, ako aj nákladov na súvisiace pinenia a ďalších
obdobných nákladov a réžií, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých
zmluvných výkonov a na vykonanie diela.

4.5 Ak počas realizácie dlela vznikne potreba vykonat‘ práce naviac (práce, ktoré nie sú obsiahnuté
vo Výkaze výmeru), pričom tieto naviac práce pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám
známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídat‘ pri vynaložení odbornej
starostlivosti, a zároveň vykonanie týchto naviac prác je potrebné pre dokončenie diela,
zhotovitel‘ sa zaväzuje vykonat‘ tieto práce naviac na základe písomnej objednávky
objednávateľa.

4.6 Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu po vystavení písomnej objednávky podl‘a
bodu 4.5 zmluvy uzatvorit‘ dodatok k tejto zmluve na zhotovenie prác naviac, v ktorom bude
dohodnutá aj cena za práce naviac.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávatel‘ do 14 dní od podpísania tejto zmluvy vyhotoví
predfaktúru vo výške 30 000 € s DPH. Po prijatí platby za predfaktúru zhotovitel‘
vystaví daňový doklad k prijatej platbe. Splatnost‘ predfaktúry je 14 dni odo dňa jej
vystavenia a doručenia objednávatel‘ovi. Po protokolámom odovzdaní a prevzatí diela
zhotoviteľ vystaví konečnú, vyúčtovaciu faktúru, ktorej splatnost‘ je 14 dní.

5.2 Akékol‘vek zmeny si zmluvné strany musia písomne odsúhlasit‘ v zmysle ustanovenia ~
547 Obchodného zákona a takisto legislatívne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej
prirážky.

5.3 Cena za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby musí byt‘
stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.

5.4 Faktúra musí obsahovat‘ náležitosti podl‘a ~ 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov. Obj ednávatel‘ je oprávnený namietat‘ vecnú
a formálnu správnost‘ a úplnost‘ faktúry či jej povinných príloh najneskór do uplynutia
lehoty jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynút‘ od doručenia opravenej,
zmenenej alebo doplnenej faktúry do sídla obj ednávateľa.

5.5 V prípade nerealizovania diela vóbec nevznikne zhotovitel‘ovi právo na vystavenie
faktúry obj ednávateľovi.

VI.
Zmluvné záruky

6.1 Zhotoviteľ je zaviazaný zhotovit‘ dielo podl‘a tejto zmluvy, ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje
všetky časti diela spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych
prác, dodat‘ kompletne v najvyššej predpokladanej kvalite, zodpovedajúcej technickým
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špecifikáciám, vrátane jeho prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti musia byt‘
vyhotovené v kvalite požadovanej obj ednávatel‘om, t.j. v súlade s platnými právnymi
predpismi, STN, ISO, technickými požiadavkami na tovar a musia byt‘ v súlade s
výkazom výmer, nevynímajúc pokyny a požiadavky objednávateľa.

6.2 Pokial‘ právne predpisy alebo príslušné STN ustanovujú vykonanie skúšok,
osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho časti, zhotovitel‘ je povinný
zabezpečit‘ uskutočnenie týchto skúšok pred odovzdaním diela za účasti obj ednávateľa.

6.3 Zhotovitel‘ poskytuje na dielo záruku za riadne vykonanie stavebných prác, vrátane
použitých materiálov, v dÍžke 36 ( tridsat‘šest‘ ) mesiacov odo dňa podpisu protokolu
o odovzdaní a prevzatí diela. V pripade materiálov a výrobkov tvoriacich dielo, na ktoré
poskytuje ich výrobca osobitnú záruku dlhšiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, platí
záručná doba v dÍžke uvedenej výrobcom týchto materiálov alebo výrobkov.

6.4 V prípade výskytu vád alebo nedorobkov na časti diela, začína plynúť záručná lehota za
ucelenú, samostatne funkčnú čast‘ diela, na ktorej sa vyskytnú vady a nedorobky, až
nasledujúci deň Po odstránení poslednej vady a nedorobku. Po odstránení vady alebo
nedorobku sú zmluvné strany povinné spísat‘ protokol podpísaný obidvoma zmluvnými
stranami.

6.5 Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný na svoju zodpovednost‘ a náklady, t. j.
bezplatne Po obdržaní písomnej výzvy obj ednávateľa odstránit‘ všetky vady diela, za
ktoré zodpovedá.

6.6 Zhotovitel‘ je povinný pristúpit‘ k odstráneniu záručnej vady bez zbytočného odkladu a to
najneskór do 24 hodín pri vadách brániacich riadnej prevádzke diela a do troch dní pri
vadách ostatných. Pri odstraňovaní záručnej vady, zhotoviteľ je povinný postupovat‘ v
súlade s pokynmi obj ednávatel‘a alebo vlastníka alebo správcu diela. Ak je predpokladaná
doba odstránenia záručnej vady dlhšia ako 7 dní, je zhotoviteľ povinný oznámit‘ túto
skutočnost‘ písomne najneskór v lehote 3 dní od obdržania reklamácie.

