
1 
 

                                                 
 

SPROSTREDKOVATEĽSKÁ ZMLUVA 
uzavretá v zmysle ust.  § 642 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v 

znení neskorších predpisov 
 
 Záujemca:  Obec Kysak, Kysak 146 
                     044 81 Kysak  okres : Košice-okolie.  
 Starosta obce:  Ing. Ľubomír Krajňák 
 Osoby oprávnené jednať za záujemcu vo veciach zmluvy: Ing. Ľubomír Krajňák  
 Telefón:  055/7290591 
 Fax:  055/6991422  
 Mobil:   0905 837 036 
 E-mail: starosta@kysak.sk  
 Bankové spojenie: Prima banka a.s. Košice. 
                                   
 Číslo účtu:  SK 60 5600 0000 000 40642 6001  
  
 IČO:  00324 400 
 DIČ:  2021 244 841 
 
 
Sprostredkovateľ: ENVIROTREND, s.r.o.  
                                Pražská č. 4, P.O.Box 121, 040 11, Košice 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu KE I,oddiel  :Sro, 
 vložka č.:23803/V  
                                 
Konateľ: Jiří Trappl 
Osoby oprávnené jednať za sprostredkovateľa vo veciach zmluvy: Jiří Trappl   
Mobil :  0911/030150 
E-mail: envirotrend.j.trappl@centrum.sk 
Bankové spojenie:  Tatra banka a.s. Košice 
Číslo účtu: 2623753980/1100 
IBAN :  SK49 1100 0000 0026 375 3980 
IČO:  44 783582 
DIČ:  2022838917 
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Čl. I. 
 
 Predmetom tejto zmluvy je sprostredkovanie uzavretia zmluvy o dielo medzi účastníkmi  
na strane jednej s obcou Kysak a na strane druhej projektovou kanceláriou, spoločnosťou: 
TOPTECH OZ spol s.r.o, Ing. Peter Jacko  – konateľ, Vratná č.15, P.O.Box C 23 040 01 
Košice.  
  

 
 

Čl. II. 
 
 

Sprostredkovateľ sa touto zmluvou zaväzuje obstarať záujemcovi s autorizovanou 
projekčnou kanceláriou uzavretie zmluvy o dielo, ktorej predmetom sprostredkovateľskej 
zmluvy o dielo bude vyhotovenie projektovej dokumentácie – Kysak-Multifunkčné Ihrisko 
v celkovej sume 2.350 € / slovom dvetisíc tristopäťdesiat eur /. Celková suma 2.350 € / 
slovom : dvetisíc tristopäťdesiat eur / zahŕňa činnosti sprostredkovateľa a projektovej 
kancelárie  TOPTECH OZ spol s.r.o , Ing. Peter Jacko – konateľ, Vratná č.15, P.O.Box C 
23,040 01 Košice. Záujemca berie na vedomie, že suma 2.350 €/ slovom : dvetisíc 
tristopäťdesiat eur / zahŕňa odmenu za sprostredkovanie pre sprostredkovateľa vo výške 
200 € / slovom : dvesto eur /v zmysle tejto zmluvy  a 2.150 € / slovom : dvetisícstopadesiat 
eur / ako cenu diela v prospech – TOPTECH OZ spol s.r.o , Ing. Peter Jacko – konateľ, 
Vratná č.15,P. O. Box C 23,040 01 Košice v zmysle zmluvy o dielo. 
 

 
                                            

Čl. III. 
 
 
 

Záujemca sa zaväzuje, v prípade splnenia predmetu zmluvy podľa čl II. tejto zmluvy 
zaplatiť  na účet sprostredkovateľa  dohodnutú odmenu vo výške  200€ / slovom : dvesto 
eur /, ktorú zaplatí do termínu 15.9.2014.  
       
Fakturovanú sumu záujemca poukáže sprostredkovateľovi podľa údajov uvedených  
na daňovom doklade.   
 

 
 
 
 

Čl IV. 
 
 

Pokiaľ sa záujemca dostane do omeškania so zaplatením odmeny, je povinný 
sprostredkovateľovi zaplatiť aj úrok z omeškania vo výške 0,2 % za každý deň omeškania. 
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Čl. V. 
 
 
 
Predmet a podmienky zmluvy o dielo budú bližšie špecifikované v samotnej zmluve 
o dielo.  Vzťahy  touto  zmluvou  neupravené  sa  budú  riadiť  ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi. Zmluva  je  vyhotovená v dvoch 
rovnopisoch, z ktorých  každá  zmluvná  strana   obdrží   jeden rovnopis. Zmluva  
nadobúda právoplatnosť a účinnosť momentom jej podpísania obidvomi účastníkmi. 
Akékoľvek zmeny alebo dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len so súhlasom obidvoch 
zmluvných strán, a to v písomnej forme, inak sú neplatné. Účastníci zmluvu prečítali, jej 
obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom túto dobrovoľne vlastnoručne 
podpisujú. 
 
 

 


