
Číslo doŽiadania : el_45730/2o18lB

yýpls z oBcHoDnÉno REGIsTRA
okresného sÚdu Bratislava l

k dátumu 16'03'20í8

oddĺel: Sro
VloŽka čĺslo: 991/B

l. obchodné meno

STRABAG s.r.o

l!. Sídlo

Názov ulice (lného verejného pľtestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné čĺs!o):
Mlynské Nivy 61/A
Názov obce: Bratislava
PSč:825 18
Štát: slovenská republika

llt. lčo: 17 317 282

tV. Deň zápisu: 10.06.1991

V. Právna forma: Spoločnost's ručením obmedzeným

Vl. Predmet podnikania (činnosti)

1. výroba brÚsnych rnýrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
2' nákup a predaj nehnutel'ností,
3. prenájom nehnutel'ností s poskytovanÍm doplnkových sluŽieb _ telefinna sluŽba,
4. sprostredkovatel'ská činnost' v oblasti sluŽieb
5. správa nehnutel'ností,
6. ekonomické poradenstvo,
7 ' prevádzkovanie garäži,
8' vel'koobchod a maloobchod s rozličným tovarom v rozsahu vol'nejŽivnosti a
sprostredkovanie v oblasti obchodu,
9. sprostredkovateĺ'ská činnost' v oblasti výroby
10. ubytovacie sluŽby bez poskytovania pohostinských činností
11. kÚpa tovaru na Účely jeho predaja iným prevádzkovateľom Žĺvnosti (vel'koobchod) v
rozsahu vol'nej Živnosti'
12' kúpa tovaru na Účely jeho predaja konečnému spotrebitel'ovĺ (maloobchod)v rozsahu
vol'nej Živnosti,
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13' výroba transportného betónu,
14' prenájom strojov a motorových vozidiel,
15. uskutočňovanie stabieb a ich zmien,
'l6. nákup a predaj motorových vozidiel,
17. vnÚtroštátna nákladná cestná doprava,
1 8' prenájom zariadení,
19. podnikanie v oblasti - nakladanie s odpadmi okrem nebezpečného odpadu,
20. inŽinierska činnosť _ obstarávatel'ská činnost'v stavebníctve,
21. výkon činnosti stavebného dozoru - inŽinierske stavby _ dopravné stavby,
22. výkon činnosti stavbyvedÚceho _ inŽinierske stavby - dopravné stavby,

Vll. Štatutárny orgán: konatetia

Meno a prlezvlsko: lng' Jarmila PovaŽanová
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva} a orlentaěné číslo (prĺp. súpisné číslo):
Kaštieľska 1/A
Názov obce: Bratislava
PSC:821 05
Štát: slovenská republika
Dátum narodenia: 19.10.1 962
Rodné číslo: 62601 916514

Vznik Íunkcie: 1 4'07' 1 998

Meno a priezvisko: Viera Nádaská
Bydllsko:
Názov ullce (iného verejného priestranstva) a oľlentačné čĺslo (prĺp. súplsné číslo):
Albína Brunovského 6
Názov obce: Bratislava
PSč:841 05
Štát: slovenská republika
Dátum narodenia: 1 3.04.1 961
Rodné číslo: 61 541 3/7330

Vznik funkcie: 09.08.201 1

Meno a priezvisko: lng. Branislav Lukáč
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné čĺslo):
Teplická 898/30
Názov obce: Turčianske Teplice
PSC: 039 01
Štát: slovenská republika
Dátum narodenia : 25'o7 .1972
Rodné číslo: 72072518102

Vznik funkcie: 01.01 .2013
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Meno a priezvisko: lng. Luboš Tomášek
Bydllsko:
Názov utlce (iného verejného priestranstva) a orientaěné číslo (príp. súpisné číslo):
Žd'árského 2438
Názov obce: Hostivice
PSC:25301
Štát Česxá republika
Dátum narodenia l 28.02.197 5
Rodné čĺslo: 7 5022812480