VII.
Postup a organizácia práce

7.1 Obj ednávatel‘ je povinný odovzdat‘ zhotovitel‘ovi a zhotoviteľ je povinný prevziat‘
stavenisko 22.10.2018.

7.2 O dobu omeškania obj ednávateľa s riadnym odovzdaním staveniska sa predlžuje lehota
dohodnutá v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, že za každý deň omeškania
obj ednávateľa sa táto lehota predÍži ojeden deň.

7.3 Zhotovitel‘ má právo vykonávat‘ všetky práce spósobom, pri dodržaní bežných a
primeraných technologických postupov, ktoré považuje za najrýchlejší k riadnemu
zhotoveniu diela pri rešpektovaní účelu tejto zmluvy, požadovanej kvality, zmluvných
termínov, harmonogramu prác, koordinácie prác s tretími osobami.

7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovat‘ objednávateľovi počas zhotovenia diela nevyhnutné
informácie a požadovanú súčmnnost‘.
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‘7.5 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

7.6 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednost‘ za vlastně riadenie postupu prác, za
bezpečnost‘ a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a
ostatných ním pozvaných osób na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných
požiarnych predpisov. Zhotovitel‘ je povinný zabezpečit‘ vybavenie protokoláme
prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č.
387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostně zdravotné označenie pri práci a
Nariadenia vlády č. 396ĺ2006 Z. z. Zhotovitel‘ je povinný dodržiavat‘ všetky predpisy,
normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotovitel‘ bene na vedomie, že čast‘ prác
móže byt‘ vykonávaná za plnej prevádzky obj ednávateľa a zaväzuje sa zabezpečit‘
a označit‘ stavbu tak, aby nedošlo k úrazu zamestnancov obj ednávatel‘a alalebo tretích
osób.

7.7 Zhotovitel‘ je povinný plnit‘ ohlasovaciu povinnost‘ v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto
udalosti oznámit‘ neodkladne aj obj ednávateľovi za účelom obj ektívneho vyšetrenia a
prijatia preventívnych opatrení.

7.8 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí
zhotovitel‘ na vlastné náklady nahradit‘ bezchybnými prácami.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok
odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.

VlIL
Kontrola uskutočnenia diela

8.1 Obj ednávatel‘ je oprávnený kontrolovat‘ spósob uskutočnenia diela zhotoviteľom
prostredníctvom zodpovednej osoby obj ednávatel‘a.

8.2 Zodpovedná osoba objednávateľa je oprávnená pri zistení vád v priebehu výkonu prác
požadovat‘, aby zhotoviteľ takéto vady odstránil a dielo vykonával riadnym spósobom.

Ix.
Poistenie a ochrana zdravia

9.1 Zhotovitel‘ je povinný mať počas celej doby vykonávania diela uzavretú poistnú zmluvu
vzťahujúcu sa na zodpovednost‘ za škodu na majetku a zdraví tretích strán spósobené
prevádzkovou činnost‘ou, vrátane stavebno-montážnej činnosti, t.j. činnosti, ktorú podľa
tejto zmluvy vykonáva pre obj ednávateľa, a to vo výške poistného plnenia minimálne
v sume predstavujúcej 100% ceny za dielo bez DPH.
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9.2 Bezpečnost‘ a ochrana zdravia: Zhotoviteľ sa zaväzuje: dodržiavat‘ bezpečnostné,
hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku, zaistit‘ vlastný dozor nad
bezpečnost‘ou práce v zmysle príslušných právnych predpisov, vybavit‘ seba a svojich
pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podl‘a profesií, činností a rizik na
pracovisku obj ednávateľa.

9.3 Zhotoviteľ zodpovedá v pinom rozsahu za dodržovanie pracovnoprávnych predpisov
a s nimi súvisiacich právnych predpisov.

9.4 Na účely tejto zákazky sa za subdodávatel‘ov považuje hospodársky subjekt, ktorý
uzavrie alebo uzavrel so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na pinenie určitej časti
zákazky.

9.5 Zhotovitel‘ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného
vzt‘ahu s obj ednávatel‘om a to bez ohl‘adu na to, či zhotovitel‘ použil subdodávky alebo
nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Obj ednávateľ nenesie akúkol‘vek
zodpovednost‘ voči subdodávateľom zhotovitel‘a.

9.6 Zmluvné strany sa dohodli na torn, že zhotovitel‘ predloží zoznam subdodávateľov,
ktorých bude využívat‘ na stavbe, pričom zhotovitel‘ zodpovedá za časti diela zhotovené
subdodávatel‘om tak, ako by príslušnú čast‘ diela zhotovil sám.

