
 

ZMLUVA O DIELO 
 

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

podľa súvisiacich právnych predpisov 

(ďalej len „zmluva“) 

 

 

Objednávateľ:         Klaster regionálneho rozvoja 

 

so sídlom Mikovíniho 217/4, 917 01 Trnava 

IČO: 37 840 371 

DIČ: 2023 029 525 

bankové spojenie:    Primabanka a.s.  

číslo účtu:   

IBAN formát: SK67 5600 0000 0010 7228 8001 

Tel.: +421 905 576 710 

e-mail: riaditel@krr.sk 

v mene ktorej koná JUDr. Marek Turanský 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) na strane jednej 

 

a 

 

Zhotoviteľ: 

 

Obchodné meno:  

so sídlom:  

zapísaný: v registri ... 

IČO:  

DIČ:  

IČ pre DPH:  

bankové spojenie:  

číslo účtu: 

IBAN formát:  

v mene ktorej koná:  

 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej 
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I. 

Predmet zmluvy 

 

1.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že bol vybraný Objednávateľom na uzatvorenie tejto zmluvy 

riadnym postupom (ďalej len ako „Verejné obstarávanie“) podľa zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov de lege lata (ďalej len ako 

„ZVO“), a vyhlasuje, že si nie je vedomý akejkoľvek skutočnosti, ktorá by, ak by vyšla počas 

Verejného obstarávania najavo, objektívne zmenila výsledok či podmienky zadania zákazky. 

 

1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa zhotoví v zmysle predloženej ponuky č. 

(BUDE DOPLNENÉ) zo dňa (BUDE DOPLNENÉ), ktorá musí byť v súlade so súťažnými 

podmienkami Verejného obstarávania (ďalej len ako „Ponuka“), na svoje vlastné 

nebezpečenstvo, riadne, včas, s odbornou starostlivosťou a podľa požiadaviek, potrieb 

a pokynov Objednávateľa dielo: „Digitalizácia a tvorba originálneho obsahu pre body 

záujmu (POI)“ (všetky uvedené činnosti spolu ďalej len ako „Dielo“, a Objednávateľ sa 

zaväzuje za riadne, včas, s odbornou starostlivosťou vykonané a riadne Objednávateľovi 

odovzdané Dielo zaplatiť dohodnutú cenu. Súčasťou Diela sú, okrem vykonaných prác, 

aj všetky materiály a veci, ktoré sa majú využiť pri vykonávaní Diela, a ktoré obstaráva 

Zhotoviteľ. 

 

1.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi známe informácie nevyhnutne potrebné 

k vykonaniu Diela, a riadne a včas vykonané Dielo prevziať. 

 

1.4 Dielo bude považované za vykonané jeho riadnym dokončením a prevzatím bez vád a 

nedorobkov Objednávateľom, a to po jeho protokolárnom odovzdaní a prevzatí.  

 

1.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že on sám a zároveň akýkoľvek a každý jeho prípadný subdodávateľ 

majú všetky potrebné oprávnenia k uzatvoreniu tejto zmluvy, ako aj na výkon všetkých 

svojich oprávnení a plnenie všetkých svojich povinností podľa tejto zmluvy, a to vrátane: 

a) toho, že Zhotoviteľ ani žiadny jeho subdodávateľ nie je evidovaný v registri osôb so 

zákazom podľa § 183 ZVO; 

b) toho, že Zhotoviteľ a každý jeho subdodávateľ sú riadne zapísaní v registri partnerov 

verejného sektora podľa podmienok zákona č. 315/2016 Z. z. ak takúto povinnosť majú; 

c) toho, že Zhotoviteľ a každý jeho subdodávateľ spĺňajú ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy 

podmienku podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, a že im nie sú známe žiadne skutočnosti, 

ktoré by mohli neskôr spôsobiť stratu takéhoto postavenia. 

 

II. 

Cena Diela, fakturácia a platobné podmienky 

 

2.1 Za riadne, včas a s odbornou starostlivosťou vykonané Dielo prináleží Zhotoviteľovi 

vzájomne dohodnutá cena vo výške: 
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(BUDE DOPLNENÉ) Eur s DPH (alebo konečná cena)  (slovom: (BUDE DOPLNENÉ) euro s DPH 

(alebo konečná cena)  

(ďalej len „Cena“), 

 

ako cena dohodnutá podľa pevnej a záväznej ponuky, (Príloha č. 2 Výzvy na predloženie 

cenovej ponuky) a je aj neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, pričom je dohodnutá ako 

úplná a konečná. Zahŕňa akékoľvek a všetky priame či nepriame náklady Zhotoviteľa 

súvisiace s touto zmluvou.  

