
ZMLUVA O DIELO č. 01/2011 -NA ZHOTOVENIE PROJEKTOVEJ ZIADOSTI 
uzavretá podre § 536 a nasl. zákona t . 513/1991 Zb. Obchodný zákonnik v zneni nask. 

zákonov 
(ďalej len .zmluva") 

medzi tymito zmluvnými stranami: 

Ing. Zuzana Žideková 
so sidiom: Partizánska 984/56, 015 01 Rajec 
IČO : 43 447 716 
DiČ : 1040826424 
Zapísaná : 
bankové ' !'" oni,o, 
číslo 

(ďalej .zhotovfterj na strane jednej 

a 

Mesto Krásno nad Kysucou 
so sídlom: Krásno nad Kysucou , 1.mája 1255, 02302 Krásno 
IČO , 00031 4072 
DiČ , 2020553073 
bankové spojenie: VÚB Čadca, pobočka Krásno nad Kysucou 
číslo účtu : 10925322/0200 
štatutárny orgán: Ing. Jozef Grapa, zástupca primátora 

(ďalej .objednavater) na strane druhej; 

(dalej zholovitef a objednávater spolu aj ako .zmluvné strany"). 

t ránok I 
Predmet zmluvy 

1. Zhotoviter sa zavazuje zhotoviť pre objednávatefa dielo - !iadosť o poskytnutie 
nenávratného finančného prlspevku z Operačného programu !ivotné prostredie . prioritná 
os 4, Operačný cief 4,1 Podpora aktivít voblasti separovaného zberu (dalej len 
.žiadost"'). v súlade s výzvou vyhlásenou Ministerstvom pôdohospodárstva 
a regionálneho rozvoja SR (dalej len . MPaRV SR"). Zhotoviter je povinný vypracovať 
'žiadosť v rozsahu potrebnom na jej posúdenie. 

2. Bližšia špecifikácia rozsahu predmetu diela je upravená v čt. IV. tejto zmluvy. 

3. Objednávatef sa zaväzuje pOSkytnúť zhotoviterovi potrebnú súčinnosť a vytvoriť 
podmienky pre zhotovenie diela , najmä dodať zhotovitefovi účtovné a iné podkladové 
materiály potrebné na vypracovanie diela a na vyhotovenie ostatných materiálov a 
dokumentácie podfa odôvodnených požiadaviek zhotovilefa . 

Článok II. 
Cena za dielo 

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo, vo výške 1 000, EUR (slovom: tisic EUR) 

2. Cena za dielo predstavuje konečnú čiastku . Zhotovitef nie je platcom DPH. 
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ZMLUVA O DIELO Č. 01/2011 
NA ZHOTOVENIE PROJEKTOVEJ ŽiADOSTI 

uzavretá podra § 5368 nas/o zákona t . 51311991 Zb. Obchodný zákonnik v zneni nesk. 
zákonov 

(dalej len .zmluva") 

medzi týmito zmluvnými stranami; 

Ing. Zuzana Žideková 
so sídlom: Partizánska 984/56, 015 01 Rajec 
ICO: 43 447 716 
OIC: 1040626424 
Zaplsana: 
bankové 
číslo ' 

(ďalej .zhotovften na strane jednej 

a 

Mesto Krasno nad Kysucou 
so sidiom: Krásno nad Kysucou, l .mája 1255, 02302 Krásno 
IČO: 000314072 
DiČ : 2020553073 
bankové spojenie: VÚB Čadca , pobočka Krásno nad Kysucou 
čislo účtu : 10925322/0200 
štatutárny orgán: Ing. Jozef Grapa, zástupca primátora 

( ďalej .objednävater) na strane druhej; 

(dalej zhotoviter a objednávater spolu aj ako ,.zmluvné strany" ). 

Článok I 
Predmet zmluvy 

1. Zhotoviter sa zavazuje zhotoviť pre objednávatera d ielo - 2:iadosť o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku z Operačného programu 2:ivotné prostredie, prioritná 
os 4 , Operačný cief 4 .1 Podpora aktivit v oblasti separovaného zberu (dalej len 
.žiadost"), v súlade s výzvou vyhlásenou Ministerstvom pôdohospodárstva 
a regionálneho rozvoja SR ( ďalej len . MPaRV SR"). Zhotovitef je povinný vypracoval' 
2:iadosť v rozsahu potrebnom na jej posúdenie. 