9.7 Zhotovitel‘ je oprávnený prerušit‘ práce výlučne so súhlasorn objednávateľa, okrem
dóvodov okolností vyššej moci.

9.8 Zhotoviteľ nemá právo prerušit‘ práce pre nejasnosti v dokumentácii, nakol‘ko mal
možnost‘ sa s ňou oboznárnit‘ pri verejnorn obstarávaní a teda bol povinný po prevzatí
dokumentácie túto naštudovat‘ a vyj adrit‘ sa k nej ešte pred podpisorn zmluvy.

X.
Sankcie

10.1 V prípade porušenia zmluvných závázkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovných
sankciách:

10.1.1 v prípade, že bude zhotoviteľ v omeškaní s ukončením diela, je zhotovitel‘ povinný
zaplatif objednávatel‘ovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- € za každý deň omeškania,

10.1.2 omeškanie s odstránením vád a nedorobkov diela a!alebo s nástuporn na odstránenie
vady vo výške 30,- € za každý aj začatý deň omeškania,

10.1.3 pri porušení akejkoľvek povinnosti uloženej touto zmluvou zhotoviteľovi vzniká
obj ednávatel‘ovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,- € denne za každé jednotlivé
porušenie.

10.2 Objednávatel‘ má popri zaplatení zmluvnej pokuty nárok na náhradu škody, ktorá mu
vznikla v dósledku porušenia povinnosti, pre ktorú bola stanovená zrnluvná pokuta a to
bez ohl‘adu na výšku zmluvnej pokuty.

10.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel‘a povinnosti splnit‘ bez zbytočného
odkladu porušenú povinnost‘, ani akýchkoľvek mých povinností podľa tejto zmluvy,
najmä vykonať dielo včas.
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10.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítat‘ svoju pohl‘adávku vyplývajúcu
z tejto zmluvy proti pohl‘adávke objednávatel‘a. Rovnako tak nie je zhotovitel‘
oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatel‘a postúpit‘ na tretiu
osobu akékoľvek nároky, ktoré mu na základe alebo v súvislosti s týmto zmluvným
vzt‘ahom vzniknú.

XI.
Vlastníctvo dlela

11.1 Od okamihu prevzatia staveniska od obj ednávateľa až do dňa protokolárneho
odovzdania diela, zodpovedá zhotoviteľ za škody na diele.

11.2 Vlastníkom všetkých vecí, ktoré zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby
ich zabudovania do diela zhotovitel‘. Zhotoviteľ nesie zodpovednost‘ za škodu ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaraných až do okamihu
riadneho odovzdania diela obj ednávateľovi.

11.3 Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela predchádza nebezpečenstvo
vzniku škody na ňom na obj ednávateľa.

11.4 Zmluvné strany sa dohodli na torn, že každá povinnost‘ uložená zhotoviteľovi touto
zmluvou alebo na jej základe sa považuje za podstatnú, čo zhotoviteľ bene na vedomie
a nemá voči tornu žiadne výhrady.

XII.
Odovzdanie a prevzatie diela

11.1 Obj ednávateľ prevezme dielo dokončené v súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa
písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ.
Protokol bude podpísaný štatutárnymi zástupcami, alebo nimi poverenými zástupcami.

11.2 V prípade, ak obj ednávateľ odmietne prevziat‘ dielo alebo neposkytne na prevzatie
diela potrebnú súčinnost‘ v torn zmysle, že na výzvu zhotoviteľa zaslanú
objednávateľovi v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude žiadnym spósobom
reagovať alebo že protokol o odovzdaní a prevzatí diela odmietne podpísat‘, bude dielo,
prípadne jeho príslušná čast‘ považovaná za odovzdanú v súlade s touto zmluvou
a zhotoviteľ je zároveň oprávnený od tejto zmluvy odstúpif.

11.3 Obj ednávateľ prevezme dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa záväzných
noriem a predpisov tak, aby slúžili k určenému účelu, bez vád a nedorobkov. Výskyt
vád a nedorobkov na diele, nepredstavujúcich prekážku užívania diela, nepredstavuje
podl‘a tejto zmluvy dóvod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa
zhotoviteľ zaviaže ich odstránit‘ v primeranej lehote.

11.4 Za deň odovzdania diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdávaní a prevzatí
diela.
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11.5 Odovzdávanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
11.6 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdat‘ obj ednávatel‘ovi v dvoch

vyhotoveniach:
- proj ektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien

podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach,
- certifikáty a atesty použitých materiálov

11.7 Zhotovitel‘ je povinný Po odovzdaní diela usporiadat‘ stroje, zariadenia a zvyšný
materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt‘ riadne užívané, pričom stavenisko je
povinný vypratat‘ do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

XIII.
Odstúpenie od zmluvy

13.1 Obj ednávatel‘ je oprávnený odstúpit‘ od tejto zmluvy v prípade ak:
a) zhotoviteľ bezdóvodne neprevzal stavenisko,
b) zhotovitel‘ sa dostal do omeškania s vykonaním diela o viac ako 30 dní,
c) zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-teclmické

parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou,
všeobecne záväznými právnymi predpismi a technick~ni normami,

d) zhotovitel‘ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z mých dóvodov ako
dóvodov na strane obj ednávatel‘a alebo z dóvodov výskytu okolnosti vyššej moci,

e) zhotoviteľ je v likvidácii, voči zhotoviteľovi bob začaté konkurzné konanie alebo
reštrukturalizačné konanie,

f) poruší akúkol‘vek povinnost‘ podľa tejto zmluvy, ktorá sa považuje za podstatnú.

