
 

Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 1/2019 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení  

neskorších predpisov 

 

Článok I.  

Zmluvné strany 

 

Prijímateľ finančnej zábezpeky:  Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice 

slovenskej 16, Prievidza 

Sídlo: Matice slovenskej 16, 971 01  Prievidza 

Zastúpený: PaedDr. Eleonóra Porubcová 

IČO: 00 160 750 

DIČ: 202114357522021351860 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 

Číslo účtu: 7000505430/8180 

IBAN: SK58 8180 0000 0070 0050 5430 

Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne  

(ďalej len "Prijímateľ")  

 

 

a 

 

Poskytovateľ finančnej zábezpeky:  HD s.r.o. 

Sídlo: Brusno 551, 972 32  Chrenovec - Brusno 

Právna forma: Právnická osoba, spoločnosť s ručením obmedzeným 

Zastúpený: Ing. Dušan Homola 

IČO: 45 998 698 

DIČ: 2023208308 

Bankové spojenie: VÚB, a. s. 

Číslo účtu: 2863050459/0200 

IBAN: SK18 0200 0000 0028 6305 0459. 

Názov a číslo registra: OS Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 24127/R 

(ďalej len "Poskytovateľ") 

 

(Prijímateľ a Poskytovateľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 

 

 

Článok II. 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe Zmluvy o dielo uzavretej medzi 

objednávateľom a zhotoviteľom za účelom vypracovania projektovej dokumentácie s názvom: 

„PD – Vybudovanie výťahu“ zo dňa 13.9.2019 (ďalej len „ZOD“). 

 

Článok III.  

Účel zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára za účelom zloženia finančných prostriedkov na základe ZOD, článok VI, ods. 6 

na zabezpečenie plnenia povinnosti zhotoviteľa v záručnej dobe iným spôsobom písomne 

akceptovateľným pre objednávateľa. 
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Článok IV.  

Predmet zmluvy 

 

1. Poskytovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje poskytnúť prijímateľovi v lehote do jedného dňa  

od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy finančnú zábezpeku v sume 180,00 € (slovom: 

jedenstoosemdesiat eur) na číslo účtu prijímateľa IBAN: SK58 8180 0000 0070 0050 5430 vedeného 

v Štátnej pokladnici.  

 

2. Finančná zábezpeka sa poskytuje na dobu trvania záručnej doby na dielo, v  zmysle ZOD, 

článku VIII, ods. 2, t. j. 36 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia Diela. 

  

3. Prijímateľ vráti finančnú zábezpeku poskytovateľovi v takej výške, v akej bola poskytnutá, bez úrokov 

a po odpočítaní prípadných vzniknutých nárokov z reklamovaných vád diela odstránených treťou stranou.  

Termín vrátenia finančnej zábezpeky na účet poskytovateľa je do 4.11.2022. 

 

Článok V.  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že vzťahy zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka v platnom znení. 

  

2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, odsúhlasených Zmluvnými 

stranami. 

 

3. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Prijímateľ obdrží dve a Poskytovateľ dve 

vyhotovenia. 

 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení  

na webovom sídle Prijímateľa. 

 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so Zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, uzatvárajú ju slobodne 

a vážne, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

 

Prievidza  26.11.2019      

 

 

 Prijímateľ        Poskytovateľ 

 

 