V prípade, že Zhotoviteľ je platcom DPH, tak konečná cena je dohodnutá ako cena (BUDE 

DOPLNENÉ) Eur bez DPH + príslušná DPH vo výške  (BUDE DOPLNENÉ) Eur. 

 

2.2 Cena alebo jej časť bude uhradená Objednávateľom na základe vystavených faktúr. Faktúry 

musia mať všetky náležitosti daňového a účtovného dokladu v zmysle príslušných 

všeobecne záväzných právnych predpisov SR (ďalej aj „Náležitosti“). Zhotoviteľ je 

oprávnený vystaviť zálohovú faktúru vo výške 90% celkovej ceny diela do 7 dní od podpisu 

zmluvy a len na základe preberacieho protokolu k Dielu ako celku zvyšných 10% celkovej 

ceny diela. Na základe čiastkových preberacích protokolov podpísaných Objednávateľom 

bude vystavovať Zhotoviteľ čiastkové zúčtovacie faktúry. Splatnosť poslednej faktúry je 14 

dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi po podpísaní preberacieho protokolu za 

celé dielo. Ak faktúra nebude spĺňať Náležitosti, môže Objednávateľ vrátiť faktúru 

Zhotoviteľovi a lehota pre splatnosť faktúry začína plynúť od doručenia riadnej faktúry so 

všetkými Náležitosťami. Objednávateľ uhrádza Cenu alebo jej časť Zhotoviteľovi na jeho 

bankový účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Peňažný záväzok je splnený odpísaním Ceny 

alebo jej časti z účtu Objednávateľa v jeho banke. 

 

2.3 Súčasťou a podkladom pre vystavenie faktúry na konečnú Cenu bude aj protokol o 

odovzdaní a prevzatí Diela podpísaný Zhotoviteľom a Objednávateľom a/alebo v prípade 

časti Ceny Objednávateľom potvrdený a odsúhlasený súpis riadne vykonaných prác za 

obdobie (BUDE DOPLNENÉ)(takýto súpis vykonaných prác ďalej len ako „Čiastkový 

súpis“). V prípade nepravdivých alebo neúplných údajov má právo Objednávateľ vrátiť 

návrh Čiastkového súpisu a žiadať Zhotoviteľa na prepracovanie návrhu Čiastkového 

súpisu.  

 

2.4 V prípade omeškania s úhradou Ceny alebo jej časti Zhotoviteľ môže fakturovať 

Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške určenej platnou a účinnou právnou úpravou 

a to len v prípade, pokiaľ nie je Zhotoviteľ v omeškaní so zhotovovaním Diela alebo jeho 

ktorejkoľvek časti. 
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III. 

Termín a miesto plnenia, súčinnosť Objednávateľa 

 

3.1 Dielo bude vykonané v nasledujúcich termínoch: 

 

a) termín začatia vykonávania Diela: do 14 dní od podpisu zmluvy 

b) čiastkové odovzdanie Diela 

 podľa Čiastkového súpisu: do konca každého kalendárneho mesiaca 100 POI, 

počínajúc mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola zmluva o dielo podpísaná 

c) dokončenie celého Diela do 15.8.2021 

 

3.2 Miestom plnenia je: sídlo Objednávateľa  

 

3.3 Objednávateľ poskytuje Zhotoviteľovi súčinnosť v nasledovnom rozsahu: 

a) operatívne riešenie mimoriadnych situácií počas vykonávania Diela podľa možností 

Objednávateľa. 

3.4 Zhotoviteľ podpisom zmluvy potvrdzuje, že je pripravený na riadnu a včasnú realizáciu 

Diela, a že dokáže Dielo riadne a včas realizovať. 

 

IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, včas a 

riadne, s odbornou starostlivosťou, a v súlade so súťažnými podmienkami Verejného 

obstarávania, s platnými právnymi predpismi a normami, vrátane predpisov na ochranu 

životného prostredia, bezpečnosti práce a ochranu zdravia zamestnancov, s hygienickými a 

požiarnymi požiadavkami, s pokynmi Objednávateľa. Pokyny Objednávateľa sú pre 

Zhotoviteľa záväzné. 

 

4.2 Pri vykonávaní Diela môže Zhotoviteľ použiť aj inú osobu, pričom Zhotoviteľ má 

zodpovednosť, ako keby Dielo vykonával sám. 

 

4.3 Záručná doba na úplné vykonanie a funkciu Diela začína plynúť dňom podpísania 

protokolu o odovzdaní a prevzatí riadne ukončeného Diela Objednávateľom a je jeden rok. 

