ZMLUVA O DIELO
č. 882/2017/OI
na vykonanie auditu bezpečnosti pozemnej komunikácie uzatvorená podľa § 5 ods. 4 zákona č.
249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v spojení s § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Osoby oprávnené jednať v
- zmluvných veciach:
- realizačných veciach:
Telefón:

Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
37 808 427
202 162 6695
Ing. Juraj Blanár, predseda
Štátna pokladnica
7000503718/8180
SK138180000007000503718
Ing. Juraj Blanár, predseda
Ing. Eleonóra Kadlečíková MBA, riaditeľka odboru,
poverená vedením, Ing. Ivana Bahledová
041/ 5032 460, 5032 441

ďalej v texte zmluvy len ako „objednávateľ“,
1.2 Zhotoviteľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:
Osoby oprávnené jednať v
- zmluvných veciach:
- realizačných veciach:
Telefón:
E-mail:

Alfa 04 a.s.
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
35 889 853
2021835013
SK2021835013
Ing. Juraj Fürst - predseda predstavenstva
PhDr. Mária Kocianová - člen predstavenstva
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK58 0200 0000 0018 2401 4354
Ing. Juraj Fürst
PhDr. Mária Kocianová
Ing. Gabriel Petřvalský
0905 464399
petrvalsky@alfa04.sk

ďalej v texte zmluvy len ako „zhotoviteľ“.
II.
PREDMET ZMLUVY
(1) Predmetom tejto zmluvy je záväzok:
a) zhotoviteľa, že vykoná dielo v rozsahu podľa článku III. tejto zmluvy pre objednávateľa a
odovzdá ho zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto zmluve a v jej prílohe/ách
v termíne dohodnutom v čl. IV. bod 1. tejto zmluvy objednávateľovi v sídle objednávateľa,

b) objednávateľa, že poskytne zhotoviteľovi nevyhnutne potrebné podklady (zadanie
rozsahu a obsahu prác, projektové dokumentácie) v termíne do piatich dní po podpise
zmluvy oboma zmluvnými stranami,
c) objednávateľa, že poskytne zhotoviteľovi nevyhnutne potrebnú súčinnosť spočívajúcu v
podaní informácií o technickom stave a pod.
d) objednávateľa, že prevezme dielo bez zjavných vád a zaplatí zhotoviteľovi
cenu za dielo podľa čl. V. tejto zmluvy.
(2) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade so zákonom č. 249/2011 Z. z. riadení bezpečnosti
pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na jeho základe vydaných
vykonávacích vyhlášok, v súlade s príslušnými technickými predpismi a normami, ako aj v súlade s
ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na vykonanie diela
a odovzdať ho objednávateľovi v termíne na vykonanie diela dohodnutom touto zmluvou.

III.
DIELO
(1) Dielom podľa tejto zmluvy je :
Vypracovanie „auditu bezpečnosti pozemnej komunikácie“ v zmysle zákona č. 249/2011
Z.z. Zákon o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov nasledovných projektových dokumentácií pre stavebné povolenie resp.
realizačných projektových dokumentácií pre úsek cestnej komunikácie II/583 v km 9,40 –
44,30:
Členenie zákazky na etapy:
I. Etapa
- Rekonštrukcia vozovky
o Rekonštrukcia vozovky - zosilnenie vozovky v km 9,90 – 11,00
o Rekonštrukcia vozovky - zosilnenie vozovky v km 13,15 – 13,37
o Rekonštrukcia vozovky - zvýšenie drsnosti vozovky v km 18,56 – 18,85
o Rekonštrukcia vozovky - zosilnenie vozovky v km 29,41 – 29,95
o Rekonštrukcia vozovky – výmena asfaltových vrstiev v km 29,95 -30,64
II. Etapa

- Rekonštrukcia vozovky – výmena asfaltových vrstiev, zosilnenie vozovky, výmena
celej konštrukcie vozovky vo vybraných úsekoch na trase cca v km 32,00 – 44,30
- Sanácia zosuvu cestného telesa
- Rekonštrukcia odvodnenia v trase
- Záchytné bezpečnostné zariadenia v trase
- Priechody pre chodcov
- Prvky upokojenia dopravy
- Modernizácia a doplnenie dopravného značenia
- Zárubný múr
- Úprava križovatiek
- Mostné objekty
 MO 583-009
 MO 583-010
 MO 583-011
 MO 583-011A


















