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PRÍLOHA č. 9 súťažných podkladov 
 

Zoznam osôb určených na plnenie zmluvy 
 

Verejný 
obstarávateľ: 

Obec  Nižný Klatov, Hlavná 1, 044 12 Nižný Klátov 

Typ zákazky: Podlimitná zákazka, stavebné práce  

Postup: 
Zadávanie podlimitnej zákazky podľa § 112 a nasl. Zákona č. 343/2015 Z. z.  
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bez využitia 
elektronickej aukcie  

Predmet zákazky: Obecný úrad Nižný Klátov – zvýšenie energetickej účinnosti 

Dokument: Zoznam osôb zodpovedných za plnenie zmluvy   

P.č. 
Osoby určené na plnenie 
zmluvy  

(podmienka účasti podľa § 34 
ods. 1 písm. g) ZoVO 

Osoby určené 
na plnenie 
zmluvy  
(podmienka 
účasti podľa  

§ 34 ods. 1 
písm. g) ZoVO 

Vzťah 
k uchádzačovi – 
uvedie uchádzač 

Vzťah 
k uchádzačo
vi – uvedie 
uchádzač 

Poznámka  
Odkaz na 
dokumenty 
súvisiace 
s deklarovaný
m vzťahom 
osoby určenej 
na plnenie 
zmluvy 
k uchádzačovi/ 

Predložené 
doklady 
a dokumenty 

Pracovnoprávny/ 
Zákonník práce 

– pracovná zmluva, 
dohoda o vykonaní 
prác, dohoda 
o pracovnej 
činností   

Obchodný, 
podľa 
obchodného/
občianskeho 
zákonníka  

Zmluva 
o poskytnutí 
služby, 
zmluva 
o dielo, iný 
typ zmluvy 

Meno 
a priezvisko 
osoby určenej 
na plnenie 
zmluvy 

1. 
Osoba stavbyvedúci   
Oprávnený na výkon činnosti 
stavbyvedúceho pre pozemné 

Štefan Michač Dohoda o 
pracovnej činnosti 

 DoPČ, 
osvedčenie 

Predkladá uchádzač 

Obchodné meno alebo názov uchádzača: SO-MA s.r.o. 

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: Štúrova 41, 949 01 Nitra 

IČO: 52 377 539 DIČ: 2121017833 IČ DPH: SK2121017833 

Pozícia platcu dane z pridanej 
hodnoty: je platcom DPH 

Štatutárni zástupcovia: 

Meno a priezvisko kontaktnej 
osoby:: e-mail: Telefón: 

Ing. Soňa Matejíčková sonamatejickova@gmail.com 0915 035 698 
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stavby 
 

2. 
Osoba bezpečnostný technik  
Osvedčenie na výkon činnosti 
bezpečnostného technika 
podľa nariadenia vlády č. 
396/2006 Z. z. 

BEZPEČNOSŤ 
PRÁCE, 
POŽIARNA 
OCHRANA, 
s.r.o. 

 Zmluva o 
vykonávaní 
činnosti 

zmluva, 
osvedčenie  

3. Osoba revízny technik 
vyhradených technických 
zariadení tlakových 
Príslušný doklad o oprávnení 
na výkon činnosti revízny 
technik vyhradených 
technických zariadení 
tlakových 

Ing. Peter Pikla  Zmluva o 
poskytnutí 
služieb 

Zmluva, 
osvedčenie  

4. 
Osoba lešenár 
Príslušný doklad o oprávnení 
na výkon činnosti lešenára 

Dávid Bako Dohoda o 
pracovnej činnosti 

 DoPČ, 
preukaz 
lešenára 

5. 
Osoba murár 
Príslušný doklad o oprávnení 
na výkon činnosti murár 

Marcel Petrigal Dohoda o 
pracovnej činnosti 

 DoPČ, výučný 
list 

6. 
Osoba klampiar 
Príslušný doklad o oprávnení 
na výkon činnosti klampiar 

Štefan Smerek Dohoda o 
pracovnej činnosti 

 DoPČ, výučný 
list 

 

V Nitre   dňa 07.02.2022 
 
Za uchádzača: 
 
Meno oprávnenej osoby uchádzača:          Ing. Soňa Matejíčková 
 
 
 
 
 

Podpis oprávnenej osoby uchádzača: ........................... ................................... 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


