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Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky 

 

v súlade so zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov „ďalej len Zákon“  

  
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

  

Názov organizácie: Mesto Komárno 

 IČO:   00306525 
 DIČ:   2021035731 

 Sídlo organizácie: Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno 

 Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: 

    Ing. Andrea Kabátová 
 Telefón:  +421 35 2851 223 
 E-mail:   andrea.kabatova@komarno.sk  

 Kontaktná osoba vo veciach predmetu obstarávania: 

    Tóth Attila 
 Telefón:  +421 35 2851 275 
 E-mail:   attila.toth@komarno.sk  
     

2. Predmet zákazky a typ zmluvy:  

  

Názov zákazky:   
Údržba MK súvislá - chodníky 

 Druh zákazky:  Zákazka na uskutočnenie stavebných prác 

    § 117 - zákazka s nízkou hodnotou súlade so zákonom                       
    č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení 
    niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 CPV:   45000000 - 7 Stavebné práce 
 

Na dodanie predmetu zákazky bude podpísaná Zmluva o dielo podľa ustanovenia               
§ 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.  

 

3. Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zmluvy je zhotovenie diela „Údržba MK súvislá - chodníky“, ktoré pozostáva 
z nasledovných inžinierskych komunikácií: 

 Park Vodárenská veža, parc. č. 2666 a 2667   

 Pohraničná ulica (úsek od Jókaiho ul. po  vjazd na parkovisko ORPZ), parc. č.567 

 Komáromi Kacza (I., II., III. a IV. etapa), parc. č.6585 

Dielo sa bude realizovať po etapách v súlade s nacenenými výkazmi výmer, ktoré určujú 
charakter diela (Príloha č. 1 Zmluvy o dielo), pričom každý chodník tvorí samostatnú etapu 
diela.  
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Súčasťou diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke zhotoviteľa výslovne 
uvedené, ak ide o práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej organizácie práce 
zhotoviteľa alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodávky alebo by 
neplnilo požadovaný účel alebo, ak ich potreba obvykle vyplýva z povahy diela.  

Predmet zákazky musí byť vyhotovený na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebných prác, pri 
dodržaní parametrov zadania, platných STN noriem, technologických postupov, všeobecne 
záväzných technických požiadaviek na stavebné práce, platných právnych prevádzkových 
a bezpečnostných predpisov.  

Práce budú prebiehať etapovite. Verejný obstarávateľ  si vyhradzuje právo upraviť rozsah 
prác a dodávok vyšpecifikovaných vo výkaze výmer, pokiaľ nebude mať dostatočné finančné 
krytie na vyfinancovanie celého objemu dodania predmetu zákazky.             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4. Termín dodávky zákazky 

Park Vodárenská veža 

Zahájenie etapy diela:  do 5 kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska 
Ukončenie etapy diela :  do 20 kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska 
 

Pohraničná ulica (úsek od Jókaiho ul. po vjazd na parkovisko ORPZ) 

Zahájenie etapy diela :  do 5 kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska 
Ukončenie etapy diela :  do 20 kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska 

 
Oprava chodníkov na ul. Komáromi Kacza 

Zahájenie etapy diela :  do 5 kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska 
Ukončenie etapy diela :  do 60 kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska 
 

 
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 

Predpokladaná hodnota zákazky  179.971,08 € bez DPH (215.965,30  € s DPH) 

 
6. Zábezpeka: 

 Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 5.000,00 €  

 Spôsoby zloženia zábezpeky: 

a) zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa  
b) poskytnutím bankovej záruky. 

 
Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa 
 

 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa 
najneskôr v deň a hodinu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 

 Finančné prostriedky vo výške 5.000,00 € musia byť zložené prevodným príkazom na 
účet verejného obstarávateľa: 

Majiteľ účtu:   Mesto Komárno 
banka:   Československá obchodná banka, a.s. 
IBAN:   SK90 7500 0000 0040 2940 3258    
variabilný symbol:   IČO uchádzača 
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 Uchádzač doloží ku svojej ponuke výpis z bankového účtu o vklade požadovanej 
čiastky na daný účet verejného obstarávateľa. 

 
 Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa, bude 

uchádzač z tohto postupu verejného obstarávania vylúčený.  

 Uvedenú zábezpeku bude môcť verejný obstarávateľ použiť na hradenie nedorobkov, 
vád, penále podľa zmluvy o dielo, ako aj na prípadné dokončenie diela predmetu 
zmluvy. 