13.2 Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnost‘ dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
Odstúpenie od zmluvy musí obsahovat‘ presné vymedzenie dóvodu odstúpenia od
zmluvy v zmysle aktuálneho znenia Obchodného zákonníka.

13.3 Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný:
a) vykonat‘ všetky potrebné opatrenia za účelom zabránenia škody hroziacej

objednávatel‘ovi v súvislosti s ukončením realizácie diela zhotoviteľom,
b) odovzdat‘ obj ednávatel‘ovi všetky doklady súvisiace s dokončenou čast‘ou diela, ako aj

podklady, ktoré sú potrebné na dokončenie diela,
c) vypratat‘, opustit‘ a odovzdat‘ obj ednávateľovi stavenisko do piatich pracovných dní od

účinnosti odstúpenia,
d) písomne informovaf obj ednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre

dokončenie diela.
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XIV.
Doručovanie

14.1 Každá výzva, oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byt‘ podl‘a tejto zmluvy
doručený druhej zmluvnej strane, sa bude považovat‘ za doručený:

14.1.1 v momente doručenia, ak bol doručený dokument osobne,
14.1.2 druhý pracovný deň (dva pracovné dni) po dni podania dokumentu na poštovú

prepravu, ak bol odoslaný poštou alebo,
14.1.3 v deň mailového prenosu, ak bol dokument odoslaný do 14:30 hod.,

v ktorýkoľvek pracovný deň, a v ostatných prípadoch v pracovný deň
nasledujúci Po dni odoslania, ak bol dokument zaslaný mailom a doručený
druhej zmluvnej strane.

14.2 Pri preukazovaní doručenia dokumentu bude dostatočné preukázat‘, že došlo
k doručeniu alebo že obálka, ktorá obsahovala dokument, obsahovala riadne vypísanú
adresu a bola odoslaná ako doporučená zásielka alebo, že faxová správa bola riadne
adresovaná a odoslaná a že odosielateľ akejkoľvek mailovej správy móže predložit‘
potvrdenie o mailovom prenose (v ktorom hude uvedený dátum a čas prenosu), podl‘a
konkrétnych okolností.

14.3 Ak sa písomnost‘ doručená mailom týka odstúpenia od zmluvy alebo okolnosti
podstatnej pre plnenie tejto zmluvy, je doručovanie voči adresátovi účinné len
v prípade, ak je písomnost‘ doručená adresátovi aj poštou alebo osobným odovzdaním
do 3 (troch) pracovných dní od doručenia mailom.

XV.
Záverečné ustanovenia

15.1 Táto zmluva nadobúda platnost‘ dňom jej podpisom oboma zmluvnými stranami
a účinnost‘ nasledujúci deň Po jej zverejnení na stránke obce.

15.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých dye
vyhotovenia obdrží obj ednávateľ a dye vyhotovenia zmluvy obdrží zhotoviteľ.

15.3 Zmenu tejto zmluvy je možné uskutočňovať výlučne formou písomných
a očíslovaných dodatkov podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ‚ podpísanými
oboma zmluvnými stranami.

15.4 Všetky informácie, vrátane listín a ostatnej dokumentácie týkajúcej sa tohto zmluvného
vzt‘ahu, sú považované obidvoma zmluvnými stranami za dóverné. S výnimkou
informácií vyžiadaných tretími osobami, ktorých oprávnenie vyplýva z príslušných
právnych predpisov a informácií oznámených právnym a ekonomickým poradcom,
žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená použit‘, alebo poskytnút‘ informácie
o predmete diela, alebo jeho časti mým osobám bez predchádzajúceho písomného
súhlasu dmhej zmluvnej strany.
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15.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povirmému zverejneniu
podl‘a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15.6 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou,
a všetky z nej zamýšľané vzt‘ahy sa budú nadit‘, interpretovat‘ a uplatňovat‘ podľa
príslušných ustanovení slovenských právnych predpisov.

15.7 Vzt‘ahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa nadia všeobecne záväznými právnymi
predpismi. Strany sa zaväzujú nešit‘ prípadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vždy
najskór vzájomným jednaním.

15.8 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, alebo
neuskutočnitel‘ným, nemá to vplyv na platnost‘ zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa
zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie
nabradia ustanovením in, ktoré ho v právnom aj v obchodnom zmysle najbližšie
nahradzuje.