MO 583-013
MO 583-014
MO 583-016
MO 583-018
MO 583-019
MO 583-020
MO 583-022
MO 583-023
MO 583-024
MO 583-025
MO 583-026
MO 583-027
MO 583-028
MO 583-029
MO 583-030
MO 583-031

III. Etapa
-

Zastávkové pruhy vrátane nástupných plôch
Prestavba križovatiek
Sanácia zosuvu
Zábrany proti padaniu kameňov
Vyrovnanie trasy cca v km 19,50 - 20,10

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
Výsledkom bezpečnostného auditu bude správa o audite bezpečnosti pozemnej komunikácie
(ďalej v texte ako „dokumentácia“), v ktorej sa určia rozhodujúce bezpečnostné prvky
navrhovanej podstatnej zmeny existujúcej pozemnej komunikácie. Správa o bezpečnostnom
audite bude obsahovať aj návrhy a odporúčania na odstránenie alebo zníženie predpokladaných
rizík, ktoré vyplývajú z vlastností navrhovanej pozemnej komunikácie alebo navrhovanej
podstatnej zmeny existujúcej pozemnej komunikácie a majú alebo môžu mať vplyv na
bezpečnosť cestnej premávky a návrhy na odstránenie rozporov s platnými právnymi predpismi,
slovenskými technickými normami a technickými predpismi v dokumentácii.
(2) Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo osobne, resp. s jeho zamestnancami. Zhotoviteľ môže
poveriť vykonaním časti diela inú oprávnenú osobu len za splnenia podmienky, že zhotoviteľ
zabezpečí od oprávnenej osoby jej písomný súhlas na použitie diela v zmysle čl. VII. bodu 8.
tejto zmluvy a s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa.
Zhotoviteľ zodpovedá za spracovanie časti diela inou osobou v plnom rozsahu ako by ho
vykonal sám.
(3) Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní svojej činnosti spolupracovať s objednávateľom.
(4) Vykonaním diela zhotoviteľom sa pre účely tejto zmluvy považuje včasné, bezchybné,
podrobné a úplné dokončenie diela.
Riadnym odovzdaním diela je písomné potvrdenie objednávateľa o prevzatí diela (preberací
protokol). Riadnym odovzdaním diela prechádza zároveň na objednávateľa nebezpečenstvo
vzniku škody na diele. Za poškodenie alebo zničenie diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ
až do riadneho odovzdania diela objednávateľovi; zhotoviteľ takto zodpovedá aj počas omeškania
s riadnym odovzdaním diela.

(5) Zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo v 6-tich (šiestich) vyhotoveniach opečiatkované
a podpísané zodpovednými osobami a 1x v digitálnej forme na CD nosiči, formát word, PDF,
excel podľa pokynov objednávateľa.
V prípade, že objednávateľ bude požadovať doplnenie alebo prepracovanie dokumentácie z
dôvodov nesplnenia jeho požiadaviek na kvalitu, rozsah a úplnosť dokumentácie je zhotoviteľ
povinný tieto prepracovať alebo doplniť. Odmena za toto prepracovanie, alebo doplnenie je
zahrnutá v zmluvne dohodnutej cene určenej v čl. V. tejto zmluvy.

IV.
TERMÍNY VYKONANIA DIELA
(1) Termín vykonania a odovzdania diela je nasledovný:
Dielo podľa čl. III. ods. 1 - I. Etapa : do 30.08.2017
Dielo podľa čl. III. ods. 1 - II. Etapa : do 3 týždňov od písomného vyzvania objednávateľa
Dielo podľa čl. III. ods. 1- III. Etapa : do 3 týždňov od písomného vyzvania objednávateľa

V.
CENA ZA DIELO
(1) Cena za vykonanie diela v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v
zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena zmluvná. Cenová ponuka zhotoviteľa z augusta
2017 tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy.
(2) Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v rozsahu čl. III.
vo výške:
I.Etapa
Cena za dielo podľa čl. III.
DPH 20%
Cena celkom
slovom:

2.740,00 €
548,00 €
3.288,00 €
=tritisícdvestoosemdesiatosem EUR

II. Etapa
Cena za dielo podľa čl. III.
DPH 20%
Cena celkom
slovom:

16.710,00 €
3.342,00 €
20.052,00 €
=dvadsaťtisícpäťdesiatdva EUR

III. Etapa
Cena za dielo podľa čl. III.
DPH 20%
Cena celkom
slovom:

9.260,00 €
1.852,00 €
11.112,00 €
=jedenásťtisícstodvanásť EUR

Cena celkom bez DPH
DPH 20%
Cena celkom s DPH
slovom:

