
Obec Lozorno 
Obecný úrad, Hlavná ul.1 
90055 Lozorno 
IČO: 00304905 
DIČ: 2020643669 

Objednávka č. 2/2023 

Dodávateľ: 
Obchodné meno: DBV EURO, s.r.o. 
Sídlo: Robotnícka 461/29, 900 66 Vysoká pri Morave 
IČO: 47 580 500 
Zápis.: v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd. sro, vl. č.: 96691/8 

Objednávka vyhotovená v Lozorne, dňa 10.01.2023 

objednávame u Vás 

Predmet plnenia: zabezpečenie vydania právoplatného územného rozhodnutia pre stavbu a vydanie 
právoplatného rozhodnutia na povolenie stavby „Materská škola - rozšírenie existujúcej prevádzky 
nadstavbou" 

Názov Celková cena€ 
Cena v€ bez DPH 

s DPH 
zabezpečenie vydania právoplatného územného 
rozhodnutia pre stavbu a vydanie právoplatného 
rozhodnutia na povolenie stavby „Materská škola - 4160,00 4 992,00 
rozšírenie existujúcej prevádzky nadstavbou" 
*podľa cenovej ponuky 

-· L 

Spolu 
4 992,00 

Cena s DPH: 4 992,00 EUR 

Spôsob platby a splatnosť: bankovým prevodom; splatnosť faktúry 15 dní odo dňa obdržania faktúry 

Miesto dodania: Obecný úrad Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno; 

Kontaktná osoba: Košická Aneta, 02/6920 4318 

Termín dodania: najneskôr do 30.06.2023; 

Ďalšie dojednané podmienky/ odlišne od ponuky dojednané podmienky: 

Zmluvný vzťah sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne 
zavaznvrm právnymi predpismi vzťahujúcimi sa k dodávke/plneniu. Pre zmluvný vzťah 
platia Obchodné objednávacie a nákupné podmienky Obce Lozorno (ver. 01/2019, znenie účinné od 
01.06.2019) pokiaľ táto objednávka alebo ponuka, ku ktorej sa vzťahuje, výslovne nestanovia inak. 
Obchodné objednávacie a nákupné podmienky Obce Lozorno sú zverejnené na www.lozorno.sk. 
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DBV EURO, spol. s r.o. Robotnícka 461/29, 900 66 Vysoká pri Morave 
stavebno-obchodnó spoločnosť 

IČO: 47 580 500 

Obec Lozorno 
Obecný úrad Lozorno 
Hlavná 1 
900 55 Lozorno 

Vec: 
Cenová ponuka II Materská škola - rozšírenie existujúcej prevádzky nadstavbou" 

1. Predmet cenovej ponuky 
Zabezpečenie vydania územného a stavebného povolenia pre stavbu „Materská škola - rozšírenie 
existujúcej prevádzky nadstavbou" ktorá sa bude realizovať v areály Materskej školy na pozemku 
reg. KN „C" par. č. 20/2, 20/5, 20/13 k. ú. Lozorno (ďalej len „stavba"). Ako podklad na spracovanie 
tejto cenovej ponuky bola poskytnutá projektová dokumentácia vypracovaná spol. Červená Svitek 
architekti s.r.o. v decembri 2022. 

2. Rozsah 
Zabezpečenie vydania všetkých potrebných súhlasov a stanovísk dotknutých organizácií štátnej 
a verejnej správy až po podanie žiadostí na vydanie rozhodnutí o umiestnení a povolení stavby 
vrátane osobnej komunikácie a konzultácií až po vydanie právoplatných povolení, bez priamych 
platieb vyvolaných správnych poplatkov. Uhradené správne poplatky budú predložené 
na preplatenie - prípadne prefakturované. V ponuke nie sú zahrnuté poplatky za vyhotovenie kópii 
projektových dokumentácii potrebných k vydaniu stanovísk dotknutých organizácií. 

Predmetom cenovej ponuky nie je majetka - právne usporiadanie pozemkov na ktorých má byť 
realizovaná stavba a prípadné iné a prístupové pozemky. 

3. Cena 

Popis Cena bez DPH/S DPH Poznámky 

V zmysle § 39 zákona 

Zabezpečenie vydania právoplatného územného 2200 € / 2640 € č. 50/1976 Zb. o úz. 
plánovaní a stavebnom 

rozhodnutia pre stavbu poriadku 

V zmysle §§ 61 - 66 

Zabezpečenie vydania právoplatného rozhodnutia na 1960 € / 2352 € zákona č. 50/1976 Zb. o úz. 
plánovaní a stavebnom 

povolenie stavby poriadku 

Sme platcami DPH. 

4. Lehota na dodanie predmetu cenovej ponuky 
Právoplatné rozhodnutia o povolení stavieb budú dodané v lehote do 16 týždňov od dňa 
odovzdania kompletnej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie. 

DBV EURO, spol. S r.o., Šafórikovo nóm. 7,81102 Bratislava 1, IČO: 47 580 500, IČ DPH: Sk 2024 058 047 
Bank. spojenie: ČSOB, o.s .. IBAN: SK 6175000000 0040 2485 8069; Zapísonó v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, 
vložka číslo: 96691/8 


