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ZMLUVA  O DIELO 

uzatvorená podľa ustanovenia §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov 

č. objednávateľa:       č. zhotoviteľa: 04/AQ - 2022 

 

„I/18, MO 18 - 260 ponad Rosinskú cestu, Žilina –  
oprava poškodených mostných záverov“ 

 
Čl.1 ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:   Slovenská správa ciest 

 Sídlo:     Miletičova č. 19, Bratislava, 826 19 Bratislava 

 Štatutárny orgán:    Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ SSC 

Osoba oprávnená na uzavretie zmluvy: PhDr. Ivan Brečka, MBA, riaditeľ Investičnej výstavby a správy 

ciest Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, na základe 

generálnym riaditeľom určeného rozsahu podpisového práva č. 

6957/2018/0001/9827 zo dňa 10.04.2018.  

 IČO:     00003328 

 DIČ:     2021067785  

 IČ DPH:      nie je platiteľom DPH 

 Bankové spojenie:   Štátna pokladnica, Bratislava  

 Číslo účtu (IBAN):   SK44 8180 0000 0070 0013 5433, Výdavkový účet ŠR SR SSC 

Právna forma: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca je 

MDV SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-1995 zo dňa 

07.12.1995, v znení neskorších zmien a doplnení  

 Osoby oprávnené rokovať: 

 - vo veciach zmluvných:                 Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová - právnik 

      Ing. Vladimír Kasaj -  vedúci oddelenia verejného obstarávania 

 - vo veciach technických:   Ing. Dezider Szabó -  námestník úseku správy a prevádzky ciest 

- vo veciach kvality:   Ing. Ružena Moravčíková, PhD. 

 - vo veciach ekonomických:  p. Katarína Staneková – útvar ekonomický 

 Telefón:     tel.: 041/507 46 12 

 E-mail:     beata.bulejcikova@ssc.sk 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

1.2 ZHOTOVITEĽ: 

Názov:     AQUA-VITA, spol. s r.o. 

Právna forma:     Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Sídlo:     Galvaniho 12/A, 821 04 Bratislava 

Zápis v obch.reg.:   Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 892/B  

Štatutárny orgán:    Rudolf Vozár, riaditeľ spoločnosti 

    

      

Osoby oprávnené na rokovanie 

- vo veciach zmluvných:   Rudolf Vozár, riaditeľ a konateľ spoločnosti 

- vo veciach technických:   Róbert Špaček, konateľ spoločnosti 

- vo veciach cenových:    Ing. Roman Slabej, výkonný riaditeľ-prokurista 

Stavbyvedúci:    Ing. Roman Slabej, Tibor Kohút 

IČO:     0017310687 

DIČ:     2020322458 

IČ DPH:     SK2020322458 

Bankové spojenie:   TATRABANKA, a.s. Bratislava 

IBAN:     SK2711000000002622704060 

Číslo účtu:    2622704060/1100 

Telefón:     02/434 22 350 

E-mail:     aquavita@aquavita.sk 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
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Preambula 

 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazka 

s nízkou hodnotou. 

 

Čl.2 PREDMET ZMLUVY 

2.1 Touto zmluvou o dielo (ďalej len „zmluva“) sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa stavebné práce na stavbe: 

„I/18, MO 18 - 260 ponad Rosinskú cestu, Žilina – oprava poškodených mostných záverov“ 

 (ďalej len „Dielo“) 

2.2 Popis prác je uvedený vo Výzve na predkladanie ponúk a rozsah prác je uvedený v Rozpočte, ktorý  ako 

príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Objednávateľ si vyhradzuje právo spresniť výmery 

jednotlivých položiek Rozpočtu.  

 

Čl.3 PODKLADY 

3.1 Záväznými podkladmi k vykonaniu Diela sú: 

- Výzva na predloženie cenovej ponuky 

- táto Zmluva o dielo s prílohou č. 1 (Rozpočet) 

- Cenová ponuka zhotoviteľa 

Uvedené zmluvné podklady sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a platia v prípade rozporov v uvedenom 

poradí a ich dostatočná znalosť je touto zmluvou potvrdená. 

3.2 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa platných STN EN, TKP SSC a technologických postupov 

(pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky, vrátane preukazných 

skúšok odsúhlasených objednávateľom) platných v čase vykonávania Diela, pri dodržaní predpisov 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených materiáloch, ktoré 

vyplynú napr. z novelizácie noriem resp. iných požiadaviek na kvalitu počas realizácie Diela, budú 

odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami. 