28.710,00 €
5.742,00 €
34.452,00 €
=tridsaťštyritisícštyristopäťdesiatdva EUR

Zhotoviteľ je platca DPH
(3) V cene podľa čl. V. bod (2) sú zahrnuté všetky náklady vynaložené zhotoviteľom v súvislosti s
plnením predmetu tejto zmluvy, diela v rozsahu čl. III. tejto zmluvy, okrem nákladov na

objednávateľom naviac požadované
rozmnoženie dokumentácie, ktoré objednávateľ
zhotoviteľovi zaplatí na osobitnú objednávku.
V cene za dielo je zahrnutá aj cena (odmena) za použitie a nakladanie s dielom a spracovávanie
diela objednávateľom (aj prostredníctvom tretích osôb), na jeho uverejnenie a vydanie
(rozširovanie jeho rozmnoženín) v celom rozsahu.
(4) V cene za dielo je zahrnutá aj cena za práce zhotoviteľa, ktoré budú spočívať v zmene
diela na základe pokynov objednávateľa, vyvolaných nekvalitou, neúplnosťou alebo
vadou prác zhotoviteľa.
(5) Dohodnutá cena je maximálna.

VI.
PLATOBNÉ PODMIENKY
(1) Dielo podľa čl. III. tejto zmluvy bude zhotoviteľ fakturovať po riadnom odovzdaní a prevzatí
diela:
- podľa čl. III ods. 1 I. etapa: v jednej faktúre v sume 3.288,00 € s DPH
- podľa čl. III ods. 1 II. etapa: v jednej faktúre v sume 20.052,00 € s DPH
- podľa čl. III ods. 1 III. etapa: v jednej faktúre v sume 11.112,00 € s DPH
(2)

Podkladom pre úhradu ceny za dielo bude faktúra zhotoviteľa. Prílohou faktúry je jej
vyúčtovanie, ktoré musí byť pred doručením faktúry písomne schválené po vecnej stránke
objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný faktúru vystaviť v 2–och vyhotoveniach a doručiť ju
na adresu objednávateľa.

Faktúra zhotoviteľa bude obsahovať tieto údaje:
- obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH zhotoviteľa a údaje objednávateľa,
- číslo zmluvy o dielo
- číslo faktúry
- dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
- dátum vyhotovenia faktúry podľa zák. č. 222/2004 Z.z.
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry (podľa zmluvy)
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa, na ktorý sa má platiť fakturovaná
sumu bez uvedenia DPH; vyčíslenie DPH
- označenie diela podľa zmluvy
- pečiatku a podpis osoby oprávnenej fakturovať v mene zhotoviteľa,
- v prílohe k faktúre písomné schválenie vecnej stránky faktúry objednávateľom v zmysle tohto
bodu.
(3) Objednávateľ je povinný v lehote do 30 dní od doručenia faktúry dať príkaz k úhrade na účet
zhotoviteľa uvedený v čl. I. tejto zmluvy.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky údaje uvedené v ustanovení § 74 zákona č.
222/2004 Z. z. alebo v bode 2 tohto článku, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť
a požadovať odstránenie nedostatkov. Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú faktúru s údajmi
uvedenými v ustanovení § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. a v bode 2. tohto článku. Dňom
doručenia novej opravenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová 30 - dňová lehota na
vydanie príkazu k úhrade.

VII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
(1) Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré vznikli jeho činnosťou pri vykonávaní záväzkov tejto
zmluvy.
(2) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo podľa čl. III. tejto zmluvy bude vykonané v rozsahu
a kvalite vymedzenej v tejto zmluve a v jej prílohe/ách, STN, všeobecne záväzných právnych
predpisov, zápisov z rokovaní.