 Zábezpeka bude vrátená Zhotoviteľovi do 7 pracovných dní od protokolárneho 
prevzatia celého predmetu zákazky bez vád a nedorobkov.  

 Ostatným uchádzačom Verejný obstarávateľ vráti zábezpeku do siedmich dní odo 
dňa uzavretia zmluvy s víťazným uchádzačom. 

 
Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača 

 
 Uchádzač predloží originál bankovej záruky vystavenej bankou, pobočkou 

zahraničnej banky alebo zahraničnou bankou, v ktorej banka písomne vyhlási, že 
uspokojí verejného obstarávateľa (veriteľa) za uchádzača do výšky finančných 
prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača.  

 
 Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že je nepodmienená a že banka 

na prvé písomné požiadanie verejného obstarávateľa uspokojí verejného 
obstarávateľa za uchádzača v prípade prepadnutia zábezpeky ponuky uchádzača v 
prospech verejného obstarávateľa. 

 
 Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania diela, t.j. až 

pokým dodávateľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí dielo a objednávateľ takto 
dokončené dielo bez vád a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami  
zmluvy. 

 
 Ak záručná listina nebude predložená, ponuka uchádzača bude z tohto postupu 

verejného obstarávania vylúčená.  
 

7. Variantné riešenie: 

 Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu 
 k požadovanému predmetu zákazky.  

 Ak bude súčasťou variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do 
 vyhodnotenia a bude  sa naň hľadieť akoby nebolo predložené. 

 

8. Komplexnosť zákazky: 

 Cenová ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky.  

 

9. Možnosť predloženia ponuky a spôsob určenia ceny :  

 Cenová ponuka sa predkladá spolu na celý predmet zákazky.  

 Cena musí byť stanovená v €. 

 V ponúknutej cene majú byť zahrnuté všetky náklady, práce a výkony spojené 
 s predmetom zákazky, ktoré sú z pohľadu odbornosti potrebné. 
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 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, uvedie navrhovanú  cenu bez DPH, 
sadzbu a výšku DPH a navrhovanú cenu vrátane DPH. V prípade, že uchádzač nie je 
platca DPH, uvedie to v ponuke! 

 Ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky  v súlade s prílohou č. 4,  výkaz 
výmer. 

 Ponúknutá cena má byť rozpísaná v členení na jednotlivé položky a množstvá 
uvedené v prílohe č. 4 – výkaz výmer. Nedodržanie požiadaviek uvedených v opise 
predmetu zákazky a  v prílohe č. 4 môže byť dôvodom na vylúčenie ponuky 
z procesu VO.        

 Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
zákon o cenách vykonáva. 

 Navrhovaná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna daná. Cena sa nesmie 
meniť počas doby realizácie stavebných prác.  

 Akékoľvek zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných 
strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou 
na dve desatinné miesta.  

 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, uvedie: 

  - navrhovanú  cenu bez DPH 

  - sadzba DPH v % vyčíslená hodnota DPH 

  - navrhovanú cenu vrátane DPH.  

Ak uchádzač / záujemca nie je platca DPH, na skutočnosť upozorní označením 

 „Nie som platca DPH“. 

10. Podmienky financovania predmetu obstarávania:  

 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.  

 Verejný obstarávateľ  neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky.  

 Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou na základe ZOD alebo 
 objednávky zo strany verejného obstarávateľa a predložených faktúr dodávateľa za   
jednotlivé etapy. 

 Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúr obstarávateľovi. 

 

11. Podmienky účasti uchádzačov: 

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia pre zákazku:  

 podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. uchádzač musí byť 
oprávnený poskytovať verejnému obstarávateľovi požadovanú službu, 

 podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. že uchádzač nemá 
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

 
 Uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť : 

 

a.) Doklad o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii minimálne 
jedného riadiaceho zamestnanca,  zodpovedného za riadenie stavebných 
prác. Uchádzač predloží doklad o odbornej kvalifikácii osoby zodpovednej za 
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riadenie stavebných prác – vedúci stavby v zmysle stavebného zákona 
v znení neskorších predpisov, s odborným zameraním na inžinierske stavby – 
dopravné stavby (osvedčenie stavbyvedúci pre technické a energetické 
vybavenie stavieb) alebo adekvátny  doklad vydaný krajinou sídla uchádzača, 
na základe ktorého môže vykonávať uvedené činnosti.  

b.) Minimálne tri referenčné práce podobného charakteru v hodnote 
minimálne 100.000,00 EUR bez DPH.    

c.) Údaje o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má 
uchádzač alebo záujemca k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác. 