 

Čl.4 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY 
4.1 Cena za predmet plnenia Zmluvy o dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona  NR SR č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 

zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je pevná počas realizácie: 

 

Cena Diela bez DPH  179 283,58 EUR 

DPH 20 %       35 856,72 EUR 

Celková cena Diela s DPH   215 140,30 EUR  

 Slovom: Dvestopäťnásťtisícstoštyridsať eur, 30/100 centov. 

4.2 Podkladom pre úhradu ceny za vykonané a odovzdané práce bude zhotoviteľom vystavená faktúra na základe 

objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác spracovaného overiteľným spôsobom v rozsahu 

skutočne zrealizovaných prác pri použití sadzieb uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy pre každú položku. 

Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi na adresu SSC - IVSC Žilina, M. Rázusa 

104/A, 010 01 Žilina. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. 

4.3 Cena zahŕňa všetky náklady spojené s realizáciou Diela vrátane nákladov na projekt a zabezpečenie 

dopravného obmedzenia počas výkonu prác a všetky ostatné nevyhnutné náklady spojené s realizáciou 

stavebného Diela. 

4.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje 

niektorú z náležitostí alebo má iné chyby v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí uviesť dôvod vrátenia. 

Oprávneným vrátením prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota plynie znovu odo dňa doručenia 

(odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktúry objednávateľovi. 

4.5 Podľa § 12 zák. č. 260/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach bude 

zadržiavaných 10 % zo zmluvne dohodnutej ceny Diela do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov 

pri odovzdaní a preberaní predmetu zmluvy a do odstránenia všetkých závad a nedorobkov. Zádržné 10 % 

zo zmluvne dohodnutej ceny Diela bude uplatnené odpočtom z ceny s DPH vystavenej faktúry. Zadržiavaná 

čiastka môže byť uvoľnená len na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce 

alebo jej dokončenej časti v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky o verejných prácach č. 83/2008 Z. z., ktorý konštatuje, že Dielo bolo odovzdané a prevzaté bez vád 

a nedorobkov v predpísanej kvalite. 
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4.6 Zhotoviteľ bude akceptovať bez ďalších nárokov zníženie ceny v prípade, že časť Diela sa na podnet 

objednávateľa nebude realizovať. 

 

Čl.5 ZMENY VO VÝMERÁCH A NAVIAC PRÁCE 

5.1 Všetky zmeny a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene budú ocenené sadzbami a cenami uvedenými v 

Rozpočte. Ak Rozpočet tieto ceny a sadzby neobsahuje, zhotoviteľ ich spracuje a predloží na odsúhlasenie 

objednávateľovi. 

5.2 V prípade, že v Rozpočte nie sú uvedené príslušné sadzby alebo ceny alebo v čase predkladania ponuky sa 

nevyskytovali, budú použité ceny stanovené kalkuláciou. Kalkuláciu zhotoviteľ odsúhlasí s objednávateľom.  

Kalkulačný vzorec sa použije ten istý, ktorý bol použitý pri tvorbe stanovenia ceny v ponuke. Kalkulačný 

vzorec a databázy profesií, strojov a dopravy predloží zhotoviteľ objednávateľovi na písomné vyzvanie do 5 

dní. Ak tak zhotoviteľ neurobí v stanovenej lehote, môže stavebný dohľad (objednávateľ) znížiť mesačné 

faktúry o 50 % až po dobu predloženia horeuvedených údajov. 

5.3 V prípade, že naliehavosť zmeny práce by neumožnila predloženie dodatku k zmluve a mohlo by dôjsť 

k prípadným škodám na Diele, je možné so súhlasom stavebného dohľadu v prácach pokračovať a dodatok 

bude vyhotovený v čo najkratšom termíne. 

 

Čl.6 TERMÍN PLNENIA 

6.1   a) Začatie realizácie Diela:  najneskôr do piatich dní od odovzdania staveniska 

  b) Ukončenie realizácie Diela:  najneskôr do 8 mesiacov od účinnosti zmluvy  

        Stavenisko bude odovzdané po nadobudnutí účinnosti zmluvy a vydaní právoplatných povolení na zahájenie 

        prác. 