(3) Zhotoviteľ zodpovedá za vady (i právne) diela (jeho časti), ktoré má dielo v čase jeho odovzdania
objednávateľovi.
Dielo má vady, ak dielo (jeho časť) alebo ktorákoľvek vec (vrátane jej súčasti alebo
príslušenstva), právo alebo iná majetková hodnota, ktorá je súčasťou predmetu zmluvy, sa
nehodia na účel určený v tejto zmluve alebo nezodpovedajú rozsahu a kvalite vymedzenej
v tejto zmluve a v jej prílohe/ách. Objednávateľ je oprávnený neprevziať dielo, ktoré nie je
vykonané riadne alebo včas podľa podmienok určených v tejto zmluve a v jej prílohe/ách. V
takom prípade objednávateľ nie je v omeškaní.
(4) V prípade, že zhotoviteľ neplní svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy a jej prílohy/oh,
týkajúcich sa vypracovania diela porušuje zmluvu podstatným spôsobom a objednávateľ má
právo:
a) požadovať odstránenie vád bez zbytočného odkladu a to :
- náhradným plnením bez vád, alebo
- dodaním chýbajúceho plnenia,
b) odstúpiť od tejto zmluvy, ak
- omeškanie zhotoviteľa s plnením povinností je viac ako 15 dní, alebo
- dielo má vady, alebo
- zhotoviteľ písomne prehlásil, že dielo nevykoná,
- poruší svoju povinnosť uvedenú v Čl. IX ods. 2 tejto zmluvy.
Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody alebo na zmluvnú
pokutu.
(5) Záručná doba začína plynúť riadnym odovzdaním diela a končí realizáciou stavebných prác, na
ktoré bolo dielo vypracovávané, t.j. ukončením preberacieho konania. Ostatné nároky zo
zodpovednosti za kvalitu diela sa uplatnia v zmysle platných ustanovení o náhrade škody podľa
Obchodného zákonníka.
Záručná doba sa vzťahuje na všetky vlastnosti diela určené zmluvou a jej prílohou/ami,
všeobecne záväznými právnymi predpismi, zápismi z rokovaní a príslušnými STN. Dielo musí
byť zhotovené podľa podmienok určených touto zmluvou.
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené v najvyššej kvalite podľa tejto zmluvy a že po
dobu stanovenú (záručná doba) bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve a v jej
prílohe/ách, určené príslušnými STN, všeobecne záväznými právnymi predpismi, zápismi
z rokovaní a vlastnosti obvyklé, potrebné vzhľadom na účel tejto zmluvy.
(6) V prípade, že sa počas záručnej doby preukáže nekvalita, neúplnosť diela, prípadne budú zistené
iné vady diela ako napr.: chýbajúce časti dokumentácie pre jednotlivé objekty v dohodnutom
rozsahu (podľa Čl. III ods. 1 tejto zmluvy) a ktoré sú nevyhnutné pre prípravu následných
projektových dokumentácii a následné realizácie stavieb, má objednávateľ nárok požadovať od
zhotoviteľa náhradné plnenie alebo dodanie chýbajúceho plnenia v primeranej lehote stanovenej
objednávateľom. Rovnako má objednávateľ nárok požadovať od zhotoviteľa náhradné plnenie
vždy vtedy, ak dokumentácia kvalitatívne nezodpovedá účelu a povahe diela na jej základe
zhotovovaného. Požiadavka bude uplatňovaná písomnou formou. Ak sa zmluvné strany
nedohodnú inak, lehota na odstránenie vád bude 3 pracovné dni od písomného doručenia
reklamácie zhotoviteľovi na adresu jeho sídla.
(7) Dielo ani jeho časti nie je zhotoviteľ oprávnený poskytnúť iným osobám než objednávateľovi.
(8) Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na používanie diela pre účely vyplývajúce z tejto
zmluvy, t. j. na prípravu a realizáciu stavieb a na propagáciu stavieb a v súvislosti s tým i
na nakladanie s dielom, alebo spracovávanie diela, uverejnenie a vydanie diela alebo v diele
obsiahnutých riešení. Spracovávať dielo (jeho časť) a nakladať s dielom môže objednávateľ (aj
prostredníctvom tretích osôb) aj vtedy, ak táto zmluva zanikne alebo sa zruší pred úplným
vykonaním diela zhotoviteľom. Objednávateľ môže predmet diela poskytnúť tretím osobám na
použitie.
(9) Uplatnením nárokov z vád diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na náhradu škody alebo
na zmluvnú pokutu. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky nezrovnalosti, rozdiely
a vady diela vypracovaného zhotoviteľom a skutočne nameranými hodnotami.