Prípadná reklamácia musí byť Zhotoviteľovi doručená písomne do konca záručnej doby, 

vtedy sa považuje za včasnú. Objednávateľ v reklamácii uvedie reklamovanú vadu, vrátane 

toho, ako sa vada prejavuje a aký spôsob jej odstránenia požaduje. K reklamácii zaujme 

Zhotoviteľ stanovisko do 5 pracovných dní od jej doručenia. V prípade oprávnenej 

reklamácie je Zhotoviteľ povinný začať práce na odstránenie vady do 10 pracovných dní  po 

doručení písomnej reklamácie. Konečný termín odstránenia vady bude stanovený po 

vzájomnej dohode s Objednávateľom v zápise o prerokovaní reklamácie a nebude dlhší ako 

30 dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie Zhotoviteľovi. Ak Zhotoviteľ nedodrží čo 
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i len jednu lehotu podľa tohto bodu, Objednávateľ môže odstrániť vady Diela na náklady 

Zhotoviteľa prostredníctvom inej osoby. Záručná doba sa predlžuje o dobu vybavovania 

oprávneného nároku z reklamácie, čo je doba od doručenia reklamácie Zhotoviteľovi do 

ukončenia opravy a prevzatia jej výsledku zo strany Objednávateľa. 

 

4.5 Objednávateľ môže kontrolovať vykonávanie Diela a ak zistí, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo 

v rozpore so svojimi povinnosťami, môže žiadať od Zhotoviteľa odstránenie vád a aj 

vykonanie Diela riadnym spôsobom na náklady Zhotoviteľa.  

 

4.7 Rozpracovanosť jednotlivých častí Diela bude odsúhlasená na podklade čiastočného 

protokolu. Odovzdanie riadne ukončeného Diela bude potvrdené záverečným protokolom o 

odovzdaní a prevzatí Diela. Protokoly budú podpísané zodpovednými zástupcami oboch 

zmluvných strán.  

 

4.9 Zhotoviteľ sa pri plnení záväzkov z tejto zmluvy zaväzuje konať v súlade s etickými 

zásadami podnikania a dodržiavať všetky tuzemské i zahraničné protikorupčné právne 

predpisy, ktoré zakazujú korupciu verejných činiteľov. Zhotoviteľ najmä nesmie priamo ani 

nepriamo ponúkať, sľubovať alebo poskytovať peniaze alebo akúkoľvek inú výhodu 

verejným činiteľom v ich prospech alebo prospech tretích osôb s cieľom ovplyvniť rokovania 

a rozhodnutia o predmete tejto zmluvy. Porušenie ustanovenia tohto bodu sa má za 

podstatné porušenie zmluvy Zhotoviteľom a Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť 

s okamžitým účinkom po doručení oznámenia Zhotoviteľovi a bez poskytnutia možnosti 

Zhotoviteľa toto porušenie napraviť. 

 

4.10 Zhotoviteľ nepostúpi, neprevedie ani inak nebude disponovať s právami a povinnosťami 

vyplývajúcimi z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 

 

V. 

Vykonanie Diela, odovzdanie a prevzatie Diela 

 

 

5.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje všetkými potrebnými oprávneniami a dostatočnými 

voľnými kapacitami vrátane dostatočného počtu pracovníkov pre riadne a včasné vykonanie 

Diela. 

 

5.2 Objednávateľ je oprávnený požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z vykonávania 

Diela akúkoľvek osobu zamestnanú Zhotoviteľom, ktorá podľa názoru Objednávateľa 

zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo nedbalá pri riadnom plnení svojich 

povinností. 
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VI. 

Zodpovednosť za škodu 

 

6.1 Zhotoviteľ musí konať pri plnení tejto zmluvy s odbornou starostlivosťou v súlade s  

všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ (oprávnenia, certifikáty a osvedčenia 

v zmysle platnej legislatívy SR a EÚ).  

 

 

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť Objednávateľovi všetku škodu, ktorá Objednávateľovi 

vznikla v dôsledku porušenia akejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa a/alebo vyhlásenia 

Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. Pokiaľ tretia osoba úspešne vznesie nárok voči 

Objednávateľovi v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľa či vyhlásenia Zhotoviteľa, 

Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť Objednávateľovi všetku škodu a priame či nepriame náklady 

Objednávateľa, ktoré Objednávateľovi vzniknú v spojitosti s povinnosťou Objednávateľa 

plniť tretej strane. 