2. Bližšia špeci fikácia rozsahu predmetu diela je upravená v čl . IV. tejto zmluvy. 

3. Objednávater sa zaväzuje poskytnúť zhotoviterovi potrebnú súčinnosť a vytvoriť 

podmienky pre zhotovenie diela, najma dodať zhotoviterovi účtovné a iné podkladové 
materiály potrebné na vypracovanie diela a na vyhotovenie ostatných materiálov a 
dokumentácie podra odôvodnených požiadaviek zhotovitera. 

Článok II . 
Cena za dielo 

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo, vo výške 1 000,- EUR (slovom: tisic EUR) 

2. Cena za dielo predstavuje konečnú čiastku. Zhotovitef nie je platcom DPH. 
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3. Cenu za dielo určenu podra ods. 1 tohto článku je možné meniť len na základe dohody 
zmluvných strán vo fonne pisomného dodatku k tejto zmluve. 

4. Ak objednávater prejavi záujem o poskytnutie dalšich služieb zhotoviteľa , ktoré nie sú 
predmetom tejto zmluvy, zmluvné strany sa mOžu dohodnut' na ich poskytnutí vo forme 
pisomného dodatku k tejto zmluve. 

Článok III. 
Platobné podmienky ceny za dielo 

l . Cenu za dielo podľa čl. II, ods. 1 tejto zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť na účet 
zhotoviteľa v lehote do 14 dni odo dňa doručenia faktúry, pričom zhotoviteľ je oprávnený 
vystaviť faktúru v deň nasledujúci po dni, kedy bolo dielo vykonané. 

2. Objednávater je povinný najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní od oznámenia o 
poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov túto skutočnosť oznámiť zhotoviteľovi 
spolu s údajom o výške poskytnutých finančných prostriedkov, a to preukázateľne 
faxom, e-mailom alebo v akejkoľvek inej písomnej forme. 

3. Zmluvné strany sa dohodli , že akákorvek čiastka určená podra tejto zmluvy sa bude 
považovať za uhradenú okamihom jej pripisania na účet druhej zmluvnej strany. 

4. V prípade schválenia projektu, bude zhotovi teľ následne vykonávať implementáciu 
projektu. Celková cena diela (vypracovanie žiadosti a implementácia) bude stanovená 
dodatkom ku tejto zmluve v súlade so zmluvou o prideleni NFP, ktorú objednávater 
uzatvori s MPaRV SR. Odmena za implementáciu bude fakturovaná na základe 
vykonaných prác. 

Článok IV. 
Vykonanie diela 

l . Ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak, na účely tejto zmluvy sa považuje dielo za 
vykonané okamihom odovzdania 2.iadosti na Riadiaci orgán pre Operačný program 
2.ivotné prostredie v súlade s podmienkami výzvy OP2.P-P04-11-3 (ďalej len" Výzva"). 

2. Dielo musi byt' vykonané v súlade s pokynmi a dokumentmi uvedenými vo Výzve, 
vrátane pokynov uvedenych na prislušných internetových portáloch a odkazov 
uvedených vo Vyzve, a to v rozsahu potrebnom na posúdenie 2.iadosti. Zhotoviter pri 
zhotovovaní diela postupuje podľa pokynov objednávateľa a v súlade so záujmami 
objednávatera. 

Názov diela: Budovanie zberného dvora a zavedenie separácie BRO v Krásne nad 
Kysucou 

3. 2:iadost' o nenávratný finančný prispevok, bude vyhotovená a odovzdaná v piatich 
tlačených exemplároch (1 originál a 4 kópie) v slovenskom jazyku aj v elektronickej forme 
- fonnát Microsoft Word , Microsoft Excel a v takej kval ite, aby spiňala požiadavky 
stanovené pre daný program. 

