
Obec Poproč
y

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
sp. zn.: OcU-Š-386/2017
Č.záznamu: 386/2017-013

Zápis v spís e

V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejn la dňa
11.10.2017 na webovom sídle obce Poproč:

y

zmluvu, sp. zn.: OcU-S-386/2017, ť. záznamu: 386/2017-012

uzatvorenú dňa 11.10.2017

účinnúod: 12.10.2017

zmluvné strany:

1./ Obec Poproc
v

Skolská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským , starostom obce

a

2., Inžinierske stavby, a.s.

Priemysehiá 6, 042 45 Košice

zastúpená Ing. Milanom Bažíkom

Predmetom zmluvy:
r_

- zmluva o dielo: "Úprava miestnych komunikácií v obci Poproč - 2. etapa"

Obec POPROČ
VPoproči, dňa 11.10.2017 ^ C2Ľ?S(1 _po^ro.č

ysekobecnéha>r^u
Skolská 2, 0^4 24Poproč^ ^;

va Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním



ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č 513/1991 Zb.; v platnom znení (ďaiej len "Obchodný zákonník");
ďalej už len "Zmluva".

evidenčné číslo Zhoitoviteľa: ZoD 164/2017-CS ; evidenčné číslo ObjednávateFa:

l-tľ r~_ ľ--i''iŕ'K':l;^.fnlíx^rté-.s^rsii.ľiŕ

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Poproč
Sídlo: Skolská 632/2 044 24 Popročv

Statutárny orgán: Ing. Stefan Jaklovský, starosta obce

IČO 00324639
DIČ 2020746189

Bankové spojenie Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN SK07 5600 0000 0004 0477 0001
BiC KOMASK2X

Obecný úrad Poproč
(ďalej označovaný ako "Objednávater') Dátum: /^c yc^r

Čislo ČisÍospisu: ^r

'^r^Y^2. Zhotoviteľ: Cc^L^' ^/^ y
Prilohy: Vybuvuie. >

Obchodné meno spoločnosti Inžinier ike stavby, a. s. .^- ^^aC^-ťZ^
Sfdlo PriemysfelHä o, u4ií: 4a Koälce / ~7

Zastúpená predstavenstvo spoločnosti v zloženf
Philippe Corbel - predseda predstavenstva
Éric Biguet - člen predstavenstva
!ng. Juraj Serva - člen predstavenstva

Osoba oprávnená
na podpis zmluvy Ing. Milan Balážik, na základe moci
IČÓ 31 651 402
DiČ 2020492111
IČDPH SK2020492111

f

Bankové spojenie VÚB, a.s.
IBAN SK69 0200 0000 0000 0110 7512
BIC SUBASKBX
Zapfsaná OR OS Košice I, oddiel Sa, vložka č. 240A/
Osoby oprávnené rokovať vo veciach
- zmluvných a technických Ing. Marek Kozlay, haditeF závodu Cestné staviteľstvo
- ekonomických : Ing. Peter Matta, ekonomický námestník závodu Cestné

staviteľstvo
- realizačných Ing. Peter Paulík. vedúcí RHS KE+PO

(cfalej označovaný ako "ZhotoviteF'

članoKl.-^metplríehiá

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, ze zabezpečí dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet díela: "Úprava
ľi,i??rlyoľl,.l<o"ľjir1_lká?if.v ob/?i p.ol;?,!roc..~ 2'e?.a?a"v ro2sahu rozpočtu> ktorý je prflohou tejto Z'mluvy
(ďalej aj ako "diefo" alebo "zákazka"). Zhotoviter sa zaväzuj'e vykonať predmetné dielo vo vlastnom
mene a na vlastnú zodpovednosť.

^



evidenäné fifslo Objednávatefa: evidenčné čfslo Zhotavitsfa: ZoD 1 64/2017-CS

člano|kj[^asjp>lneniai.

1. Lehoty plnenia predmetu zákazky podFa článku 1. tejto Zmluvy sú nasledovné : do 15.12.2017.

2. Termín začiatku realizácie diela je po odovzdaní staveniska zo strany Objednávatera.
3. Ak ZhotoviteF pripraví dietona odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zaväzuje sa Objednávatef

toto dielo prevziaf aj v skoršej ponúknutej lehote.