15.9 Zmluvné strany vyhlasuj ú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznámili, pričom všetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumiteľné a vyj adrujú
slobodnú a vážnu vóľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavená v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

15.10 Neoddelitel‘nou súčast‘ou zmluvy sú:

Príloha Č. 1 Položkovitý ocenený výkaz výmer - rozpočet
Príloha Č. 2 Projektová dokumentácia - výkresy
Príloha Č. 3 Fotokópia dokladu o oprávnení uskutoČňovaf práce, ktoré sú predn-ietom

tejto zákazky ( Výpis zo živnostenského registra)

V Sabinove dňa 06.09.2018 V Sabinove dňa 06.09.2018

Za obj ednávatel‘a Za zhotoviteľa
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HOKO-VH s.r.o. 687 61 VLČNOV 666

E-ma~I: hoko-vh@ o.cz ttp: w.hoko-vh.cz

CENOVÁ NABÍDKA

Konečná cena za dílo bez DPH 108.045.78 EUR
DPH 20% 21.609i6 EUR

Cena celkem za dílo včetně DPH 129.654,93 EUR

HOKO-VH s.r,o,
68761 VLČNOV 666

ICO: 26918 862
DIC: CZ2691 8862

hag, Vladislav Hrubo~
jednatel firmy -~

Vlčnov 20.8.2018

IČO:26918862 Ceska spořitelna as UB SWIFT Code: CIBA CZ PX jednatel:IngVladislav Hruboš mob 606705909 Duna: 572675037
DIČCZ2691 8862 Č u. 1546835389 0800 IBAN:CZ74 0800 0000 0015 4683 5389 jednatel:Ing.Pert Vrága, mob.602723190 Fax 572675038



C

C

VÝKAZ VÝMER

Poradové ‚ Jednotková cena v EUR Celková cena v
číslo Nazov polozky MJ Mnozstvo bez DPH EUR bez DPH

01. Úprava poeii~y hI‘adiska - etapa P1

1. Podporna rámova konštrkukcia hľadiska- ocel‘ ~ 210 2,7 567,00

2. Podporna rámova konštrkukcia hl‘adiska- ocel‘ 350 2,3 805,00
3. Pozdlžníky nad podpornýnii rámami - ocel‘ kg 1250 2,1 2 625,00
4. Kotviaci materiál kg 30 5 150,00
5. Inštalácia - rezanie. kolvenie, zváranie hod 210 20 4 200,00

Oplášťenie stupňov z hora - OSB dosky 2x 18
6. mm m2 95 28 2 660,00

Oplášťenie stupňov z predej strany - OSB
7. dosky lx 18mm rn2 33 14 462,00
8. Mirelon - hrúbka 2 mm medzi vrstvy dosiek m2 95 0,57 54,15
9. Montáž opláštenia stupňov hod 100 15 1 500,00

10. Podlahové PVC potišmykové zo stramým rn2 40 13,5 540,00
11. Podlahové PVC VINYL zo stratným ~ 282 18,45 5 202,90
12. Zváracia šnůra ks 2,5 24,5 6 1,25
13. Sokel PVC brn 84 0,59 49,56
14. AL lišta schodová hrana 2,7 brn ks 30 31 930,00
15. PVC hrana2.5 brn ks 65 8,75 568,75
16. Perietračnýnáter 10 5,8 58,00
17. Nivelizačnáhmota- 5mm 300 0,59 177,00
18. Opravná hmota na schody diery. hrany kg 500 1,63 815,00
19. Lepidlo naPVC 100 3,5 350,00

Lepidlo na sokel, hrany podstupnice -

20. chemoprén 20 10,59 211,80
21. Úprava povrchu pod PVC brúsením ni2 280 2,3 644,00

Montáž PVC podlahy so zváranírn a
22. soklovanĺm ni2 280 5,5 1 540,00

Príprava podkladu - penetrácia, nivelizácia,
23. prebrúsenie m2 280 2,8 784,00
24. Montáž AL a PVC lišt brn 243 2,45 595,35

Repas núdzového schodového osvetlenia (
pieskovanie p&vodných krytov osvetlenia,

25. lakovanie pávodiiých krytov osvetlenia) ks 60 11 660,00
Repas schodového núdzového osvetlenia
(predÍženie kabeláže a zmena zdroja osvetlenia
výmena držiaka žiarovky(sufid) + led žiarovka

26. 24 Vjednosmerny a~ striedavý prúd ks 60 28 1 680,00
27. Dopravné náklady 1 2212.71 2 212,71

SÚČET 30 103,47
02. Úprava stien hl‘adiska - spodná časť - etapa P1

1. Doskový obklad (viď. priloha č.3) ni2 180 34,67 6 240,3 3
2. Koberec (viď. prílohač.3) ni2 180 3,45 621,00
3. Nůdzove osvetlenie (vid‘. priloha č.4) ks 7 9 1,67 641,6?
4. Čalúnenie dveri (viď. príloha č.3) 1 1 416,67 416,67
5. Dopravné náklady celok 1 472 472,00

SÚČET 8391,66
03. Dodávka a iiištalácia sedaěiek - etapa P1

1. jednomiestna sedačka so sklopným sedákom ks 275 175 48 125,00
2. dvolrniestna sedačka so sklopným sedákom ks 3 350 1 050,00
3. Montáž sedačiek ks 278 11,38 3 163,64
4. Dopravné náklady celok 1 1012 1 012,00