4. Zhotoviteľ zodpovedá za fonnálnu stránku žiadosti, pričom objednávateľ sa zaväzuje, že 
dodá zhotoviteľovi ~etky podklady potrebrlé na vypracovanie 2:iadosti, vrátane 
požadovanych priloh, ktoré tvoria súčasť 2:iadosti podľa výzvy. Zhotov iteľ je povinny pri 
vypracovani 2:iadosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi SR. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vypracovani 2.iadosti s náležitou odbornou 
starostlivost'ou a ak je to potrebné, pri vypracovani 2iadosti sa zavazuje konzultoval' 
s objednávateľom , pripadne ďalšimi odborne spOsobilymi osobami tak, aby 2:iadosť 
splňala všetky podmienky pre jej posúdenie. 
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3. Cenu za dielo určenú podra ods. 1 tohto článku je možne meniť len na základe dohody 
zmluvných strán vo fonne pisomného dodatku k tejto zmluve. 

4. Ak objednávateľ prejavi záujem o poskytnutie dalšich služieb zhotoviteľa , ktoré nie su 
predmetom tejto zmluvy, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na ich poskytnuli vo forme 
pisomného dodatku k tejto zmluve. 

Článok III. 
Platobné podmienky ceny za dielo 

1. Cenu za dielo podľa čl . II , ods. 1 tejto zmluvy je objednávater povinný uhradiť na účet 
zhotoviteľa v lehote do 14 dni odo dňa doručen ia faktúry, pričom zhotoviter je oprávnený 
vystavIt' faktUru v deň nasledujúci po dni, kedy bolo dielo vykonané. 

2. Objednávater je povinný najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní od oznámenia o 
poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov ruto skutočnosť oznamiť zhotoviterovi 
spolu s údajom o výške poskytnutých finančných prostriedkov, a to preukázateľne 
faxom, e-mailom alebo v akejkorvek inej písomnej forme. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek čiastka určená podľa tejto zmluvy sa bude 
považovať za uhradenú okamihom jej pripisania na účet druhej zmluvnej strany . 

4. V pnpade schválenia projektu, bude zhotoviteľ následne V'fkonavať implementaciu 
projektu. Celková cena diela (vypracovanie žiadosti a implementácia) bude stanovená 
dodatkom ku tejto zmluve v súlade so zmluvou o prideleni NFP, ktorú objednávater 
uzatvori s MPaRV SR. Odmena za implementáciu bude fakturovaná na základe 
vykonaných prác. 

Článok IV. 
Vykonanie diela 

1. Ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak, na účely tejto zmluvy sa považuje dielo za 
vykonané okamihom odovzdania 2.iadosti na Riadiaci orgán pre Operačný program 
2.ivotné prostredie v súlade s podmienkami výzvy OP2.P-P04-11 -3 (ďalej len" Výzva"). 

2. Dielo musí byt' vykonané v súlade s pokynmi a dokumentmi uvedenými vo Výzve, 
vrátane pokynov uvedených na príslušných internetových portáloch a odkazov 
uvedených vo Výzve, a to v rozsahu potrebnom na posúdenie 2.iadosti. Zhotoviter pri 
zhotovovani diela postupuje podra pokynov objednávateľa a v sulade so záujmami 
objednávatera. 

Nazov diela: Budovanie zberného dvora a zavedenie separácie BRO v Krásne nad 
Kysucou 

3. 2.iadost' o nenávratný finančný prispevok, bude vyhotovená a odovzdaná v piat ich 
tlačených exemplároch (1 originál a 4 kópie) v slovenskom jazyku aj v elektronickej forme 
- formát Microsoft Word , Microsoft Excel a v takej kvalite, aby splňala požiadavky 
stanovené pre daný program. 

4. Zhotoviter zodpovedá za formálnu stránku žiadosti , pričom objednávater sa zaväzuje. že 
dodá zhotovlterovi všetky podklady potrebné na vypracovanie 2.iadosti, vratane 
požadovaných priloh, ktoré tvoria sučasť 2.iadosti podra Výzvy. Zhotoviter je povinný pri 
vypracovani 2.iadosti postupoval' v súlade so všeobecne záväznými predpismi SR. 