6.2 Pri nevhodných poveternostných podmienkach (trvalý dážď, sneženie, mráz, teploty vzduchu nevyhovujúce 

pre realizáciu predmetu diela) bude termín ukončenia realizácie Diela posunutý o dobu prekážky realizácie, 

a to súhlasným zápisom v stavebnom denníku oboch zmluvných strán. 

 

Čl.7 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

7.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme ukončené stavebné práce na základe výzvy zhotoviteľa do 2 

dní.  

7.2 O odovzdaní a prevzatí stavebných prác spíšu obidve strany Protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce 

alebo jej dokončenej časti v zmysle vyhlášky č. 83/2008 Z. z.. K odovzdaniu a prevzatiu hotového Diela 

pripraví zhotoviteľ stavebný denník a elaborát o kvalite (dokumentácia o kvalite stavby) s vyhodnotením 

skúšok a doložením atestov o kvalite prác a zabudovaných materiálov na odsúhlasenie. 

7.3 Objednávateľ umožní pracovníkom a mechanizmom zhotoviteľa prístup na stavenisko aj po odovzdaní 

stavby na dobu, potrebnú k odstráneniu prípadných vád a nedorobkov, ktoré nebránia užívaniu stavby. 

7.4 Zhotoviteľ 2 dni vopred vyzve objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú pri ďalšom postupe prác zakryté. 

Ak sa objednávateľ nedostaví na ich preverenie, je zhotoviteľ oprávnený v prácach riadne pokračovať. Ak 

objednávateľ bude potom trvať na odkrytí týchto prác, je povinný uhradiť toto dodatočné odkrytie a zakrytie. 

Podobne sa bude postupovať aj v prípade účasti zástupcu objednávateľa na prípadných predpísaných 

skúškach, vyžadovaných osobitnými predpismi. Vykonanie skúšok zabezpečí zhotoviteľ za prípadnej 

súčinnosti objednávateľa. 

7.5 V prípade zmeny stavbyvedúceho oznámi zhotoviteľ zápisom v stavebnom denníku. 

7.6 Za zhotoviteľa je zodpovedný pracovník na stavbe:Ing. Roman Slabej 0905 567 826, Tibor Kohút 0905 298 

715 

7.7 Za objednávateľa je poverený činnosťou zodpovedného pracovníka, pri preberaní a odovzdávaní prác, pri 

odstraňovaní vád a nedorobkov:  Ing. Zuzana Rudincová 0903 508 897, Ing. Andrej Kubala 0903 892 036 

7.8 Za objednávateľa sú poverení zastupovaním výkonu činnosti kontroly kvality Ing. Ružena Moravčíková, 

PhD.,  Ing. Lukáš Krkoška a Ing. Pavel Muráň. 

 

Čl.8 ZÁRUČNÁ DOBA 

8.1 Zhotoviteľ poskytuje na stavebné práce záruku 60 mesiacov odo dňa podpísania Protokolu o odovzdaní 

a prevzatí verejnej práce alebo jej dokončenej časti v zmysle vyhlášky č. 83/2008 Z. z.. Zhotoviteľ 

nezodpovedá za vady, ktoré po odovzdaní a prevzatí stavby spôsobil objednávateľ a tretia osoba, ani za vady, 

ktoré boli po prevzatí spôsobené bežným opotrebovaním, požiarom, výbuchom, vyššou mocou, alebo z iných 

dôvodov, ktoré nezavinil zhotoviteľ. Záruka sa nevzťahuje na prípadné vady spôsobené neodborným 

zásahom, mechanickým poškodením a bežným opotrebením. 
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8.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých 

objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo 

na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť prevzatie 

pre vady, pôvod ktorých spočíva v zmenách a pokynoch nariadených objednávateľom. 

 

Čl.9 ZMLUVNÉ POKUTY 

9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym vykonaním a odovzdaním Diela ako celku je objednávateľ 

oprávnený žiadať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,025 % z Celkovej ceny Diela s DPH 

za každý aj začatý deň omeškania. 

9.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady alebo nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 33 

€ a za každý deň omeškania. 

9.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny za Dielo má zhotoviteľ právo uplatniť úroky z omeškania 

vo výške 0,025 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

9.4 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody. 

 

Čl.10 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

10.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, 

zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce. 

10.2 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 

10.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu 

a ak uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy z dôvodov 

uvedených v §19 zák. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

10.4 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým 

zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú 

lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlásiť, že v prípade neplnenia aj po 

stanovenom termíne  od zmluvy odstúpi v preukázateľnom rozsahu. 