Vznik funkcie: 01.01 ,2015

Meno a prlezvisko: lng. ondřej Novák
Bydlisko:
Názov utice (iného vere|ného priestranstva} a orientaěné číslo (príp. súpisné ěís!o):
Radějovice 90
Názov obce: Kamenice
PSČ:25168
Štát: tesxá republika
Dátum narodenia: 1 0'1 0.1972
Rodné čĺslo: 721010/0062

Vznik funkcie: 01.01 .2015

Meno a priezvisko: lng. Jakub Svoboda
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestľanstva) a orientačné čĺslo (prĺp. súplsné čís!o):
Klíčovská 91792
Názov obce: Praha 9
PSC: 19000
Štaľ Česxá republika
Dátum narodenia: 30'1 2'1969
Rodné číslo: 691 230/5587

Vznik funkcie: 01.01.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnostl s ľučenĺm obmedzeným:
Za spolocnosť konajú a podpisujú dvaja konatelia spoločne, alebo konateľ spolu s
prokuristom.

Vlll. Prokúra

Meno a priezvisko: lng. Karel Helma
Bydlisko:
ľĺázov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné čĺslo):
Luční 1184
Názov obce: Sezimovo Ústi
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PSC:39102
Štát: Česrá republika
Dátum naľodenia: 20.03.1 978
Rodné ěíslo: 7 8032ol 17 36

Vznik funkcie: 01.08.201 3

Meno a priezvisko: Ing. Petr Zach
Bydlisko:
Názov ullce (lného verejného priestranstva) a orientačné číslo (prĺp. súpisné člslo):
Příěná 585
Názov obce: Tábor - Měšice
PSG:39156
Štat: Česrá republika
Dátum narodenla: 06.08'1 965
Rodné číslo: 650806/2066

Vznik funkcle: 01 .08.201 3

Meno a priezvisko: Dipl. lng. Aleš Trojan
Bydlisko:
Názov ulice (lného verejného priestranstva) a orientačné ěíslo (príp. súpisné čĺslo):
PÍsková 830/25
Názov obce: Praha 4
PSč: 14300
Štát: Česrá republika
Dátum narodenia: 11.06.1977
Rodné číslo: 770611 lo17 o

Vznik funkcle: 23.03.201 6

Meno a priezvisko: lng' Ľubomír Filip
Bydllsko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientaěné číslo (príp. súpisné číslo):
okruŽná 772166
Názov obce: Poprad
PSC: 058 01
Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia: 04.06'1 980
Rodné čĺslo: 800604/9051

Vznik funkcle: 23.03.201 6

Meno a priezvisko: lng. Milan Mockovčiak
Bydlisko:
Názov ullce (Iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné ěíslo):
V' Šrobára 57014
Názov obce: Šaľa
PSC: 927 01
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Štát: slovenská republika
Dátum narodenia : 18.07 .1979
Rodné čís!o: 7907 18187 51

Vznik funkcie: 03.06.201 6

Spôsob konania prokurlstu(ov) za spoločnost's ručením obmedzeným:
KaŽdý prokurista je oprávnený na všetky právne Úkony týkajúce sa spoločnosti vrátane
scudzovania a zat'ažovanĺa nehnuteľností. Koná a podpisuje za spoločnost'vŽdy spoločne
s jedným konateJ'om.

lX. Spoločnícl

obchodné meno/názov:
Bau Holding Beteĺligungs AG
Sídlo:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné čĺslo (prĺp. súplsné číslo):
Ortenburgerstrasse 27
Názov obce: Spĺttal an der Drau
PSC:9800
Štát: Rarúska republika

Výška vkladu: 66 388,000000 EUR ( PeňaŽný vklad )
Rozsah splatenia: 66 388,000000 EUR