5. Zhotoviter sa zaväzuje postupovať pri vypracovani 2.iadosti s náležitou odbornou 
starostlivost'ou a ak je to potrebné, pri vypracovani 2:iadosti sa zaväzuje konzultovať 
s objednávateľom . pripadne daläimi odborne spôsobilými osobami tak, aby 2.iadosť 
splňala všetky podmienky pre jej posúdenie. 
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6. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený predložil' vypracovanú Žiadosť 
pred jej podaním objednávaterovi za účelom lej preštudovania . Objednávateľ je 
oprávnený vznášať námietky k obsahovej stránke liadosti , pričom zhotoviter je povinný 
prihliadnuť na dôvodné pripomienky alebo zistené nedostatky a tieto bez zbytočného 
odkladu odstrán iť . 

7. Termíny vykonania diela zhotoviteľom a termíny predkladania podkladov objednávateľom 
sú určené nasledovne: 

al Termin na zhotovenie Žiadosti ako celku zhotoviteľom je 22. september 2011 . 

b) Termíny na predloženie podkladových materiálov a dokumentácie zo strany 
objednávateľa budú určované priebežne, najneskôr však do 11 . septembra 2011 . 

8. V rámci implementácie budú spracované monitorovacie správy a žiadosti o platbu 
v súlade so zmluvou o prideleni NFP, ktorú objednávater uzatvori s MPaRV SR. 

9. Doba implementácie projektu bude vykonávaná v súlade s ustanoveniami platnej 
Príručky pre žiadateľa , ktorá je súčasťou výzvy, tj. po dobu piatich rokov od ukončenia 
projektu. 

Článok V. 
Ďalšie zmluvné dohody 

1. Zhotoviteľ nezodpovedá za obsah dodaných podkladových materiálov, účtovných 

dokladov a inej dokumentácie , ktorá mu bolo dodaná objednávateľom ako dokumentácia 
potrebná na zhotovenie Žiadosti (ďalej len .podklady"). Zhotoviter je však oprávnený 
informovať objednávatera o nesúlade pOdkladov s podmienkami výzvy alebo príslušnými 
usmerneniami a príručkami uverejnenými na internetovom portáli, pričom súčasne vyzve 
objednávateľa na odstránenie nedostatkov alebo doplnenie podkladov v určenej 
primeranej lehote. V prípade , že objednávateľ neodstráni zistené nedostatky, resp. 
nepredloží alebo nezabezpečí doplnenie pOdkladov ani v určenej lehote, zhotoviter 
nezodpovedá za prípadné formálne nedostatky žiadosti. 

2. Zhotoviteľ je oprávnený až do odstránenia nedostatkov, resp. predloženia alebo 
doplnenia požadovaných dokladov zhotovovanie Žiadosti prerušiť. Termíny zmluvne 
dohodnuté v čI. IV, ods. 7 tejto zmluvy sa v prípade poskytnutia lehoty na odstránenie 
nedostatkov, resp. predloženie alebo doplnenie podkladov zhotoviteľovi primerane 
predlžujú o dlžku poskytnutej lehoty, resp. o čas , kedy boli požadované podklady 
zhotoviterovi skutočne odovzdané. 

3. Zmluvné strany berú na vedomie , že všetky informácie, ktoré sa v súvislosti s uzavretím 
tejto zmluvy dozvedia sa považujú za dôverné informácie, a ktoré sa dozvedia 
v súvislosti s plnením tejto zmluvy, za obchodné tajomstvo v zmysle § 17 Obchodného 
zákonníka 

4. Zhotoviter sa zaväzuje neposkytnúť Žiadosť zhotovenú pre objednávatera inej osobe bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatera . 

5. Zaplatenim ceny za dielo pOdľa článku II , ods. 1, písm. a) tejto zmluvy prechádza 
majetkové autorské právo k Žiadosti na objednávateTa. 