4. Lehota plnenia sa predlžuje a zhotoviteF sa nedostáva do omeškania s plnením termfnov, najmä o dobu:
trvania naviac prác,
trvanía omeškania objednávateľa s plnením si zmluvných povinnostf, či poskytnutím potrebnej
súčinnosti,
trvania nepriaznívých klimatických podmienok, ktoré neumožňujú realizáciu diela vsúlade
s príslušnými technickými normami,
omeškanie objednávateľa s odovzdanfm staveniska, s poskytnutím projektovej alebo inej
dokumentácie potrebnej na riadnu realizáciu diela,
ak prerusenie prác bolo zavinené vyéšou mocou alebo inými okolnosťami nezavinenými.

Zhotoviteľom (napr. priemyselné a prfrodné pohromy, trestná. priestupková alebo iná protiprávna
činnosť na stavenisku, ktorej vyšetrenie si vyžaduje prerušenie prác, archeologické nálezy,
apod.
ak prekážkyv práci zavinil objednávateF,
zistenia vady projektu, ktoré prekážajú riadnemu vykonávaniu diela stavebných prác na diele,
a tým preruéenie stavebných prác o čas, o ktorý bolo nevyhnutné vykonávanie diela prerušiť sa
predlžuje lehota výstavby na jeho dokončenie,
zo závažných dôvodov na strane zhotoviteFa.

r

5. V prfpade predíženia lehoty plnenia, uvedenej vbode 1. tohto článku, zdôvodov uvedených vbode 4.
tohto čiánku, sú zmluvné strany uzavrieť pfsomnou formou dodatok ku tejto Zmluve.

rv- X. l^^ rj .ťc 'ív-!f-'

Cena za zhotovenie predmetu zákazky v rozsahu podľa článku 1. tejto Zmluvy vyjadruje cenovú úroveň
v čase predloženia návrhu Zmluvy a je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996
Z. z.^ o cenách,_vyhláškou č. 87/1996 Z. z. a je doložená Zhotoviterom oceneným rozpočtom, ktorý tvorf
prílohu k tejto Zmluve.

2. Cena za zhotovenie celého diela podFa článku 1. predstavuje : 124 872,48 EUR bez DPH

24 974,50 EUR DPH 20%

149 846,98 EURsDPH

3. Dohodnutá cena za zhotovenie diela je stanovená vzmysle zákona ako cena pevná za určených
podmíenok, platná pre daný rozsah diela a čas plnenia. Práce budú fakturované podfa skutočne
realizovaných a zameraných množstiev.

4. Vcene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu avypratanie
zariadenia staveniska ZhotoviteFom.

5. Zmluvné strany konštatujú, že cena bola určená podľa podkladov a informácií, ktoré ZhotoviteFovi
poskytol Objednávatef, na základe výsledku verejného obstarávania, na realizáciu predmetnej zákazky.

äánoklV.--PÍafobriépoclmfenk! >'Y,

1. Cenu za zhotovenie diela uhradí Objednávater na základe faktúry, ktorú Zhotoviter vystavf aodošle
Objednávaterovi po vyhotovenf diela.

2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiterným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne,
a pntom sa musi dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác
podfa Zmluvy. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev - výkaz výmer v cenovom ohodnotenf.
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evU&nSné éíslo Objednávatera: evidenčné čfslo Zhatovitera: ZoD 164/2017-CS

3. Zhotoviter bude dielo fakturovať na základe súpisu vykonaných prác, odsúhlaseného oprávneným
pracovnfkom Objednávatera, ktorý súpis potvrdí pečiatkou Objednávatera a svojím podpisom.

4. ZhotoviteF zodpovedá za správnosť aúplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu
v zmysle zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znenf neskoršfch predpisov.

5. V Prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, Objednávatef je oprávnený
vrátiť ju Zhotoviterovi na doplnenie. V takom prípade sa prerušf plynutie lehoty splatnosti a nová lehota
splatnosti zaéne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávatefovi.

6. Lehota splatnosti faktúry je 14 dnf od jej doručenia ObjednávateFovi. Vprípade, že splatnosť faktúry
pripadne na deň pracovného voFna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovaný
najbližšf nasledujúci pracovný deň.

7. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet Zhotovitefa. Za zaplatenie faktúry sa
považuje pripísanie fakturovanej čiastky v prospech účtu ZhotoviteFa.

8. Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže Zhotoviter účtovať Objednávateľovi
z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

ČlanokY. - Zaruénatloba azodpovednôs

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto Zmluvy je zhotovený podľa technického zadania, projektovej
dokumentácie, výkazu výmer a podmienok tejto Zmluvy a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve.

2. Záručná lehota na celé dielo je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolámeho odovzdania zákazky
Objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré Zhotovitef odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela
záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.

3. VČase trvania záručnej doby má ObjednávateF nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa
nepovažuje chyba a zhotoviter nezodpovedá za vady diela, ktoré vznikli:

- v dôsfedku úmyselného poškodenia,
vdôsledku činnosti objednávateFa alebo tretej osoby, vdôsledku nesprávnej údržby alebo

nevykonávania údržby, spôsobené bežným opotrebovaním, mechanickým poškodením, zivelnými
udalosťami alebo inými okolnosťami, ktoré nezavinil ZhotoviteF,

poškodením mechanizmami alebo účinkami dopravy, pokiar dopravná záťaž nezodpovedá konštrukcíi
vozovky, materiálmi a prácami dodanými objednávateFom,

- spôsobené deformáciou podložia alebo v dôsledku neúnosného alebo inak nevhodného podložia.

4. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní ObjednávateF bezodkladne po zistenf tejto vady písomnou
formou u ZhotoviteFa, inak jeho nárok na odstráneníe vady zaniká. V reklamácii musí objednávateF vadu
presne popfsať alebo uviesť ako sa prejavuje.

5. ZhotoviteF sa zaväzuje začať s odstraňovaním prfpadnej vady predmetu zákazky v zmysle bodu 2. tohto
článku Zmluvy bez zbytočného odkladu po jej odbornom posúdení. Pri odstraňovaní vady je Zhotov'rter
povinný postupovať tak, aby odstránenie vady bolo vykonané v lehote primeranej charakteru a rozsahu
vady, najneskôr však do 30 dní odo dňa upiatnenia reklamácie.

6. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konanf budú zapísané v preberacom protokole o odovzdaní
a prevzatf stavby (diela) s uvedenfm termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp.
spolupôsobenie ObjednávateFa pri ich odstraňovanf.

článok VI. .PpdinÍBnkyvykQnantec

1. Zhotoviter vykoná dielo na svoj'e náklady a pri vlastnom zabezpečenf bezpečnosti práce a zabezpečení
plnenia všetkých legislatfvnych opatrenfvzťahujúcich sa na zhotovenie diela.
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evidenčné číslo Objednävalefa: evidenčné éíslo Zhotcvitera: ZoD l64ffi017-CS

18. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch zákazky stanovených technickým zadanfm,
projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou a véeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

19. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentácii.

20. Zhotovitef vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávaf činnosť v rozsahu článku 3. tejto Zmluvy. Zhotoviteľje
povínný zabezpečiť počas celej doby realizácie diela platnosť takéhoto oprávnenia.

ČÍanotiVIL- Vyssia moc

1. Pre účely tej'to Zmluvy sa za vyéšiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť
zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, atď.

2. Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá
sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu Zm!uvy vo vzťahu k predmetu,
cene a casu plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od
Zmluvy. Učinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane.

ÔtáhokVHÍ.-Ostgtné ustanoveni
'^. 'äfSfSSŕy

1. Zhotoviteľ bude ínformovať Objednávateľa o stave rozpracovanej zákazky na pravidelných kontrolných
dňoch, ktoré bude zvolávať objednávater najmenej raz za jeden mesiac.

2. ObjednávateF aZhotoviteF sa zaväzujú, že obchodné atechnické informácie, ktoré im boli zverené
zmluvným partnerom, nesprfstupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie
nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

3. Zhotoviteľ bude pri plnenf predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa
dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitef sa bude
riadif súťažnými podkladmi, pokynmi Objednávateľa, zápismi adohodami oprávnených pracovníkov
zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov étátnej správy.

4. Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosf tejto Zmluvy odstúpením od zmluvy z dôvodov závažného
porušenia ustanovenf tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

5. Za závažné porušenie tejto Zmluvy sa považuje:
a) prekročenie lehoty splatnosti faktúr ObjednávateFom o viac akc
b) prekročenie lehoty zhotovenia diela uvedenej v článku 2. tejto ;

7. V prípade dočasného preruéenía alebo definitívneho zastavenia na

Objednávateľa, zaplatí ObjednávateF Zhotoviteľovi pomernú časť c

r t Článok IX. - Záverečné ustanover .'Wf'faS,
rS

Iŕ ť

1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaF nie sú stanovené touto Zmluvou, sa riadia Obchodným
zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

2. Akékoľvek zmeny adoplnky tejto Zmluvy sa budú robif form
obidvoma zmluvnými stranami.

3. Práva a povinnosti tejto Zmluvy o dielo predchádzajú aj na prfpadných právnych nástupcov obidvoch
zmluvných strán.

4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie
zmluvy, druhej strane.

5. Prflohou tejto Zmluvy je rozpocet.

-5-
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evldenčné fiíslo Objednávatera: evidenčné äislo Zhotovitera: ZoD 1 64^017-CS

6. Táto zmluva je vyhotovená vdvoch rovnopisoch, zktorých Objednávater aZhotoviter obdržia po jej
podpise po jednom rovnopise.

7. Zmluva nadobúda úännosť dňom podpisu obídvoma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po
jej zverejnenf na webovej stránke Objednávateľa.

#
-ŕ / i/

^r/^<?^<f e..'^.^ /r^. ^^.v dňa v V Košicia/I

Za objednávateFa: Za zhot<

> u *v

/
1 ;'- > t ^

h
fr.* .f".- 1kJx '^ vTI-- ť ta f

^ oWff

^ ?ť̂^

/ %>
Q <^ŕ

 
f

u ^

WT.
Y

^?o7s
\

Jf- ^

ŕ .^ L .vr .
V-k..

I - '*.

n f..2äJ <
'iŕ

Irä^rŕ'Q-.^-^ tí^y, G.,^.
^is'^vci ;'C!3C!"lOSi< ^f-'

PrifiľTiyss.ró 6, 042 45 KuSií-s
91-100-01
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Rekapitulácia objektov stavby
<

Stavba: Uprava miestnych komunikácií v Obci Poproč - 2. etapa

Objednávateľ: Obec Poproč
ZhotoviteF: Inžinierske stavby, a.s.
Miesto: Poproč

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Poproč - kanalizácia - rozšírenie - 2.etapa 124872,48 24 974,50 149 846,98
0001 Banfcka ullca od Poínej aí ku Mieru 40 273,66 8 054,73 48 328,39
0011 Lesná ulica od zastóvky SAD - Horská 12 256,64 2451,33 14 707,97
0015 Obchodná ulica 23516,10 4 703,22 28219,32
0025 Nová ulica 48 826,08 9 765,22 58591,30

Celkom 124 872,48 24 974,50 149 846,98

Insiniersk^ stavby, a.s.
závod Ces:né staviteľsívo

Prlemyselná 6, 042 4S K09ÍCR
03- 300-001
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ROZPOČET
f

Stavba: Uprava mlestnych komunikáciív Obci Poproč - 2. etapa
Objekt: Banícka ulica od PoFnej až ku Mieru

Objednávateľ: Obec Poproč
Zhotoviter: Inžinierskestavby, a.s. Spracoval:
Miesto: Poproŕ Dátum:

c. Kód položky Popis MJ Množstvo oelkom Cena Jednotková Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 40 273,66

565181021 a.5 Betón asfaltový po zhutnení ll.tr. AC 16 P, v pruhu s. nad 3 m, hr.50mm m2 1 421,000 8,83 12547,43
Postrek asfaltový inflltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v

573111112 množstve 1,00 kg/m2 m2 3 827,000 0,63 2411,01

577141212.5 Betón asfaltový po zhutnenf ll.tr. AC 11 O, v pruhu s. nad 3 m, hr.50mm m2 2 406,000 9,60 23 097,60
Óďstränenie asfaltového podktadu aleba krytu ftézovanfm, pruh š. nad 2,0 m,

113151113.5 hr.50 mm, wátans odvozu frézovaného materiálu m2 1 421,000 0,97 1 378,37
89933111 Výsková úprava existujúclch poklopov ks 9,000 93,25 839,25

Celkom 40 273,66
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ROZPOCET
r

Stavba: Uprava miestnych komunikácií v Obci Poproč - 2. etapa
Objekt: Lesná ulica od zastávky SAD - Horskä

