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Dohoda o spoločnom verejnom obstarávaní 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 16 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v 

znení neskorších predpisov 

 

Zmluvné strany: 

 

Názov:    Mesto Nováky 

IČO:    00 318 361 

adresa sídla:   Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky 

štatutárny orgán:  Ing. Dušan Šimka, primátor 

 

(ďalej aj “poverený verejný obstarávateľ”) 

 

a 

  

Názov:     Základná škola, Pribinova 123/9, Nováky 

Sídlo:       Pribinova ul. 123/ 9 , 972 71 Nováky 

IČO:     36126799 

riaditeľka školy:    Mgr. Viera Pechová 

základná činnosť:   vzdelávanie 

 

 

(ďalej aj “rozpočtová organizácia mesta” alebo “verejný obstarávateľ”) 

  

a 

 

Názov:     Základná umelecká škola, Chemikov 956/34, Nováky 

Sídlo :      Chemikov 956/34, 972 71 Nováky 

IČO:       36126861 

riaditeľka školy:    Zdenka Duchoňová, DiS. art. 

základná činnosť:   umelecké vzdelanie v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno - 

     dramatickom odbore 

 

 

(ďalej aj “rozpočtová organizácia mesta” alebo “verejný obstarávateľ”) 

 

a 

 

Názov:     Centrum voľného času 

Sídlo.    J.C.Hronského 356/2, 972 71 Nováky 

IČO :    36126888 

riaditeľka centra:    Ing. Viera Hagarová 

základná činnosť:   záujmové krúžky a kurzy 

 

 

(ďalej aj “rozpočtová organizácia mesta” alebo “verejný obstarávateľ”) 

 

 

 

Článok 1 

Predmet dohody 
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1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že spoločne vykonajú verejné obstarávanie vo veci výberu 

poskytovateľa služby (poisťovateľa), resp. poskytovateľov služby poistenia (spolupoisťovateľov). 

 

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že touto zmluvou splnomocňujú, poverujú a určujú povereného 

verejného obstrávateľa, t.j. Mesto Nováky, IČO: 00 318 361, s adresou sídla Námestie SNP 349/10, 

972 71 Nováky na podpísanie zmluvy o dodávke služieb verejného obstarávateľa s dodávateľom 

týchto služieb za účelom vykonania spoločného verejného obstarávania vo veci výberu poskytovateľa 

služby (poisťovateľa), resp. poskytovateľov služby poistenia (spolupoisťovateľov) a aby riadil 

spoločné verejné obstarávanie zmluvných strán. Zároveň zmluvné strany dávajú poverenému 

verejnému obstarávateľovi súhlas aby splnomocnil tretiu osobu na výkon služby verejného 

obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, 

a aby na tento účel uzatvoril v mene zmluvných strán zmluvu o dodávke služieb verejného 

obstarávania vo veci výberu poskytovateľa služby (poisťovateľa), resp. poskytovateľov služby 

poistenia (spolupoisťovateľov). 

 

1.3. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto dohody o spoločnom verejnom obstarávaní je 

zabezpečenie spoločného verejného obstarávania na nasledovné druhy a rozsah poistení (kód služby 

podľa spoločného slovníka obstarávania) : 

66510000-8 poisťovacie služby 

66515200-5      poistenie majetku 

66515000-3      poistenie pre prípad poškodenia alebo straty 

66519200-3      poistenie strojového zariadenia 

66516000-0 poistenie zodpovednosti 

66516400-4      všeobecné poistenie zodpovednosti 

 

 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

 

2.1. Táto zmluva je vyhotovená v počte toľkých originálov, aby každá zo zmluvných strán obdržala 

jeden originál. 

2.2. Túto zmluvu je možno meniť alebo doplňovať iba formou písomných dodatkov podpísanými 

všetkými zmluvnými stranami. 

2.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili vážne, slobodne, za obojstranne 

zrozumiteľných podmienok a že ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená, na znak čoho ju týmto 

podpisujú. 

2.4. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie zmluvy celkom alebo sčasti neplatným alebo 

nezákonným alebo neuplatniteľným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a uplatniteľnosť 

zostávajúcej časti zmluvy. V takomto prípade, sa zmluvné strany dojednávajú, že dotknuté 

ustanovenia zmluvy sa nahrádza všeobecne záväznou úpravou, ktorá v čo najväčšej miere 

zodpovedá účelu sledovaného dotknutými ustanoveniami. 

2.5. Pre doručovanie  písomností platia adresy uvedené v záhlaví zmluvy, pokiaľ si zmluvné strany 

písomne neoznámia zmenu uvedenej adresy. Zásielka sa považuje za doručenú aj jej vrátením 

odosielateľovi, i keď sa adresát o nej nedozvedel. Pokiaľ v zmluve nie je určená lehota na splnenie 

povinnosti, rozumie sa tým bez zbytočného odkladu, inak prvý deň po tom, čo oprávnená strana o 

splnenie povinnosti požiadala. 

 

V Novákoch, dňa 24.05.2022 
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Podpisy zmluvných strán: 

 

 

______________________________   ______________________________ 

Mesto Nováky      Základná škola Nováky 

Ing. Dušan Šimka, primátor    Mgr. Viera Pechová, riaditeľka školy 

 

 

 

 

______________________________    ______________________________ 

Základná umelecká škola v Novákoch   Centrum voľného času v Novákoch 

Zdenka Duchoňová, DiS. art.,    Ing. Viera Hagarová, riaditeľka centra 

riaditeľka školy 

 