SÚČET 53 350,64
04. Úprava stien hI‘aďiska - horná čast‘ - etapa P2

1. Akustický záves (viď. prilohač.3) in2 200 33.61 6 722,00
2. Obklad nad žItými dverami (viď. priloha č.3) ks 2 101,5 203,00



3. Núdzove osvetlenie (viď. príloha č.4) ks 6 91.67 550.00
4. tnštalácia a doprava celok 1 1700.00 1 700.00

SÚČET 9 175,00
05. Výmena osvetlenia_- etapa P2

LED osvetlenie na bočných stenách (viď.
I. priloha č.4) ks 8 96.88 775.00

Centrálne osvetlenie sály: svietidlo 2.5rn (viď.
2. prulohač.4) ks 11 431,27 4 744,00

Centrálnc osvetlenie sály: svietidlo I m (vid‘.
3. prílohač.4) ks 6 251 I 506.00

SÚČET 7 025,00

Cena spolu za etapu P1
zákazky v EUR bez DPH 91 845.77
Hodnota DPH 20% v EUR za
etapu P1
Cena spolu za etapu P1 v
EUR s DPH
Cena spolu za etapu P2
zákazky v EUR bez DPH
Hodnota DPH 20% v EUR za
etapu P2
Cena spolu za etapu P2 v
EURs DPH
Cena spolu za predmet
zákazky v EUR bez DPH
Hodnota DPH 20% ‚‘ EUR za
pred met zakázky

Cena spolu za predmet
zákazkyv EURs DPH

Idenúflkačné údaje uchádzaěa (obchodné meno, adresa alebo sídlo a 1ČO)

V ~dňa.2r~ř

18369,15

110214,93

16200,00

3 240,00

J9 440,00

108 045,78

21 609,16

129 654,93

HOKO-VH s.r.o.
68761 VLČNOV666

ČO. 26918 862
DIČ: C2269188

Odtlačok pečiatky a podpis eh u

Pozn.: - ak nic je doprava na miesto dodania a montáž osobitnou položkou vo výkze vymer je zahrnutá v jednotkovej cene položky



Technická špecjfikácja

Sedačky so sklopným sedákom:

- celočalúnená sedačka na 2 nohách s výldopným sedákom
- osová rozteč kresla~ 550 mm — jednomiestna
- osová rozteč kresla: 1100 mm — dvojmiesma
- výškakresla 950 mm
- hIbka hesla 470 mm

kovová nohy s otočou sedáka a držiakmi operadla
- krajové uchytenie sedáku a sklopného mechanizmu
- sklápací mechanizmus - otočný, tichý, uzavretý v kovovej miske, tlmený vložkami

z gumy, sklápanieje zaistené skrutnou pružinou, heslo nevytvára riziko úrazu
- sedak - celočalúnený, s tvarovaným profilom, so silnejšou výplňou s ergonomickým

tvarovaním v prednej časti
- skladba sedáka: doska sedáka celobuková preglejka hr. 15 mm, studená pena so

zníženou horl‘avosťou hr. 100 mm, KF 4550 (ISO 845 45 kg/rn3, ISO 3386 5,0 kPa),
pot‘ahová látka + 5mm kašír

- operadlo - celočalúnené, ergonomicky vytvarované pre dokonalé podoprenie chrbtice
- skladba operadla: tvorené výliskom z bukovej preglejky a tvarovaná celobuková

preglejka hr. 15 mm, studená pena so znhženou horľavosťou hr. 40 mmKF 2530 (ISO
845 25kg/m3JSO 3386 3,0 kPa), poťahová látka ± 5mm kašír

- zadná časť operadla chránená lakovaným krytom, ktorý bráni znečisteniu zadnej časti
operadla

- šatóze (krytie nohy kinosedačky) — celočalúnené, krajové aj stredové
- opierky rúk - fřézované, bukový masív, 60 mm
- pot‘ahová látka v kvalite minimálne 50.000 cyklov Md, minimálna gramáž 245 g/m2.‘

100% polyester, Trevira CS, dekor (podľa požiadavky obstarávateľa)
- drevené časti kresla — bukový masív, morený podľa požiadaviek obstarávateľa,

použitá povrchová úprava je ekologická - potvrdené certiíikátom (certifikát predložiť
s cenovou ponukou)

- viditeľné kovové časti hesla — farebnosf podľa požiadaviek obstarávateľa podľa
vzorkovníku RAL

- číslovanie sedadiel - bukový držiak s hliníkovým číslom na každom sedáku, číslovanie
sprava a zľava do stredu

- číslovanie radov - kovový oválny plech s fosforeskujúcou arabskou číslicou na nohe
každej krajnej sedačky v rade