 

6.3 Ak Zhotoviteľ poruší niektoré ustanovenie tejto zmluvy a v príčinnej súvislosti s týmto 

porušením bude Objednávateľovi uložená akákoľvek sankcia zo strany súdov, orgánov 

verejnej správy, resp. dozorných a kontrolných orgánov alebo iných inštitúcií, Zhotoviteľ sa 

zaväzuje nahradiť Objednávateľovi všetky finančné náklady, ktoré mu vzniknú v dôsledku 

uloženia akýchkoľvek sankcií zo strany vyššie uvedených orgánov. 

 

 

6.4 Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi všetku a akúkoľvek škodu v prípade, ak 

akýmkoľvek spôsobom poruší svoje zákonné a zmluvné povinnosti, najmä, ale nielen, bude 

v omeškaní s realizáciou Diela a/alebo poskytne Objednávateľovi nedostatočnú súčinnosť 

podľa tejto zmluvy, a to vrátane náhrady všetkých sankcií, pokút či iných plnení, ktoré 

vyplývajú Objednávateľovi zo zmlúv o poskytnutí dotácie či iných finančných prostriedkov 

na účely realizácie Diela. 

 

6.5 Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% (päť stotín percenta) z 

celkovej ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania Zhotoviteľa s vykonaním Diela podľa 

bodu 3.1 tejto zmluvy. 

 

VII. 

Odstúpenie 

 

7.1 Objednávateľ je oprávnený ukončiť túto zmluvu okrem zákonných možností aj odstúpením 

od zmluvy v prípadoch, ak: 

a) Zhotoviteľ je v omeškaní aspoň 60 (slovom (šesťdesiat)) dní s vykonaním Diela alebo jeho 

časti, alebo 

b) Zhotoviteľ neodstránil v určenej lehote vady Diela alebo jeho ktorejkoľvek časti; 
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c) Objednávateľovi vznikla alebo hrozí činnosťou Zhotoviteľa škoda alebo iný vážny 

následok; 

d) Zhotoviteľ opakovane porušuje pri zhotovovaní Diela zmluvné alebo zákonné 

povinnosti, a to napriek upozorneniu Objednávateľa; 

e) Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, stane sa predlženým a/alebo platobne neschopným, zlúči 

sa alebo splynie s iným subjektom, rozdelí sa na viacero subjektov alebo nastanú také iné 

okolnosti, ktoré by mohli mať vplyv na výsledok výberového konania Objednávateľa, ak 

by nastali vopred. 

 

7.2 Táto zmluva zaniká s okamžitou účinnosťou v prípade, ak sa začne voči Zhotoviteľovi 

reštrukturalizačné alebo konkurzné konanie. 

 

7.3 Ak sa zruší táto zmluva z dôvodu na strane Zhotoviteľa, vždy v prípadoch odstúpenia 

podľa bodu 7.1 alebo 7.2 tejto zmluvy, uhradí Objednávateľ iba práce skutočne a riadne 

vykonané a spotrebovaný materiál v cene preukázaných nákladov.  

 

VIII. 

Konanie a doručovanie 

 

8.1 Akákoľvek formálna komunikácia podľa tejto zmluvy musí byť písomná (aj e-mailová) a 

môže byť doručená osobne alebo odoslaná doporučene poštou strane (zaslaná e-mailom 

s potvrdením doručenia), ktorej je určená, na jej adresu a e-mail uvedené v tejto zmluve. 

Všetky oznámenia posielané doporučenou poštou sa stanú účinné dňom doručenia 

adresátovi, ak ich nemožno doručiť na adresu príjemcu riadne („adresát neznámy“, resp. 

„zásielka neprevzatá v odbernej lehote“), má sa zásielka za doručenú uplynutím piateho dňa odo 

dňa odoslania, aj ak sa adresát o obsahu zásielky nedozvedel. Ak adresát zásielku odoprie 

prijať, má sa zásielka za doručenú dňom odopretia jej prijatia. 

 

 

IX. 