ObjednávateF: Obec Poproc
ZhotoviteF: Inžinierske stavby, a.s, Spracoval:
Missto: Poproc Dátum:

c. Kód položky Popls MJ .ynožsívo celkom Cena jednotková Cena ceikom

HSV Práce a dodávky HSV 12256,64

565181021a.5 Betónasfaltovýpozhutnsníll.tr.AC 16P,vpruhuš. nad3m, hr.50mm m2 400,000 8,83 3532,00
Postrek asfaltový infiltracný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v

573111112 množstve 1, 00 kg/m2 m2 1 276,000 0,63 803,88

577141212.4 Betón asfaltový po zhutnení ll.tr. AC 11 O, v pruhu š. nad 3 m, hr.40mm m2 876,000 7,68 6 727,68
Odstránenie asfattového podkladu alebo krytu frézovanfm, pruh s. nad 2,0 m,

113151113.2 hr.30 mm, vrátane odvozu frézovanéha materiálu m2 476,000 0,58 276,08
Odstráneníe asfaltového podkladu alebo krytu frézovanfm, pruh š. nad 2,0 m,

113151113.7 hr.70 mm, vrátane odvozu frézovaného materiáiu m2 400,000 1,36 544,00
899331111 Výsková úprava existujúcich poklopov ks 4,000 93,25 373,00

Celkom 12 256,64
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ROZPOČET
f

Stavba: Uprava miestnych komunikácií v Obci Poproč - 2. etapa
Objekt: Obchodná ulica

Objednávateí: Obec Poproč
Zhotovitef: Inžinierske stavby, a.s. Spracoval:
Miesto: Poproč Dátum:

c. Kód položky Popls MJ Množstvo celkom Cena jednotková Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 23516,10
Pcstrek as'altový infiltračný s posypom kamsnivom z asfaltu cestného v

573111112 množstve 1,00 \<gfm2 rr2 2 083,000 0,63 1 312,29

577141212.5 Betón asfa'tový pozhutnenill.tr.AC11 O, v pruhu š. nad 3 m, hr.SOmm m2 2 083,000 9,60 19996,80
Odstránenie asfaitového podkladu alebo krytu frézovaním, pruh S. nad 2,0 m,

113151113.5 hr.50 mm, vrátans odvozu frézovaného materiálu m2 2083,000 0,97 2 020,51
899331111 Výsková úprava existujúcich poklopov ks 2,000 93,25 186,50

Celkom 23516,10
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ROZPOČET
>

Stavba: Úprava miestnych komunikácií v Obci Poproc - 2. etapa
Objekt: Nová ulica

Objednávater: Obec Poproč
Zhotoviter: Inžinierske stavby, a.s. Spracoval:
Miesto: Poproč Dátum:

c. Kód poiožky Popis MJ Množstvo celkom Cena jednotková Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 48 826,08
Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, pruh š. nad 2,0 m,

3 113151113.4 hr.40 mm, vrátane odvozu frézovaného materiálu m2 2 4S1,000 0,78 1 935,18
Postrek asfallový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného^/

573111112 množstve 1,00kg/m2 m2 2 481 ,OOC 0,63 1 563,03

2 577141212.5 Betón asfaltový po zhutnerf ll.tr. AC 11 O, v pruhu š. nad 3 m, hr.SOmm m2 2461,000 9,60 23817,60

4 577141212.11 Batónasfaltovýpozhutnenfll.tr. AC 16 L, vpruhuš. nad3m, hr.SOmm m2 2481,000 8,67 21 510,27

Celkom 48 826,08
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ttoraeyNo. 126/2017 Plnár

Company: SpoIoSnosť:
Inžinierskestavby,a.s. Inžimerskestavby,a.s.

Id.Nr.:31651402 IČO: 31 651 402
with its registered seat at Priemyselná 6, So sídlom: Priemyselná 6,

042 45 Košice 042 45 KoSice
registered with the Commercial registry ofthe DÍstrict zapfsaná v Obchodnom regístri Okresného súdu

court Kogice I, section: Sa, insert No.: 240/V KoSice I, oddiel: Sa, vložka 6.: 240/V

(theremafter as the "Company") (ďalej len ako "SpoloiSnosť")

acting through its Chairman of the Board of Directors: konajíica prostrednfctvom svojho štatutárneho orgánuf

Philippe Étienne Pierre Coibel and Members of the zasräpeného p. Philippe Étienne Pierre Corbel -
f_