VIII.
ZMLUVNÉ POKUTY
(1) V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za dielo má zhotoviteľ právo na úrok z
omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny s DPH za každý deň omeškania.
(2) V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu
vo výške 0,05 % z ceny diela s DPH uvedenej v čl. V. bode 2 tejto zmluvy za každý deň
omeškania.
(3) V prípade, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia povinností na strane
zhotoviteľa v zmysle čl. VII. bod (4) písm. b) tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zmluvnú
pokutu vo výške 30% z ceny diela s DPH, uvedenej v čl. V. bode 2 tejto zmluvy.
(4) V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vád v záručnej dobe má objednávateľ právo na
zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR za každý prípad a každý deň omeškania až do odstránenia
vád.
(5) V prípade, že počas plynutia záručnej doby (podľa ust. ods. 5 Čl. VII tejto zmluvy) alebo počas
realizácie diela zhotovovaného podľa spracovanej dokumentácie budú zistené nedostatky, vady
dokumentácie alebo chýbajúce časti nevyhnutné pre zhotovenie a riadne užívanie diela ako
celku (tak ako je uvedené v Čl. VII ods. 6 tejto zmluvy) a v dôsledku uvedených skutočností
vznikne objednávateľovi finančná alebo materiálna škoda, je objednávateľ oprávnený
uplatňovať si náhradu tejto škody od zhotoviteľa v zmysle všeobecných ustanovení o náhrade
škody podľa Obchodného zákonníka. Zhotoviteľ v takom prípade zodpovedá objednávateľovi za
škodu, ktorú zavinil nedostatočnou kvalitou dokumentácie (tak ako je uvedené v Čl. VII ods. 6
tejto zmluvy a v tomto ods.) vo výške objednávateľom alebo treťou osobou skutočne
vyčíslených nákladov potrebných na realizáciu chýbajúcich častí diela alebo nevhodne
zvolených postupov, ktoré museli byť objednávateľom vykonané za účelom zabezpečenia
užívania diela ako celku (ktoré bolo zhotovované podľa dokumentácie na základe tejto zmluvy).
Zhotoviteľ je povinný takto vyčíslenú škodu uhradiť objednávateľovi do 30 dní odo dňa
doručenia písomného vyrozumenia objednávateľa o vzniku škody, jej povahe a výške.
(6) Zmluvná pokuta podľa ods. 3 a 4 tohto čl. bude uhradená zmluvnými stranami nezávisle na tom,
či a v akej výške vznikne oprávnenej osobe (strane) nárok na náhradu škody, ktorú možno
vymáhať samostatne.

IX.
ĎALŠIE DOJEDNANIA
(1) Zhotoviteľ je povinný pri vypracovávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou.
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy a jej prílohy/príloh. Zhotoviteľ je povinný riadiť sa podkladmi objednávateľa a jeho
pokynmi, pokiaľ sú dôvodné.
(2) Zhotoviteľ je povinný predložiť pri podpise tejto zmluvy a kedykoľvek v priebehu plnenia
záväzku podľa tejto zmluvy objednávateľovi platnú a účinnú poistnú zmluvu, ktorej
predmetom je poistenie škôd spôsobených pri výkone povolania.
(3) Dielo vypracované na základe tejto zmluvy je určené výhradne na dohodnutý účel a na
použitie, na ktoré dal (zabezpečil) zhotoviteľ súhlas objednávateľovi priamo v tejto zmluve
(na základe tejto zmluvy). Jeho použitie na iný ako dohodnutý účel alebo na iné použitie, na
ktoré dal (zabezpečil) zhotoviteľ súhlas je možné len so vzájomným súhlasom zhotoviteľa
a objednávateľa.
(4) Dielo je vlastníctvom zhotoviteľa až do dňa riadneho odovzdania diela.

X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
(1) Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú
podpísané zástupcami zmluvných strán.

(2) K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť v lehote 7 dní od
doručenia návrhu dodatku.
(3) Na vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného
zákonníka.
(4) Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli,
uzatvárajú ju dobrovoľne, bez tiesne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
(5) Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach. Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia
a zhotoviteľ jedno vyhotovenie zmluvy.
(6) Táto zmluva je platná dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na www.regionzilina.sk .
Prílohy:
- Príloha č. 1 : Špecifikácia predmetu zákazky
- Príloha č. 2 : Cenová ponuka zhotoviteľa
V Žiline dňa 23.08.2017

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

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

.......................................................
Ing. Juraj Blanár, predseda,v.r.

Ing. Juraj Fürst - predseda predstavenstva,v.r.

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

PhDr. Mária Kocianová – člen predstavenstva,v.r.