- nosnost‘jeďnej sedačky musí byť minimálne 150 kg najedr~u osobu
- kotvenie sedačky do podlahy 2 skrutkami na každej nohe
- dvojmiestne sedačky s výklopnou čalúnenou opierku v strede operadla ( na oddelenie

miest)



- použitý materiál kresiel spÍňa požiarne bezpečnostnú normu v rozmedzí Al - D,
vyhovuje SIN EN 1021-2, SIN EN 13501-l±A1:2010 klasifikácia reakcie na oheň
D-sl,dO a ČSN EN 1176-1:2009 (certifikáty predložit‘ spolu s cenovou pomlkou)

Úprava stupňov hl‘adiska

- rozširovanie stupňov suchou metódou — kovová konštrukcia + OSB dosky
- konštrukcia — oceľové jakle
- oplášteriie OSB doskami
- opláštenie z hora OSB doska 2x 18mm, medzi doskami Mirelon o brúbke 2mm
- opláštenie spredu OSB doska lx 18 mm
- rozširovanie jednotlivých stupňov podľa technického výkresu v prílohe č~2

(

Podlahové PVC protišmykové

- musí spĺňať požiadavky bezpečnostnej podlahy
- musí mat‘ dobré protišmykové vlastnosti / odpor proti skizu trieda DS. stupeň RiO /
- brúbka minimálne 2 mm
- povrch sypaný keramickými časticami a SiC
- brúbka nášľapnej vrstvy minimátne 0,9 mm
- odpor proti skizu trieda DS
- odpor proti skizu stupeň RiO
- trieda zát‘aže 34/43
- farebná stabilita pri umelom svetle stupeň 6
- reakcia na oheň B~-S~
- trvalá deformácia max. 0~2 %

Homogénna PVC — vinyl

- podlahová krytina typu I v súlade s EN ISO 10581, balená v roliach
- certifikovaná podlahová krytina vhodná do komerčných priestorov s veľmi vysokou

záfažou (34) (viacúčelové haly, obchodné domy) a priemyselných priestorov so
zvýšenou zát‘ažou (43) - výrobné haly, (certifikát predložiť s cenovou ponukou)

- UV sieťová povrchová úprava PUR
- Hrúbka miriimálne 2 mm
- Hmotnosť 2 800 g!m~
- odpor proti skizu trieda DS
- odpor proti skizu stupeň R9



- trieda záťaže 34/43
farebná stabilita pri umelom svetle stupeň 6

- trieda oderuvzdomosti T
- reakcia na oheň B11-S1
- trvalá deformácia max. 0,1 mm

Úprava stien hľadiska — spodná časť

- aosiovy obkiact, obalený kobercom (viď. priloha č.3)
- koberec: 4EXPO RIP. 100% polypropylen, hrúbka 3,2 mm, trvalo samozhášavý dl‘a.:

EN 13501-i, Cfl-s 1, farebnosf podi‘a požiadaviek obstarávareFa
- dosky: OSB, DTD, MDF

C - čalúnenie dvoikrídlových dverí 2100 mm x 1750 mm. farebnost‘ podľa požiadaviek
obstarávateľa

Úprava stien hI‘adiska — horná. čas.ť

- akustický záves Zamat 350g/m2, 100% bavlna, trvalo samozhášavý dl‘a.: EN 13773-
Cl; ÖNORM Bi, Qi, TR1, riasenie 30%, farebnosf podľa požiadaviek obstarávateľa
(vid‘. príloha č.3)

- podšívka MOLTON 300g/rn2, 100% bavlna, trvalo sarnozhášavý dl‘a.: EN 13773-
Cl;ÖNORM Bi, Qi, TR1, (vid‘. príloha č.3)

- upevnenie: hore suchý zips, dole oiovko, záves delený na časti,
- upevňovacia konštrukcia dosky: OSB, DTD, MDF
- obklad nad žitými dverami: doska striekaná RAL 1018 v rozmere 1 500x700 mm (vid‘.

priloha č.3)

C.
Úprava osvetlenia hI‘adiska

LED osvetlenie na bočných stenách: masívnv Ai profil rohový ± LED pás 1401 mJW a
index uodania farieb CR1 = 85+. farba svetla teplá biela 3000K+ difúzor ± trafo ±
kabeláž, (vid‘. priloha č.4)

- Centrálne osvetlenie Sály: masívny Ai profil pre LED pás do max. výkonu 55 W/rn,
farba profilu trn. sivá ± LED pás vysokej kvality s účinnosťou 1401 mJW a indexom
podania farieb CR1 85±, farba svetla teplá biela 3000K ± difúzor, (vid‘. príioha č.4)

- napájanie je z rniestnosti osvetľovača, kde bude rozvádzač a istiaca skrinka
- kabeláž vedená nad lamelami v sále podľa platných nanem.
- ovládanie osvetlenia z troch miest (pri vstupe do sály VPRAVO, v miestnosti

premietača a osvetl‘ovača), pomocou nástenného tlačidla so stmievaním.
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OBKLAD SPODNEJ ČASTI

OBKLAD HORNEJ ČASTI:
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OSVETLENIE:

