
    Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 2/2021 

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: 7000637214/8180 
 

IBAN: SK44 8180 0000 0070 0063 7214 

Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom 

v Trenčíne  

(ďalej len "Prijímateľ")  

 

 

a 

 

Poskytovateľ finančnej zábezpeky:  TECHNOHALL SLOVAKIA SK, s.r.o. ,  

Sídlo: Odborárska 23, 831 02  Bratislava  

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 

Zastúpený: Ján Andreides, konateľ 

IČO: 36 384 810  

DIČ: 2021501306 

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.  

IBAN: SK76 7500 0000 0040 1338 3184 

Zapísaný v:    Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., 

Oddiel Sro, vložka č. 72987/B 

  

  

  

  

  

(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 č. 1/2021/D uzavretej dňa     

2.6.2021 medzi objednávateľom a  zhotoviteľom za účelom zhotovenia diela „Rekonštrukcia 
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striech so zateplením na telocvičniach“  v Gymnáziu Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice 

slovenskej 16, Prievidza (ďalej len „ZOD). 

 

 

Článok III.  

Účel zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára za účelom zloženia finančných prostriedkov vo výške 10 % z ceny diela bez 

DPH na základe ZOD, článok IX, ods. 9.4. na zabezpečenie vykonania prác a na splnenie zmluvných 

záväzkov s platnosťou počas celej doby zhotovovania diela. 

 

Článok IV.  

Predmet zmluvy 

 

1. Poskytovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje poskytnúť prijímateľovi v lehote do 14 dní  

od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy finančnú zábezpeku v sume 8 666,69 € (slovom: osemtisíc- 

šesťstošesťdesiatšesť eur a šesťdesiatdeväť centov) na číslo účtu prijímateľa IBAN: SK44 8180 0000 

0070 0063 7214 vedeného v Štátnej pokladnici.  

 

2. Finančná zábezpeka bude trvať  celú dobu pokým poskytovateľ riadne a včas nevyhotoví 

a neukončí dielo  „Rekonštrukcia striech so zateplením na telocvičniach“  v  Gymnáziu 

Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza a  prijímateľ  takto dokončené 

dielo bez vád a nedorobkov neprevezme v súlade  s podmienkami Zmluvy o dielo č. 1/2021/D zo 

dňa 2.6.2021.  

 

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

a po odpočítaní prípadných vzniknutých nárokov.  

Zábezpeku prijímateľ vráti poskytovateľovi do 10 pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia 

Diela. 

 

 

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. 
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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 2.6.2021     

 

 

 Prijímateľ        Poskytovateľ 

 

 