Autorské práva 

 

9.1 Ak bude pri vykonávaní Diela Zhotoviteľom alebo tretími osobami vytvorené, dodané 

a/alebo umožnené používať Objednávateľovi autorské dielo podľa vymedzenia 

Autorského zákona (aktuálne zákon č. 185/2015 Z. z.)(ďalej len ako „Autorské dielo“), 

zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nadobudnutím platnosti a účinnosti zmluvy 

a/alebo vytvorením Autorského diela po nadobudnutí účinnosti zmluvy udeľuje 

Objednávateľovi časovo neobmedzený, nevýhradný súhlas na každé a akékoľvek použitie 

Autorského diela ako celku i jeho jednotlivých častí v neobmedzenom rozsahu a 

spôsobom, ktorý vyplýva z účelu, na ktorý je Autorské dielo určené, vrátane možnosti jeho 

šírenia, kopírovania, prekladania, prispôsobovania, modifikovania, upravovania, 

distribuovania, publikovania alebo prenášania (licencia). Autor je však oprávnený udeliť 
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súhlas na každé a akékoľvek použitie Autorského diela tretej osobe (sublicencia), prípadne 

postúpiť licenciu tretej osobe len s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom 

Objednávateľa. Odmena za udelenie licencie ako aj iné nároky Zhotoviteľa a/alebo tretích 

osôb z práv priemyselného a iného duševného vlastníctva je zahrnutá v úplnom rozsahu v 

Cene. 

 

 

XI. 

Záverečné ustanovenia 

 

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné vzťahy z tejto zmluvy a vzťahy súvisiace sa 

spravujú účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

Právne vzťahy a skutočnosti neupravené touto zmluvou v aktuálnom znení sa spravujú 

najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 

11.2 Táto zmluva predstavuje úplnú, jedinú a konečnú dohodu o celom predmete zmluvy 

podľa bodu 1.2 tejto zmluvy, s výnimkou súťažných podmienok Verejného obstarávania, a 

vylučuje uplatnenie akýchkoľvek obchodných podmienok Zhotoviteľa, ako aj akýchkoľvek 

odlišných ustanovení Ponuky (Zhotoviteľa). 

 

11.3 Zmluvné podmienky, výslovne touto zmluvou nedefinované, sa spravujú súťažnými 

podmienkami Verejného obstarávania, ktoré sú prílohou číslo 1 tejto zmluvy. Všetky 

prílohy tejto zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi 

znením tejto zmluvy a znením príloh tejto zmluvy má prednosť znenie tejto zmluvy. 

 

11.4 Zmeny a doplnky tejto zmluvy sú možné iba písomným dodatkom k tejto zmluve 

označeným ako dodatok k zmluve o dielo, a podpísaným oboma zmluvnými stranami. 

Dodatky k tejto zmluve sa postupne číslujú. 

 

11.5 Práva a povinnosti konkrétnej zmluvnej strany podľa tejto zmluvy prechádzajú ako celok 

na prípadných právnych nástupcov tejto zmluvnej strany. 

 

11.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že akékoľvek nedorozumenia či spory vyplývajúce z tejto 

zmluvy sa budú prednostne snažiť urovnať vzájomným rokovaním a vzájomnou 

mimosúdnou dohodou. 

 

11.7 Ak bude podľa rozhodnutia zákonného súdu či iného oprávneného orgánu ktorékoľvek 

ustanovenie tejto zmluvy či jeho časť považované za neplatné, neúčinné alebo 

nevykonateľné, takéto ustanovenie tejto zmluvy budú neúčinné alebo nevykonateľné iba v 

dotknutom a najužšom možnom rozsahu, pričom zvyšná časť tejto zmluvy zostanú aj 

naďalej nedotknuté a zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto 
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ustanovenie (jeho časť) novým zákonným, účinným a vykonateľným ustanovením tak, aby 

bol zachovaný účel sledovaný dotknutým ustanovením tejto zmluvy. 

 

11.8 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 

Objednávateľa, pričom sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, 

z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve (2) vyhotovenia. 

 

11.10 Táto zmluva má tieto prílohy: 

Prílohu č. 2 – ponuka – cena Diela 

Prílohu č. 1 – súťažné podmienky Verejného obstarávania 

 

11.11 Obe zmluvné strany prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu v celom rozsahu 

porozumeli, Zmluva a jej prílohy vyjadrujú ich vážnu a slobodnú vôľu, všetky ustanovenia 

zmluvy sú pre nich dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvu neuzatvorili v tiesni, za 

nápadne nevýhodných podmienok či v omyle a ich zmluvná voľnosť nebola nijako 

obmedzená, a zástupcovia zmluvných strán túto zmluvu, vyhlasujúc, že môžu zaväzovať 

zmluvné strany k tomuto úkonu v celom jeho rozsahu, vlastnoručne podpisujú, 

potvrdzujúc tak aj autenticitu tejto zmluvy. 

 

Podpisová strana: 

 

za Objednávateľa za Zhotoviteľa 

Klaster regionálneho rozvoja  

 

V Trnave, dňa: V ______________, dňa ___.___.____ 

 

 

 

………………………………………….. ………………………………………….. 

JUDr. Marek Turanský, MBA, riaditeľ  

 