. nýmena núdzových s,,otidiot LED. 24V); celkom l3ks

LED osveUenie na bočnýct‘ stenůch 400 VPRAVO ‘400 VLAVO
(r.,~Iw‘yPJ p1801 oE18ý • LEO plo 140014W 0 fldoo podal.. f~iob

CR1‘ 85. fOrt,. o~0,a fopal 10010300000151100, • ttolo ‘0880151)

- ConlolIno osvoUon)o sóLy 1100 .o)080Io 2.518. 680 8000410 Ia
(rrr1085ryAL p0001 pro LEO plodonroo. ‚ykalro 55W!ns tOrbo plnI85 un 01.1

• LEO pO. makej 008113 ‚Sroro.loo 1415.0W 0 Inde,,,, p.40180 fallot, CR)‘
85.. tOrba 80,03185)1010103000K •
. flOPl)000 tOO flOloOtn005 00,010,00.. Kdo bab ro,,*d.aČo 550,. s0040o
8585)510180188 r‘.o IoOr4W,d ‘ odLo po‘E, pUUr&011 „boom 0,854,00.
000085180000,5 Imoest (po „6t,pe do aby VPRAVO. no.10,4 p‘cnr,,t,Čo a
o,v1000Xa) pomoce. nboIonnéImo 031001400 ‚tIn.00nlm

‚IIIIIIlIIIIIIII‘lIIIIIItIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlI

VPRAVO WAVO

OSVETLEN)E P3



(~ ~ ~ýpis z veřejné části Zivnostenského rejstříku
\~ ~ Platnostk 26.06.2018 ~0:28:53

!‘

Obchodní firma: IIOKO-VH s.r.o.

Adresa sídla: 687 61, V‘čnov 666

Identifikační číslo osoby: 26918862

Statutární orgán neboje/zo členové:

Jméno a příjmení: Ing. Vladislav Hruboš (1)

Vznik funkce: 11.02.2004

Jméno a příjmení: Ing. Petr Vrága (2)

Vznik funkce: 11.02.2004

Živnostenské oprávnění č. I

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách I až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti: Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Výroba a opravy čalounických výrobků ‚

Zprostředkování obchodu a služeb

( Velkoobchod a maloobchod
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

Druh živnosti: Ohlašovací volná

Vznik oprávnění: 11.02.2004

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: lag. Vladislav Bruboš (1)

Pro voso uny k předmětu podnikáni čís/o

!. Výroba, obchod a služby neuvedené vpřdohách J až 3 živnostenského zákona
Obor činnosti: Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

Adresa: 687 61, Vlčnov 418
Identifikační číslo provozovny: 1010588095
Zahájeni provozování dne: 11.02.2004 ‘

Adresa: 687 61, Vlčnov 666
Identifikační číslo provozovny: 1010588087

(‚ Zahájení provozování dne: 11.02.2004
Obor činnosti: V~iroba a opravy čalounických vrobků

Adresa: 687 61, Vlčnov 418
Identifikační číslo provozovny: 1010588095
Zahájení provozování dne: 11.02.2004
Adresa: 687 61, Vlčnov 666
Identifikační číslo provozovny: 1010588087
Zahájení provozování dne: 11.02.2004

Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
Adresa: 687 61, Vlčnov 418
Identifikační číslo provozovny: 1010588095
Zahájení provozování dne: 11.02.2004
Adresa: 687 61, Vlčnov 666
Identifikační číslo provozovny: 1.010588087
Zahájení provozování dne: 11.02.2004

Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod
Adresa: 687 61, Vlčnov 418
identifikační číslo provozovny: 1010588095
Zahájení provozování dne: 11.02.2004

ZVW 2~ WEB OO4~/o32



Adresa: 687 61, Vlčnov 666
Identifikační Číslo provozovny: 1010588087
Zahájení provozování dne: 11,02.2004

Obor činnosti: Ph~prava a ~ypracování technick~cJz návrhů, grajické a kresličské práce
Adresa: 687 61, Vlčnov 418
Identifikační Číslo provozovny: 1010588095
Zahájení provozování dne: 11.02.2004
Adresa: 687 61, Vlčnov 666
Identifikační číslo provozovny: 1010588087
Zahájení provozování dne: 11.02.20 04

Obor činnosti: JVávrhóřská designérská aranžérská činnost a modeling
Adresa: 687 61, Vlčnov 418
Identifikační Číslo provozovny: 1010588095
Zahájení provozování dne: 11,02.2004
Adresa: 687 61, Vlčnov 666
Identifikační číslo provozovny: 1010588087
Zahájení provozování dne: 11.02.2004

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: Ing. Vladislav Hruboš (1)

Datum narození; 29.08.1958

C Občanství: Česká republika

Jméno a příjmení: Ing. Petr Vrága (2)

Datum narozeni: 03.03.1960

Úřad příslušný podle ~7l odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Uherský Brod

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědč~ije, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány
v živnostenském rejstříku.
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