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ODOVZDÁVACÍ A PREBERACÍ PROTOKOL 

Podpísaný medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

 

I. Zmluvné strany 

Objednávateľ:    Gymnázium Šrobárova 1 v Košiciach 
Sídlo:     Šrobárova 1, Košice 042 23 
Štatutárny zástupca:   PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy 
IČO:     00160989 
Kontaktná osoba:   Mgr. Monika Sabová 

Tel.:     +421 55 6221951 

Internetová adresa:   www.srobarka.sk 

e-mail:     srobarka@srobarka.sk 
(ďalej len ,,objednávateľ“) 

a 

Zhotoviteľ:    SAGANSPORT s.r.o. 
Sídlo:     Duklianska 15, 085 01 Bardejov 
Zápis v OR:    OS Prešov, oddiel Sro, vložka č.30656/p 
Štatutárny zástupca:   Peter Sagan 
IČO:     47846470 
DIČ:     2024113597 
IČ DPH:     SK2024113597 
Bankové spojenie:   Slovenská Sporiteľňa  
IBAN:     SK84 0900 0000 0050 5931 6731 
e-mail:     sagansport@gmail.com 
(ďalej len ,,zhotoviteľ“) 

 

II. Odovzdanie diela 
 

  
1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa zišli za účelom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela: 

Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi, špecifikovaného v 
zmluve o dielo podpísanej medzi zmluvnými stranami dňa 27.11.2018, prílohou ktorej je 
tento odovzdávací a preberací protokol.  

2.  Zhotoviteľ týmto riadne odovzdáva dielo objednávateľovi, pričom objednávateľ dielo 
preberá.  

3.  Objednávateľ vyhlasuje, že zhotoviteľ ho na prevzatie diela riadne vyzval spôsobom 
dohodnutým v zmluve a že sa osobne alebo prostredníctvom svojho splnomocneného 
zástupcu prevzatia diela zúčastňuje.  

 
4.  Objednávateľ prehlasuje, že vykonané dielo pred podpisom protokolu skontroloval, 

preveril jeho funkčnosť, pričom zistil, že dielo nemá závady.  
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5.  Podpísaním odovzdávacieho a preberacieho protokolu objednávateľom a zhotoviteľom sa 

považuje vykonanie diela zo strany zhotoviteľa za ukončené. Zhotoviteľ si tak splnil povinnosť 

vykonať dielo riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi v dohodnutom mieste a čase 

protokolárnym zápisom za účasti obidvoch zmluvných strán.  

 
III. Záverečné ustanovenia 

1.  Objednávateľ a zhotoviteľ zhodne prehlasujú, že si protokol detailne prečítali, jeho obsahu 
porozumeli, nemajú proti nemu žiadne námietky a na znak súhlasu s ním ho na záver 
vlastnoručne podpisujú.  

2.  Odovzdávací a preberací protokol je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých každý má 
platnosť originálu. Objednávateľ a zhotoviteľ obdržia každý po jednom vyhotovení 
protokolu.  

3. Odovzdávací a preberací protokol tvorí neoddeliteľnú prílohu zmluvy o dielo.  

4.  Tento odovzdávací a preberací protokol nadobúda platnosť dňom jeho podpísania 
obidvoma zmluvnými stranami . 

 
V Košiciach, dňa 21.12.2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

............................................... .............................. 
PaedDr. Zlatica Frankovičová Peter Sagan 

objednávateľ zhotoviteľ 
preberajúci odovzdávajúci 

 