Požiadavka verejného obstarávateľa je objektívna z dôvodu, aby uchádzač 
resp. záujemca preukázal svoje schopnosti a skúsenosti úspešne realizovať 
predmet zákazky. Je schopný plniť predmet zákazky, požaduje informácie 
o schopnosti a praktických skúsenostiach uchádzača, ktoré tvoria predmet 
zákazky a že má dostatočné strojové kapacity na bezproblémové plnenie 
predmetu zákazky v požadovanej kvalite.  

Uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi zoznam strojového vybavenia, 
ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícii na uskutočnenie stavebných 
prác. Zoznam strojového vybavenia musí obsahovať všetky technické 
parametre strojov a fotodokumentáciu strojového vybavenia. 

Stavebné stroje a mechanizmy, ktoré sú potrebné k realizácii predmetu 
zákazky, 

Vozidlá na prepravu asfaltovej zmesi, 

Finišery na rozprestieranie asfaltovej zmesi – použijú sa finišery umožňujúce 
položenie asfaltovej zmesi , 

Hutniace mechanizmy - na dosiahnutie požadovanej miery zhutnenia sa 
musia používať valce.  

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo 
odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez 
ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo 
záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo 
koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť 
využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť 
preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou 
s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju 
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí 
vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania 
zmluvného vzťahu.  

 
12. Náklady na ponuku:  

 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša 
uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.  

 Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa, predložené v lehote na 
 predkladanie cenovej ponuky sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť 
 dokumentácie vyhlásenej verejnej súťaže.  
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13. Obsah cenovej ponuky:  

Ponuka predložená uchádzačom na celý predmet zákazky musí obsahovať: 

 Identifikačné údaje uchádzača, t.j., obchodný názov a sídlo uchádzača alebo miesto 
 podnikania, meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo 
 účtu, kontaktné telefónne číslo a e-mailovú adresu!!! (príloha č.1),  

 ponúknutú cenu na predmet zákazky, pričom kritériom na vyhodnotenie ponúk je 
 najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky  – Návrh uchádzača na plnenie kritérií 
 (príloha č. 2), 

 čestné vyhlásenie o zákaze účastí vo verejnom obstarávaní (príloha č. 3), 

 nacenený výkaz výmer (príloha č. 4),  

 podpísaný návrh Zmluvy o dielo (príloha č. 5), 

 všetky požadované doklady a zoznamy požadované v bode 11. tejto výzvy na  
 predkladanie cenovej ponuky, 

 harmonogram stavebných prác pre jednotlivé etapy diela,  

 ponuka musí byť predložená v slovenskom jazyku, vyhotovená v písomnej forme,
 písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky.  

 
14. Miesto, lehota a spôsob predkladania ponuky:  

 Uchádzač doručí svoju ponuku verejnému obstarávateľovi osobne do podateľne na 
 adresu: Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno, alebo 
 poštou na adresu: Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  
 Komárno.  

 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi 
 potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.  

 Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. 

 Obal musí byť uzatvorený a musí obsahovať nasledovné údaje: 

 adresu Mesta Komárna uvedenú vo výzve, 

 adresu uchádzača (uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla 
   alebo miesta podnikania uchádzača), 

 Obal musí byť označený :   
 

„Údržba MK súvislá - chodníky“  -  NEOTVÁRAŤ!  

 
15. Termín doručenia cenovej ponuky: 

 do  11. apríla 2022  do  9.00 hod. (cenové ponuky musia byt do uvedeného termínu 
zaevidované v podateľni Mestského úradu Komárno). 

 Uchádzač  môže predložiť iba jednu ponuku. 

 Ponuky zaslané po tomto termíne nebudú vyhodnotené a verejný obstarávateľ ju vráti 
uchádzačovi neotvorenú. 
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16. Kritériá a hodnotenie ponúk:  

 Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena za celý predmet obstarávania 
 v eur s DPH. V prípade platcu DPH sa za ňu považuje cena s DPH, prípade neplatcu 
 DPH konečná, celková cena za celý predmet obstarávania.  

 Cena bude vypracovaná na základe výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 4) tejto výzvy 
na predkladanie cenovej ponuky. 

 Komisia zostaví zostupné poradie všetkých listinne predložených platných ponúk, 
ktoré budú hodnotené podľa celkových cien. Ponuku s najnižšou cenou za daný 
objekt, zaradí komisia na prvé miesto poradia, ďalšie ponuky zoradí v zostupnom 
poradí, pričom ponuku s najvyššou cenou za objekt zaradí na posledné miesto 
poradia. 

 Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh na plnenie kritérií spolu za celý predmet 
zákazky. Vzor návrhu na plnenie kritérií tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy na predkladanie 
cenovej ponuky.  

 Cena uvedená v návrhu na plnenie kritérií musí byť vyjadrená ako cena za kompletný 
 objekt zákazky.  

 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky podľa tejto výzvy na 
predkladanie  cenovej ponuky bude z verejnej súťaže vylúčená. Uchádzačovi bude 
písomne alebo elektronicky oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu 
vylúčenia.  

 

17. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:  

 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená a splnil podmienky účasti 
vo verejnom obstarávaní, bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

 
18. Doplňujúce informácie:  

 
 Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok – splnil všetky podmienky 

účasti a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela s DPH. 

 Úspešný uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka bude financovaná 
z fondu na podporu športu v rámci výzvy Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 
športovej infraštruktúry, číslo: 2021/004  , toto plnenie bude predmetom administratívne 
kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu. 
Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku 
z fondov  neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok 
verejného obstarávania. 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo 
obstarávanie zrušiť v prípade ak: 

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených 
 v tejto  výzve, 

 - sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené, 

 - nebude predložená ani jedna cenová ponuka. 

 Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto 
obstarávaní. 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť rozsah prác a dodávok 
vyšpecifikovaných vo výzve na predkladanie cenovej ponuky, pokiaľ nebude mať 
dostatočné finančné krytie na vyfinancovanie celého objemu dodania predmetu zákazky. 
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 Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od plnenia predmetu obstarávania,   
verejný obstarávateľ môže vyzvať na plnenie predmetu obstarávania ďalšieho 
uchádzača    v poradí. 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených 
ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre vereného obstarávateľa 
alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.   

 Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto 
obstarávaní. 

 
 
 
V Komárne, dňa 30.03.2022   
     
                                                                                                 Ing. Attila Kulcsár Szabó 
 vedúci Odboru rozvoja a  
 životného prostredia   
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Príloha č. 1  
 

Identifikačné údaje uchádzača 
 

( v súlade s výpisom z Obchodného registra (Živnostenského registra)) 
 
 

Obchodné meno alebo názov uchádzača:        ............................................................ 

 

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:       ............................................................ 

IČO:                                                                  ............................................................ 

DIČ:       ............................................................ 

Bankové spojenie:     ............................................................ 

Číslo účtu:      ............................................................ 

 

Právna forma:                                                    ............................................................ 

 

Zápis uchádzača v Obchodnom registri:          ............................................................ 

 

Kontaktné údaje uchádzača:                             ............................................................ 

 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:                ............................................................ 

 

Telefón:                                                             ............................................................ 

 

E-mail:                                                               ............................................................ 

 
 
 

 
V .......................................     dňa .......................................... 
 
 
 
Pečiatka, podpis ...................................................... 

 
 



10 
 

Príloha č. 2 
NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRÍ 

 

 Verejný obstarávateľ:  Mesto Komárno 

Predmet zákazky:   Údržba MK súvislá - chodníky 

 
 

 
 Obchodné meno alebo názov uchádzača:       ............................................................ 

 

 Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:      ............................................................ 

 

Názov  
Cena v € bez DPH  

za objekt 
Hodnota DPH 

Cena v € s DPH   
za objekt 

 

Park pri Vodárenskej veži 

(parc. č. 2666 a 2667)   

   

 

Pohraničná ulica 

(úsek od Jókaiho ul. po  vjazd na 
parkovisko ORPZ), (parc. č.567) 

   

 

Chodník na ulici Komáromi Kacza 

(parc. č.6585) 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum, pečiatka, podpis:    ..........................................             

Cena bez DPH  v € za celý 
predmet zákazky 

 

Hodnota DPH  

Cena s DPH v €  za celý            
predmet zákazky 
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Príloha č. 3 
 
 
 

 
Čestné vyhlásenie 

o zákaze účastí vo verejnom obstarávaní 

 

 

 

...................................................................... týmto čestne prehlasujem, že plním podmienku 
účasti podľa § 32. Ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov 
a deklarujem ju týmto čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 2 písm. f). 

 

 

Vyhlasujem, 

 

 

že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

 

 

 

 

 

 

 

V .......................................       dňa .......................................... 
 
 
 
 

 
Pečiatka, podpis ...................................................... 
 
                                                             



12 
 

Príloha č. 4  
 
Výkaz výmer 
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Príloha č. 5  
 

Návrh  
 

Zmluvy o dielo  
uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v platnom znení  medzi 
 


