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Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní podľa § 16 zákona č. 

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 

 

uzatvorená medzi: 

Verejný obstarávateľ: 

Obec :                              Lysá pod Makytou 

Sídlo:                                 Centrum 1, 020 54 Lysá pod Makytou 

IČO:                                    00317471 

Zastúpená:                       Ing. Michal Ondrička, starosta 

(ďalej len „ Verejný obstarávateľ“) 

a 

Obce:  

Obec:                                 Dohňany 

Sídlo:                                 Dohňany 68, 020 51 Dohňany 

IČO:                             00317136 

Zastúpená:                       Ing. Michal Panáček, starosta 

 

Obec:                                 Lazy pod Makytou 

Sídlo:                                 Lazy pod Makytou 157, 020 55 Lazy pod Makytou 

IČO:                                    00317446 

Zastúpená:                       Ing. Ján Mičega, starosta 

 

Obec:                                 Lúky 

Sídlo:                                Lúky 105, 020 53 Lúky 

IČO:                                   00317489 

Zastúpená:                       Ján Behro, starosta 

 

Obec:                                Mestečko 

Sídlo:                                Mestečko 118, 020 52 Mestečko 
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IČO:                                  00317519 

Zastúpená:                       Ján Hlinka, starosta 

 

Obec:                                 Vydrná 

Sídlo:                                Vydrná 51, 020 53 Lúky 

IČO:                                  00692379 

Zastúpená:                      Milan Gášek, starosta 

 

Obec:                                 Záriečie 

Sídlo:                                 Záriečie 190, 020 52 Mestečko 

IČO:                                   00317962 

Zastúpená:                       Ing. Jozef Kollár, starosta 

 

 

(v texte ďalej len „Obce“ ) 

 

Verejný obstarávateľ s Obcami uzatvára túto Dohodu v zmysle § 16 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní (ďalej len „Zákon o VO“ ) za účelom zabezpečiť buď priamo alebo 

prostredníctvom vysúťaženej  spoločnosti na základe Mandátnej Zmluvy verejné obstarávanie na 

zákazku týkajúcu sa dodania služby s názvom „Technické služby v Púchovskej doline.“  

Verejný obstarávateľ je pre účely tejto Dohody definovaný ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 

b) zákona o VO avšak vo vzťahu k tejto Dohode vystupuje ako príležitostný verejný obstarávateľ 

nakoľko v zmysle § 16 vykoná príležitostné spoločné obstarávanie. 

 

 

PREDMET DOHODY 

1) Predmetom tejto Dohody je vykonať príležitostné spoločné obstarávanie na predmet zákazky 

s názvom „Technické služby v Púchovskej doline.“ 

2) Príležitostné spoločné verejné obstarávanie v zmysle tejto Dohody vykoná verejný 

obstarávateľ – obec Lysá pod Makytou. 

3) Verejný obstarávateľ uskutoční verejné obstarávanie spoločne v mene a na účet všetkých 

zúčastnené Obce uvedené v tejto Dohode. 

4) Zmluvné strany sú spoločne  a nerozdielne zodpovedný za plnenie svojich povinností. 
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PRÁVA A POVINNOSTI 

1) Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že bude riadiť verejné obstarávanie a konať na účet 

všetkých Obcí uvedených v tejto Dohode. 

2) Zmluvné strany sa dohodli, že verejné obstarávanie na predmet zákazky uvedený v tejto 

Dohode môže verejný obstarávateľ zadať aj tretej osobe za odmenu ako zákazku s nízkou 

hodnotou podľa § 117 zákona o VO. 

3) Obce sa nezaväzujú, že verejnému obstarávateľovi poskytnú všetky potrebné doklady, ktoré 

sú potrebné pre proces tvorby verejného obstarávania. 

4) Táto Dohoda sa vzťahuje len na verejné obstarávanie týkajúce sa zákazky s názvom „Technické 

služby v Púchovskej doline.“ 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1) Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami a jej 

zverejnení v zmysle Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.  

2) Zmenu Dohody možno vykonať len na základe Dodatku k tejto Dohode. 

3) Zmluvné strany majú právo od tejto Dohody odstúpiť do dňa vyhlásenia verejného 

obstarávania. 

4) Táto Dohoda je vyhotovená v 14 origináloch, pričom každá Zmluvná strana obdrží 2 podpísané 

originály.  

 

 

 

V Lysej pod Makytou, dňa ........................ V Lysej pod Makytou, dňa ..................... 

 

 

 

..............................................                                                     ............................................... 

            Lysá pod Makytou                                                                        Obec Dohňany 

            

  

 

  ............................................... 

                                                                                                                     Obec Lazy pod Makytou 

                                                                                                                  

 

 

                                                                                                                ............................................. 

                                                                                                                               Obec Lúky 
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                                                                                                                .............................................. 

                                                                                                                           Obec Mestečko 

 

 

 

                                                                                                                .............................................. 

                                                                                                                            Obec Vydrná 

 

 

 

                                                                                                                .............................................. 

                                                                                                                            Obec Záriečie 

 

                                                                                                                 

 