X. Výška základného imania

66 388,000000 EUR

Xl. Rozsah splatenia základného imania

66 388,000000 EUR

Ďalšie právne skutoěnosti

Xll. Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnostl

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlÚčenia'
obchodné meno/názov:
SLOVAKIA ASFALT s.r.o.
Sĺdlo:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné čĺslo (príp. súpisné čislo}:
Mlynské Nivy 31/A
Názov obce: Bratislava
PSC: 825 18
Štát: slovenská republika
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lčo: ĺ7 3o8 615

Xlll. lné ďalšie právne skutočnosti

1' Spoločnost's ručením obmedzeným bola zaloŽená formou notárskej zápisnice
napĺsanej na Štátnom notárstve Bratislava - vidiek v Bratislave dňa 03.05.1991 podľa ust
$ 106a ods. 't, 3 a S 106n ods' 1ZáRona č. 103/1990 Zb., ktorým sa menĺa dopľňa
Hospodársky zákonník a $ 5 Zákona ě,' 173ĺ1988 zb. o podniku so zahraničnou
majetkovou Úěast'ou v znenĺ neskorších právnych predpisov. Stary spis: S.r.o. 1742
2. Notárska zápisnica zo dňa 3.5.1991 prispÔsobená ustanoveniam zák.ć. 513191 zb.
Notárskou zápisnicou zo dňa'ĺ5.4'1993 N 62193, Nz 60/93
Stary spis: 5.r.o.1742
3. Protokol o priebehu a výsledkoch rokovania valného zhromaŽdenia konaného dňa 14.
12. 1993 na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu a dodatolĺ ć. 2 k
spoločenskej zmluve podpísaný 15, 12. 1993
Stary spĺs: S.r.o.1742
Ą.Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 7 '5.2oo1
Zmena zakladatel'skej listiny vo forme notárskej zápisnice N 309/2001, Nz 309/2001 zo
dňa 23.5.2001
Zmena obchodného mena z ILBAU s.r.o.
5. Notárska zápisnica Č,. N 622102. Nz 622102 zo dňa 26'8.2002 o zmene zakladateľskej
listiny.
6' Rozhodnutie spoločníka zo dňa 20.2.2003'
7. Notárska zápisnĺca N 220103, Nz 9292812003 zo dňa 1 5.10.03, rozhodnutie jediného
spoloěníka zo dňa 9.'ĺ0.03.
8. Deň vzniku funkcie prokúry' lng. Jaroslav Talacko: 15.12,2003'
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 6.11.2oo3 o zmene zakladateľskej listiny'
9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.3.2004.
Rozhodnutie jediného spoločnĺka zo dňa 31.3.2004.
10' Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04' 1 0.2004.
11. Rozhodnutie jediného spoloěnIRazo dňa 17.1'2006.
12. Rozhodnutie jediného spoločnlkazo dňa 10.1.2oo7.
í3. Zmluva o predaji časti podniku, organizaÖnejzloŽky STRABAG a.s.' organizačná
zloŽka, so sÍdlom Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratĺslava, zapísanej v obchodnom registri
okresného sÚdu Bratislava l, vo vloŽke č,. 1123lB, odd': Po, uzavretá medzi STRABAG
a.s. ako predávajúcim a STRABAG s'r.o' ako kupujÚcim dňa o4.o1'2oo7.
14' Rozhodnutie jediného spoločnikazo dňa 05.02.2007.
15' Rozhodnutie jediného spoločníkazo dňa 19.11'2oo7.
1 6. Rozhod n utie jediného spoločn lka zo dňa 24.02.2o09.
17' Rozhodnutie jediného spoločnĺka zo dř:a 07 .07.2011 - rozšĺrenie predmetu iinnostł
1 8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27 .07'2011.
19. Rozhodnutie jediného spoloěnlka zo dňa 19.09.2012.
20. Rozhodnutie jediného spoločn íka zo dňa 03.1 2'2012.
21 . Rozhodnutie jediného spoločnĺka zo dňa 02.07.2013.
Zmluva o zlÚčenÍ vo Íorme notárskej zápisnice N 127l2a13, Nz2264412013' NCRls
2309712013 zo dňa 04.07.2013.
22. Rozhodnutie jediného spoločnlka zo dňa 08.07.2013.
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23. Rozhodnutie jediného spoloěnlkazo dňa 12.11 '2014
24. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.04.2015'

25. rozhodnutie jediného spo|očnĺka zo dňa 10.2.2016.