Článok VI. 
Zmeny a do plnenia zmluvy 

Všetky zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné uskutočniť výlučne formou písomného, 
číselne označeného dodatku k tejto zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami. 
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6. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený predložiť vypracovanu Ziadost' 
pred jej podanim objednávaterovi za účelom iej preštudovania. Objednávater je 
oprávnený vznášal' námietky k obsahovej stránke Ziadosti. pričom zhotoviter je povinný 
prihliadnuť na dôvodné pripomienky alebo zistené nedostatky a l ielo bez zbytočného 
odkladu odstrániť. 

7. Terminy vykonania diela zhotoviterom a termíny predkladania podkladov objednávaterom 
sú určene nasledovne: 

a) Termin na zhotovenie Ziadosli ako celku zhotovitefom je 22. september 2011 . 

b) Terminy na predloženie podkladových materiálov a dokumentácie zo strany 
objednávatera budú určované priebežne, najneskôr však do 11 . septembra 2011 . 

8. V rámci implementácie budú spracované monitoro .... acie správy a žiadosti o platbu 
.... sulade so zmlu .... ou o prideleni NFP, ktorú objedná .... ater uzatvori s MPaRV SR. 

9. Doba implementácie projektu bude .... ykoná .... aná .... sulade s ustano .... eniami platnej 
Prl ručky pre žiadatera, ktorá je súčasťou výz .... y, tj. po dobu piatich roko .... od ukončenia 
projektu. 

Článok V. 
Ďalšie zmlu .... ne do hody 

1. Zhotoviteľ nezodpo .... edá za obsah dodaných podklado .... ých materiálo .... , učtovných 

doklado .... a inej dokumentácie, ktorá mu bolo dodaná objedná .... aterom ako dokumentácia 
potrebná na zhoto .... enie tiadosti (dalej len .podklady·). Zhoto .... iter je .... šak oprá .... nený 
informoval' objedná .... ateľa o nesúlade podklado .... s podmienkami výzvy alebo príslušnými 
usmerneniami a príručkam i uverejnenými na internetovom portidi, pričom sutasne vyz .... e 
objedná .... atera na odstránenie nedostatko.... alebo doplnenie podklado.... .... určenej 
primeranej lehote. V prípade, že objedna .... ateľ neodstráni zistené nedostatky, resp. 
nepredloží alebo nezabezpečí doplnenie podklado .... ani .... určenej lehote, zhoto .... iter 
nezodpovedá za prlpadné formálne nedostatky žiadosti. 

2. Zhoto .... iteľ je oprá .... nený až do odstránenia nedostatko .... , resp. predloženia alebo 
doplnenia požado .... aných doklado .... zhoto .... o .... anie Žiadosti prerušil'. Termíny zmluvne 
dohodnuté v čl. IV, ods. 7 tejto zmluvy sa .... pripade poskytnutia lehoty na odstránenie 
nedostatkov, resp. predloženie alebo doplnenie podkladov zhoto .... iteľo .... i primerane 
predlžuju o dlžku poskytnutej lehoty, resp. o čas , kedy boli požado .... ané podklady 
zhoto .... itero .... i skutočne odo .... zdané. 

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že všetky informácie, ktoré sa v su .... islosti s uzavretim 
tejto zmluvy dozvedia sa považujú za dôverné informácie, a ktoré sa dozvedia 
v suvislosti s plnen im tejto zmluvy, za obchodné tajomstvo v zmysle § 17 Obchodného 
zákonnIka. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje neposkytnuť tiadosť zhotovenú pre objednávateľa inej osobe bez 
predchádzajuceho plsomného suhlasu objednávatera . 

5. Zaplatením ceny za dielo podľa článku II, ods. 1, plsm. a) tejto zmluvy precMdza 
majetkové autorské právo k tiadosti na objednávateľa . 