10.5 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade porušenia ustanovenia zmluvy, a to keď je objednávateľ 

v omeškaní s úhradou faktúr viac ako 30 dní po splatnosti. 

10.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť alebo previesť žiadne pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy 

na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z 

tejto zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ postúpi alebo prevedie pohľadávky (práva) v zmysle prvej vety tohto 

bodu na tretiu osobu považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa okamžite 

odstúpiť od zmluvy. Tým však nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. 

 

Čl.11 PREDĹŽENIE DOBY REALIZÁCIE DIELA 

11.1 Doba realizácie diela sa môže predĺžiť v  prípade, že: 

a) sa zvýši množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom; 

b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky; 

c) nastane zdržanie, chyby alebo prekážky spôsobené objednávateľom, nepridelenie dostatočného 

finančného objemu na túto stavbu v priebehu kalendárneho roku; 

d) nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho 

zhotoviteľ zodpovedá; sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby Diela. Predĺženie 

lehoty výstavby určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom. 

 

Čl.12 OSTATNÉ DOHODY 

12.1 Pred začatím prác odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi písomne stavenisko zbavené všetkých právnych i 

faktických závad. 

12.2 Ak zhotoviteľ pri vykonávaní Diela zistí skryté prekážky, týkajúce sa veci alebo miesta, kde sa má stavebné 

Dielo vykonať a tieto prekážky znemožňujú vykonanie Diela zmluvne dohodnutým spôsobom, je zhotoviteľ 

povinný bezodkladne to oznámiť objednávateľovi. Na stavbe bude stavebný denník trvalo prístupný 

stavebnému dohľadu objednávateľa. 

12.3 Zhotoviteľ zabezpečí a poskytne, na požiadanie stavebného dohľadu, resp. pracovníkov laboratória 

objednávateľa, ku skúškam vykonávaným na stavbe objednávateľom potrebné spolupôsobenie. 

12.4 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady 

a nečistoty vzniknuté z jeho práce. 
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12.5 Zhotoviteľ bude stavenisko udržiavať v prevádzkyschopnom stave pre verejnú dopravu. Počas realizácie 

stavby si zhotoviteľ zabezpečí údržbu predmetnej cesty a jej zjazdnosť v celom obvode staveniska. 

12.6 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného Diela zo strany 

objednávateľa na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej dokončenej časti 

v zmysle vyhlášky č. 83/2008 Z. z.. 

12.7 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich 

zamestnancov, subdodávateľov, ich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na 

stavenisku za účelom realizácie Diela. 

 

Čl.13 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
13.1 Obe strany sa zaväzujú svojím podpisom, že sa zoznámili s celým obsahom tejto zmluvy a súhlasia s ňou. 

13.2 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných číslovaných dodatkov, ktoré budú 

platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

13.3 V ostatných náležitostiach sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka 

č.513/1991 Zb., zákonom číslo 18/1996 Zb. a ďalšími predpismi platnými pre výstavbu. 

13.4 Táto zmluva je vyhotovená v 4-och exemplároch, po 2 pre každú zmluvnú stranu. Akékoľvek jej zmeny 

musia byť zmluvnými stranami potvrdené písomnou formou. 

13.5 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením zmluvy. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného 

tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné. 

13.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou 

podľa § 5a zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

13.7 Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že táto zmluva bude zverejnená v Centrálnom registri 

zmlúv. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa §47a Občianskeho zákonníka a 

§5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií) v  znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa 

vyplývajúcich z §17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a §11 Občianskeho 

zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“). Objednávateľ konkrétne 

zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení  zmluvy o dielo (vrátanej jej príloh), ktoré majú 

charakter obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa, ktoré môže byť 

zneužité. 

13.8 Zmluva je platná dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinná dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia v Centrálnom registri  zmlúv vedenom Úradom vlády SR v zmysle zákona č. 546 z 9. decembra 

2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony 44/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. 

13.9 Zhotoviteľ podpísaním tejto zmluvy vyjadruje svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade 

zo znením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účely uzavretia zmluvy. 

 

 

 

V Žiline dňa: .........................     V Bratislave dňa: ......................... 

   

Za objednávateľa:       Za zhotoviteľa: 

 

 

 

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

PhDr. Ivan Brečka, MBA      Rudolf Vozár 

riaditeľ SSC IVSC Žilina      riaditeľ a konateľ spoločnosti 