26. Rozhodnutie jediného spoločn ĺka zo dňa 08.03.2016'

27. Rozhodnutie jediného spoloěn\Ra zg dňa 19'05'2016'

Výpis zo dňa 16.03.2018
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osveděovacia doloŽka

osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konveziou z elektronickej do listinnej podoby podľa $ 35

ods. 1 pĺsm. a) zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pÔsobnostiorgánov verejnej moci a o zmene

a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znenÍ neskorších predpisov a podla vyhlášky Ministerstva

Íinancií Slovenskej republiky ě.275l2o14 Z. z, o zaručenej konvezĺi.
Počet listov 7, Počet neprázdnych strán 7, Formát papiera Formát papiera A4
Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovÚ pečiatku.

Stav autorizácie nie je moźné zistĺť

Čas autorizácie 16'3.2018 09:36:10

tas overenĺa autorizácie 16.03.2018 09:42

Miesto autorizácie: nezĺstené

ldentifikátor Ministerstvo spravodlivostisR _ !'cA Qualified cAJRsA 0712015 _ 00Ac718c
Zastupujúca: nie

Mandát: nie

Stav časovej pečiatky: nie je moŽné zistit'

Čas vystavenia ěasovej pečiatky:'16'3'2o'18 09:36:12

Vydavatel'časovej pečiatky Time Stamp Authority 1 - sNcA2 - 6867
Čas overenia časovej pečiatky: 16.03'2018 09:42

Evidenčné čĺslo záznamu o zaručenej konvezii: 165/2018

Dátum a čas vykonania zaruěenejkonvezie: 16.03.2018 09:42

Hodnota eleklronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu:

2fcS078095b c2c2e0b7 fb932 9cbe67439bae2657 22eb85842d90 1 00 dtí7 daÍ 1Í

Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku: sHA-256
lto , ľĺázov právnickej osoby Tabačková Dana JUDr., Daniela Dlabača 773129, 01o 01 Žilina
Zaručenú konveziu vykonal: Dana Tabaěková, Notár

Pečiatka a podpis IABĺ
Äĺł '

Lo * ,c"-<l'
Ęarui Tabačková
ilotár

JUDľ
Żtu

jsk76174
Obdĺžnik



Stav aktuálny k: 2í.03.20í8

Číslo vloŽky: íoo9o

I. Partner verejného sektora

obchodné meno ] STRABAG s.r.o.

Sídlo:
a) NŁov ulice/verejného priestranstva: Mlynské Nivy
b) Súpisné/orientačné číslo: 61/A
c) Názov obce: Bratislava
d) Psč: 825'18
e) Stát: Slovenská republika
ICO:'vsllzaz
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Platnost' i od: 01.oz.zo't7

ll. oprávnená osoba

obchodné meno : RuŽiěka Csekes s. r. o.

Sídlo:
a) N Łov u I ice/verej ného priestranstva : Vysoká
b) Súpisné/orientačné ěís!o: 2/B
c) NŁov obce: Bratislava _ mestská časť Staré Mesto
d) Psč: 81106
e1 štat: Slovenská republika
lčo: 36863360
Platnosť i od: 29'07.2o'l7

l!!. Koneění uŽívatelia výhod

Meno : Oleg Deripaska
Sídlo:
a) Názov ulice/veĘného priestranstva: kh. Sokolskiy
b) Súpisné/orientačné ěĺslo: 2
c) NŁov obce: Usť_Labinskiy, Krasnodar region
d) Psč: 353160
e) Stát: Ruská federácia
Dátum narodenia : 02.01.1968
Štatna prĺstušnost' : Ruská federácia
VeĘný funkcionáľ ] Nie
Platnost' i od 29.or.zo1t



Meno : Mag. Hannes Truntschnig
Sídlo:
a) Názov ul|ce/veĘného priestranstva: Ruthgasse
b) Súpisné/orientačné ěíslo: 19
c) Názov obce: \Men
d) Psč:1190
e) Štat: Rakúska republika
Dátum narodenia: .'