^ Board of Directors: Ing. JuraJ Serva andÉric Jean predseda predstavenstva a členovia predstavenstva:
Charles Bíguet Ing. Juraj Serva a Éric Jean Charles Biguet

hereby grants týmto udeľuje
powerofattomeyto plnomocenstvo

f

Ing. Milan Balážik, MBA Ing. Milan Balážik, MBA

IDcardNo.:HH092890 ČísloOP:HH092890
residing aí: Moldavská 1164/19, 040 01 KoSice. bydliskom: Moldavskä 1164/19, 040 01 KoSice,

Slovak Republic Slovenskä republika

(thereinafter as the "Attorney") (ďalej len ako "Splnomocnenec")

The Attomey is authorised to perform on behalf of the Splnomocnenec je oprävnený vykonávať v mene
Company the legal acts specified below. SpoloÉnosti nižŠie äpecifíkované úkony.

Attomey is authorised to perform for and on behalf of Splnomocnenec je oprávneny v mene Spoloinosti
the company alt legal acts within the scope of power vykonávať väetky právne tíkony v rozsahu právomoci
and authority of the authorised representative, štatutámeho orgánu, najmä podpisovať objednávky

it inctuding, but nat limited to signature of purchase a zmluvy a vykonävať väetky ňkony v mene
orders and contracts, perfonnance of all acts in the spoločnosti voči orgánom verejnej moci, najmä
name of the company before publíc authorities, in stídom, orgánom ätátnej správy a územnej samosprávy,
general, courts of justice, govemmental agencies and ata aj vprfpade, ak je potrebné osobitné
local and regional self-govemmental authorities, in splnomocnenie.
particular, even when subject to a special power of
attomey.

Attomey is entítíed to appoint another person to Splnamocnenec je v rozsahu tohto plnomocenstva
perform legal acts within the scape of authority laid oprávnený splnomocniť na právne úkony ďalgiu
down herein. osobu.

Any legal act performed by Attomey is only valid if Právny úkon vykonaný Splnomocnencom je platny len
also signed or endorsed by Philippe Étienne Pierre v pnpade, ak ho zároveň podpísal alebo schvälil p.
Corbel. Philippe Étienne Pierre Corbel.

This Power of Attorney ís valid up to its withdrawal, Toto plnomocenstvo je platné až do odvolania, avšak
although upto3lMofDecember2017 atlatest. najdlhäiedo31.decembra2017.
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2 9. MÄJ 2017In Kogice / V KWach, dated / dňa
Inžinierske stavby, a.s.

Správa spoločnosti
Pnemyselná 6, 042

91-130-
ŕ^

PhÍlippe É^enne Piem^ebrbel
Chairman fsf the BpafS of Directors / predseda predstavenstva
Inžiniers stav. . a.s.

^

/
^ _,."" /

*. ^

.-'
7

Ing. Juraj Serya
member of^ťe Board ofDirectors / člen predstavenstva
Inziniersjjíésta'vby, a. s.

/

I accept this power ofattorney in its full extent.
Túto plnú moc v celom rozsahu prijímam.

In Košice / V  iach, da^^a .....2.ä.MÄJ.2017
^! jla^ď.^i
Wt/ Lbť

.^ ^

Ing. Milan BaÍäzik. MBA
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OSVEDCENIE

o pravosti podpísu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Philippe Etíenne Pierre CORBEL,
(Jatum narodenia 18.6.1965, r.í., bytom 928 00 Puŕcaux , Rue Louis Pouey 23, Francúzska republika, ktorého
(Ľj) lotožnosť som zistil(a) 2ákonnym spôsobom. spôsob zistenia totožností: platný doklad totožnosti - úradný
cloklad: Cestovný pas, séria a/alebo číslo: 14AP93706, ktorýCá) Iistinu predo mnou vlastnoručne podpísal(a).
Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové Číslo O 409293/2017.
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Košicedňa 29.5.2017 ľw^ ^f'^m Jaroďláva Dzubáková-/;
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OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

^
Podľa knihy osvedcovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Juraj Serva, dátaim narodenia
11.7.1978, r.č. 780711/8418, bytom Kosina, Rosina 1041, ktorého(ej) totožnDsť som 2istil(a) zákonným
spôsobom. spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séda a/alebo
cislo: EF777682. ktorv(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpfsal(a). Centrálny register osvedčených podpisov
pľidelil podpisLi poradovť ďslo O 409294/2017.
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