Čtánok VI. 
Zmeny a doplnenia zmluvy 

Všetky zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné uskutočnil' výlučne formou pisomného, 
číselne označeného dodatku k tejto zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami. 
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Článok VII. 
Závereč né ustanovenia 

1. Objednávateľ poveruje zhotoviteľa spracúvaním osobnych údajov, ktoré obdrfi od 
objednávateľa v sulade s platnou právnou upravou ochrany osobnych predpisov 
(zákon Č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobnych udajov v znení nesk. zákonov) . 
Zhotoviter prehlasuje, že si je vedomy, že pri spracuvani osobnych udajov vystupuje 
ako sprostredkovater objednávatera a pri spracuvani osobnych udajov bude dodržiavať 
všetky povinnosti po(Ha platnej právnej upravy ochrany osobnych udajov vzťahujucej 
sa na sprostredkovatera a v rozsahu, ktory povaha veci pripušt'a na oprávnenú osobu . 

2. Zástupcovia zmluvnych strán sa zaväzujú, že v prípade zmeny sídla, zmeny 
štatutárnych orgánov oprávnenych konať v mene spoločnost i a akékofvek iné zmeny 
oznámia druhej strane bez zbytočného odkladu . 

3. Práva a povinnosti zmluvnych strán, ktoré nie su upravené v tejto zmluve sa spravuju 
ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom zneni. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (3) originálnych exemplároch, pričom objednávater 
obdrfí jej dve (2) podplsané vyhotovenia a zhotoviteľ obdrfí jej jedno (1) podpísané 
vyhotovenie. 

5. Táto zmluva nadobuda učinnosť dňom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. 

6. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si obsah tejto zmluvy prečitati , suhlasia s nim, 
pričom tato zmluva je uzavretá na základe ich slobodnej , určitej a vážnej vôle na 
preukázanie čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

Za zhotoviteľa : 

V Rajci, dňa . _ lr. . i:.!~!1 .. 
, 

..................... .............................. 
Ing. Zuzana Žideková 

ProjektovY manažér 

Za objednávateľa : 

Ir ii ;011 V Krásne nad Kysucou, dňa ... ................ . 

Ing. 

MESTO 
KRÁSNO Ml) KySlJCOlJ 

ul 1 máf' 1:155 

!co 003"07'2 [)IC 2Q2055' 

Zástupca primátora mesta 

4 

Č lánok VII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Objednávateľ poveruje zhotoviteľa spracúvanim osobných údajov, ktoré obdrži od 
objednávateľa v súlade s platnou právnou úpravou ochrany osobnych predpisov 
(zákon č, 428/2002 Z. z . o ochrane osobnych údajov v znení nesk. zákonov). 
Zhotoviter prehlasuje, že si je vedomy, že pri spracúvaní osobnych údajov vystupuje 
ako sprostredkovateľ objednávateľa a pri spracúvan I osobných údajov bude dodržiaval' 
všetky povinnosti podľa platnej právnej úpravy ochrany osobnych údajov vzt'ahujúcej 
sa na sprostredkovatera a v rozsahu, ktory povaha veci pripúšt'a na oprávnenú osobu . 

2. Zástupcovia zmluvnych strán sa zaväzujú, že v prípade zmeny sídla, zmeny 
štatutámych orgánov oprávnenych konat' v mene spoločnosti a akékoľvek iné zmeny 
oznámia druhej strane bez zbytočného odkladu. 

3. Práva a povinnosti zmluvnych strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa spravujú 
ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. 

4, Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (3) originálnych exemplároch , pričom objednávater 
obdrží jej dve (2) podplsané vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží jej jedno (1) podpísané 
vyhotovenie. 

5. Táto zmluva nadobúda účinnost' dňom jej podplsania oboma zmluvnymi stranami. 

6. Zmluvné strany Iymlo vyhlasujú, že si obsah tejto zmluvy prečitali , súhlasia s nim, 
pričom táto zmluva je uzavretá na základe ich slobodnej , určitej a vážnej vôle na 
preukázanie čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

Za zhotovitera: 

V Rajci , dňa _ J!.ľ:.~'?:!.1 .. 

.... , .............. _ .............................. . 
Ing. Zuzana Žideková 

Projekto..,y manažér 

, 

Za objednávateľa : 

1( J /011 V Krásne nad Kysucou, dňa ................... . 

Ing. 

MESTO 
KRÁSf'l.O !'iA!) KVSUCO
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