Štátna prístušnost' : Rakúska republika
Verejný funkcionáľ l Nie
Platnost' : 01.02.2017 - 28.07.2017

Meno : Dipl. lng. Dr. techn. Peter Krammer
Sídlo:
a) Názov ulice/verej ného priestranstva : Dornbacher StraBe
b) Súpisné/orlentačné čĺslo: 88/5
c) Nazov obce: \Ą/ien

d) Psč: 1170
e; Štat: Rakúska republika
Dátum naľodenia: .'

Štátna prístušnost' : Rakúska republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnost' | 01.02.2017 - 28.07.2012

Meno : Dipl. lng. Siegfried Wanker
Sídlo:
a) Názov uIice/veĘného priestranstva: Aslangasse
b) Súpisné/orientačné éíslo: 21516l
c) Názov obce: \Men
d) Psč: 1í90
e) Stát: Rakúska republika
Dátum narodenia: ..

Štátna príslušnost' : Rakúska republika
Verejný funkcionáľ i Nie
Platnost' , 01.02.20i2 - 28.07 .2017

Meno : Mag. Christian Harder
Sídlo:
a) Názov ulice/veĘného priestranstva: Pattendorf
b) Súpisné/orientačné čĺslo: 75
c) Názov obce: Möllbri.icke
d) Psč:9813
e; Štat: Rakúska republika
Dátum narodenia: ..

Štátna príslušnost' : Rakúska republika
Verejný funkcionáľ l Nie
Platnost' i 0i.02.2017 - 28.oz.zo17

Meno : Dr. Thomas Bińel



Sídlo:
a) Názov ulice/veĘného priestranstva: Boverstrasse
b) Súpisné/orientačné číslo: 127
c) Názov obce: MÜlheim an der Ruhr
d) Psč: DEU - 45473
e1 Štat: Nemecká spolková repubIika
Dátum narodenia : ..

Štátna prístušnosť : Nemecká spolková republika
VeĘný funkcionár : Nie
Platnosť i 01.02'2017 -28'07.2017

!V. VeĘní funkcionári

Bezzáznamov'
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Uvedenie podielu plneni a zo zmluvy - subdodávatelia

uchádzača na zhotovenie stavby :

,, Dopravné prepojenie v meste Tuľzovka"

testne vyhlasujeme , Že kaŽdý subdodávateľ spÍňa alebo najneskÔr v čase plnenia bude spĺňať podmienky
podľa $ 32 ods. 1 zákona o veĘnom obstarávanĺa Že neexistujÚ u neho dÔvody na vylúěenie podľa $
40 ods. 6 písm. a) aŽ h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutoěňovať stavebné práce
alebo poskytovať sluŽbu sa preukazuje vo vzt'ahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktoý má
subdodávateľ plnit'; tým nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača za plnenie zmluvy.

v Žillne dňa 25.5.2018
' , ,.. . '1 .'.,)

äfti ł;,.ľt.{Ł{'ĺ'
äj'."J'',* ' '-:'#;fr '

ĺ'ľ.łľ-Ą'i Í' ĺ;o ;o^ -! n lłŕátislä\?r

(5s)

.,ń,"^.,r-,----_
tr zapc

m oblasti
lng.
riaditeľ oblasti

na základe plnej moci

ŕ

SUPTels.r.o.
PriŠajbách 3
Bratislava - Rača 831 06

mmcité2 s. r. o.
Brnianska 2
Trenčín 9't1 01

MONDEX - electric s.r.o
Jegorovova 37
974 01 Banská Bystrica

35824425

363208s4

46 630 31 7

Prekládka káblov Telekom

Dodávka a montáŽ mobiliáru

Elektroinštalácie-veĘné
osvetlenie, preloŽka NN
vedenÍ, vonkajšie rozvody
NN

6,19o/o

6,53%

10,o10/o

na základe plnej moci

jsk76174
Obdĺžnik
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PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.ľ'o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
tco 17 317 282
Zast.: Vierou Nádaskou, konatel'kou

a lng. Branislavom Lukáčom, konateľom
zapísaná v obchodnom registri okresného sÚdu Bratislava l., oddiel: Sro, VloŽka číslo:
991/8.

splnomocňuje

lng. Jána Michela, nar.27.6.1959, býom Jaseňová 29, o1o 07 Żilina,

aby uvedenú spoloěńosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých Úkonoch pri zadávanĺ
verejných zákáziek s predpokladanou cenou do 3,0 ňil' c (slóvom tri milióny Eur) bez
D.PH a zastupołal pri Ýšetkých'úkonoch v obchodných veciach, pokial' hodnoia jedného
Úkonu nepresiahne,3,Omil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanĺe súťaŽných podkladov, podpisovanie
ponuky, akýchkol'vek prehlásení, ktoré vyŽaduje obstarávatel' a akýchkoľvek súvisiacich
dokumentov pre súťaŽ, podanie ponuky, úěasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na
preskúmanie úkonov zadávatel'a, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z
uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Sptnomocnenec jedná a podpisuje vŽdy spoločne s dalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do
jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocenstva všetky skoršie plnomocenstvá zanikajú.

Dňa 03.03.2014

konateľka
lng' Branislav Lukáč

konatel'

Splnomocnenie prijímam: lng. Ján Michel

D átu m prij atia pl nej m oci : ..?. ..?.;.,. !.!..(?.

ľl,
Podpis splnomocnenca:....

jsk76174
Obdĺžnik

jsk76174
Obdĺžnik

jsk76174
Obdĺžnik



osVEDČENIE
o pľavosti podpisu

dátum
totoŽnosť som
občiansĘ

ľegisteľ

Bratislava dř:,a l9.3.20l4

osVEDČENIE
o pľavosti podpisu

Podl'a knihy osveděovania pravosti podpisov osvedčujem pľavosť podpisu: Vĺeľa Nádaská, dátum narodenia
13.4.1961' r.č,. 6l54t3 ĺ7330, býom Bľatĺslava, Kľesánkova 347tĺ22, ktorého(ej) totożnosť som zistil(a)
zákorurým spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totoŽnosti _ úradný doklad: občiansĘ pľeukaz,
séria ďąlebo čĺslo:.SL 27440t, ktoý(á) podpis na listine vznal(a\ za svoj vlastný. Centrálny osvedčených
podpisov pridelil podpisu poradové ěíslo o t85757ĺ20l4.

r, tri

Ą
Bratislava dňa 19.3.2014 -)

poveľený
s Ivanom Macfüom

v Bratislave_í_

sü|un le Éo ňdha dosbrĺp sr}lĺd s peĺlożt
lf,ln 9tÜ'álďn (os'eoieł'ýnłľpisorn)' srhhiücrĺ' sa
z:.'/ĺ.#br 0á*oV)' ide o odpĺs úplný (t$đ@)'Đď
(neboli) na nej vykonané tielo zmeny, doplnky, t6n*y,

alÍť ... .--:........... a boli (nebol'r)
Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pľavdivost' skutočností
uvádzaných v listine ($58 ods. 4
Notáĺskeho poriadku)

ilĘ vykonané opravy nezhod s pred|oženou lislinor'

vfua,ďlał.+.--.-5_?0{g.. ,/il
Z'úzaná HUC
pracovĺĺk poveroný

t0vÄ
notáľom

cSo
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PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
lco 17 317 282
Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a lng. Branislavom Lukáčom, konatel'om
zapísaná v obchodnom registri okresného sÚdu Bratislava l., oddiel: Sro, VloŽka číslo:
991/8.

splnomocňuje

lng. VladimíraZajaca. nar. 13'3'1964, Lesná 583/36,010 04 Żilina,

aby uvedenÚ spoló[ńosť STRABAG s'r.o. zastupoval pri všetkých Úkonoch pri zadávaní
veĘných zákaziě\'s :pre'dpokladanou cenou do 3,0 mil. € (slôvom tri milĺóny Eur) bez
DPH a zaptup-oval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokial' hodnoia jedného
Úkonu nepresiahne 3,0mll: € (slovom tri milióny Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťaŽných podkladov, podpisovanie
ponuky, akýchkoľvek prehlásenĺ, ktoré vyžaduje obstarávatel' a akýchkolVek srjvisiacich
dokumentov pre súťaŽ, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na
preskúmanie Úkonov zadávatel'a, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z
uzatvorených zmlÚv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vŽdy spoločne s d'alšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocenstvo platĺ do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do
jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocenstva všetky skoršie plnomocenstvá zanikĄ,ű.

Dňa 03'03.2014

fuł1
ra Nádaská
konatel'ka

Splnomocnenie prijímam: lng' Vladimír' Zajac

lng. Branislav Lukáč
konatel'

Dátum prijatia plnej moci: 'ł'.?:(.ľ!ť
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Podl'a knihy osvedčovania pravosti podpisov

o pravosti podpisu

osvedčujem pĺavosť podpisu: Ing. Bľanislav Lukáč, dátum
naľodenia 2s.7,1972, r.č,. 720725l8t02, bytom Tuľěĺanske Teplice, Teplická 898/30' ktorého(ej) totožnosť som
zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totożtosti: platný doklad totoŽnosti _ úľadný doklad: občiansky
pľeukaz, séria ďalębo číslo: EB308511, ktoý(á) podpis na listine vznal(a) za svoj vlasĘ registeľ
osvedčených podpisov pľidelil podpisu poradové číslo o t85756ĺ20l4.

Bľatislava dňa l9.3.2014

osVEDČENIE
o pľavosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Vieľa Nádaská, dátum naľodęnia
13.4. 1 961, r.č. 6154t3 17330, býom Bľatĺslava, Kľesánkova 3471ĺ22, ktorého(ej) totoŽnosť som zistil(a)
zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti platný doklad totoŽnosti doklad: občiansĘ pľeukaz,
séľia ďalebo čĺslo: SL Ż74401,ktorý(á) podpis na listine vzna|(a) za register osvedčených
podpisov pridelil podpisu poradové číslo o 185757ĺ20t4.

Bľatislava dňa 19.3.2014

notáľom rUDľ. Ivanom Macákom
so sídlom v Bľatislave

oĺ'enłeĺn' Že táto listina doslovne súhlasĺs pľedloŽe

lfi,oiginálom Fsĺcoĺm,ýĺĺrmĺ''wĺn)t skladajucim sa
ł.('':Kw (báł*ov). ide o odpis úplný (t!iasłeěný)' bolĺ
(neboli) na nej vykonané tieto zmeny, doplnĘ,lJ6uvty,

tłíly .... a bołř(neboli)Upozoľnenle! Notár legalizáciou
neosvedčuje pľavdivosť skutočností
uvádzaných v listine ($58 ods.4
Notárskeho poriadku)

|ll lld Wkonané opľavy rléZhÔd s predloŽenou lislinotl

väi'o, oĺa..l....l....:'.,'l''.'2BJn. ,/łv
z(zana HUcLt)vÁ
pracovnĺk pcverený nÔtíre,ľt
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