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Zmluva o dielo 

uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov 
 
 
 

Zmluvné strany 
 

Objednávateľ: 
Obchodné meno:   Obec Lúč na Ostrove 
Sídlo:     Obecný úrad, 930 03 Lúč na Ostrove 20 
IČO:     00305561 
DIČ:     2021139747  
V zastúpení:    Mgr. Ladislav Kiss – starosta obce    
Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN:                                                          SK53 5600 0000 0038 6180 3001 
SWIFT (BIC):                 KOMASK2X 

  Poverený na rokovanie vo veciach 

- Právnych:    Mgr. Ladislav Kiss – starosta obce 
- Technických:                Mgr. Ladislav Kiss – starosta obce 

(ďalej aj ako „objednávateľ“) 
 
 
 

Zhotoviteľ: 
Obchodné meno:  AVA-stav, s.r.o. 
Sídlo:  Puškinova 700/90, 924 01 Galanta 
Oprávnený na podnikanie v zmysle  zápis v OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 21431/T 
IČO:  43 989 268 
DIČ:  2022539596  
IČ DPH:  SK2022539596  
V zastúpení:  Alexander Gyurkovics - konateľ  
Bankové spojenie:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
IBAN:  SK84 1111 0000 0011 3880 1008  
BIC:  UNCR SKBX   
(ďalej aj ako „zhotoviteľ“) 
resp. 
(ďalej  aj ako„ zmluvné strany“) 

 

 
 

Úvodné ustanovenie 
 

Táto zmluva je uzatvorená na základe výsledkov verejného obstarávania uskutočneného v zmysle Zákona 
č.343/2015 Z. z. o verejnom  obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov,  ktoré  objednávateľ  vykonal  v súvislosti s realizáciou zákazky: SO – 01 Kanalizácia splašková. 
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Článok I.  

Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom zmluvy o dielo je úprava zmluvných podmienok medzi objednávateľom a zhotoviteľom 
pri realizácii stavebného diela „SO – 01 Kanalizácia splašková“. (ďalej len„ dielo“) 

2. Dielo sa skladá z dvoch častí: 
- vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a  
- zhotovenie stavby  „SO – 01 Kanalizácia splašková“ 

3. Dielom sa rozumejú všetky práce a dodávky zhotoviteľa, nevyhnutné k bezproblémovej realizácii, 
k jeho ukončeniu a odovzdaniu objednávateľovi. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre objednávateľa uvedené dielo riadne, včas v požadovanej kvalite 
a v súlade s podmienkami tejto zmluvy, pričom bude postupovať s patričnou odbornou 
starostlivosťou. Ide o uskutočnenie stavebných prác formou realizácie diela – stavby na kľúč 
s dosiahnutím minimálne naprojektovaných parametrov podľa špecifikácie a v rozsahu určenom 
nasledujúcimi dokumentmi: 
a) Tento dokument označený ako „Zmluva o dielo“, spolu s prílohami, ak nie sú výslovne uvedené 

nižšie v tomto bode; 
b) Projektová dokumentácia stavby v stupni pre stavebné povolenie  „SO – 01 Kanalizácia 

splašková“, spolu s jej prípadnými zmenami uskutočnenými počas vypracovania realizačnej 
projektovej dokumentácie, ktorá sa zadáva uzatvorením tejto Zmluvy o dielo (ďalej aj 
„Dokumentácia“), vrátane príslušného stavebného povolenia. 

c) Výkaz výmer  
d) Súťažné podklady z verejného obstarávania, ktorého výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy 

a ponuka zhotoviteľa predložená v tomto verejnom obstarávaní. 
Uvedené dokumenty treba chápať ako záväzné a vzájomne sa doplňujúce. 

5. Súčasťou záväzku zhotoviteľa je realizácia stavebných prác, vrátane dodávky stavebných materiálov 
podľa realizačnej projektovej dokumentácie a podrobného položkového rozpočtu diela, ktorý tvorí 
Prílohu č.1 a je  neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

6. Prácami sa v tejto zmluve rozumejú všetky stavebné práce zhotoviteľa, dodávkami sa rozumejú 
dodávky stavebných materiálov (ďalej len „práce a dodávky“). 

7. Predmet zmluvy bude realizovaný len v rozsahu poskytnutého nenávratného finančného príspevku a 
vlastných zdrojov objednávateľa určených na predmet zmluvy. Objednávateľ má právo pred alebo 
počas plnenia zmluvy z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov práce zastaviť a odstúpiť od 
zmluvy bez sankcií a bez nároku na zaplatenie ušlého zisku. 

8. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom predmetu plnenia zmluvy, že sú 
mu známe obsahové a technické podmienky na vykonanie diela a disponuje dostatočnými 
technickými, technologickými a personálnymi kapacitami a potrebnými odbornými znalosťami na 
kvalitnú a bezproblémovú realizáciu diela. Zároveň zhotoviteľ potvrdzuje, že cena diela odráža všetky 
podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré zhotoviteľ pri zachovaní odbornej starostlivosti má 
predvídať. 

9. Objednávateľ sa zaväzuje za podmienok stanovených v tejto zmluve prevziať riadne a včas vykonané 
práce a zaplatiť zhotoviteľovi cenu do výšky vykonaných prác spôsobom podľa Čl. III. bod 5. 

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní 
kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom stavby, v súlade s platnými technickými 
normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, za podmienok dohodnutých v zmluve, riadne 
a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. 

11. V prípade, ak bude na riadne užívanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékoľvek právo duševného 
vlastníctva Zhotoviteľa alebo tretej osoby, Zhotoviteľ zabezpečí,  že Objednávateľ nadobudnutím 
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vlastníctva k predmetu Zmluvy o dielo získal aj všetky oprávnenia a licencie na takéto práva 
a odplata za používanie týchto práv bude zahrnutá v cene predmetu Zmluvy o dielo. 

12. Všetky veci a podklady, ktoré sú potrebné k plneniu diela, je povinný zaobstarať Zhotoviteľ, pokiaľ 
nie je v tejto zmluve výslovne uvedené, že ich zaobstará Objednávateľ. 

13. Súčasťou predmetu zmluvy sú nasledujúce činnosti súvisiace so zhotovením a odovzdaním diela (ak 
si ich zhotovenie a odovzdanie diela vyžaduje), bez ohľadu na ich uvedenie, či neuvedenie vo výkaze 
výmer či projektovej dokumentácii: 
- Vytýčenie stavby, geodetické práce                                        

- akékoľvek stavebné práce a stavebné výrobky a materiály, ktorých potreba uskutočnenia a 
zabudovania vyplynie z vyhotovenej realizačnej projektovej dokumentácie.      

- dodávky takého materiálu a prác, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácií, ale si ich 
povaha diela a okolnosti výstavby diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú najmä, no nie výlučne, 
pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, 
montážny materiál atď., ak si to povaha diela vyžaduje                                                   

- Projekt dopravného značenia počas výstavby                                   

- Dopravné značenie počas výstavby - zabezpečenie dopravného značenia a ďalších dopravných 
opatrení k dopravným obmedzeniam nevyhnutným na vykonanie Diela, ich údržba, 
premiestňovanie a následné odstránenie, 

- Stavebno-technický prieskum konštrukcií 

- Informačná tabuľa  

- Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby – odovzdať 3 paré projektu skutočnej 
realizácie diela v tlačenej forme so zakreslením uskutočnených zmien a úprav do projektu pre 
stavebné povolenie a realizáciu stavby. 

- Prevádzkový poriadok 

- Zriadenie aj odstránenie zariadenia staveniska - vrátane napojenia na inžinierske siete, 
zabezpečenie vlastných podružných meračov elektrickej energie, vody pre účely odberu energií 
a vody počas realizácie stavebných prác v predmete plnenia tejto zmluvy, odber z iného miesta, 
ako za podružným meračom elektrickej energie a vody je neprípustný 

- zabezpečenie potrebných opatrení nevyhnutných pre neporušenie akýchkoľvek inžinierskych sietí 
počas výstavby, 

- zabezpečenie všetkých nevyhnutných prieskumov pre riadne vykonanie a dokončenie Diela, 

- zabezpečenie a vykonanie všetkých opatrení organizačného a stavebno-technologického 
charakteru pre riadne vykonanie Diela, 

- všetky práce, dodávky a služby súvisiace s bezpečnostnými opatreniami na ochranu osôb a 
majetku, 

- ochrana Diela až do jeho odovzdania Objednávateľovi, vrátane materiálov a zariadení Zhotoviteľa 
nevyhnutných na vykonanie Diela, zabezpečenie bezpečnosti práce a ochrany životného 
prostredia, 

- zabezpečenie a realizácia všetkých skúšok a revízií týkajúcich sa vykonávaného Diela, ktoré sú 
nevyhnutné podľa príslušných právnych predpisov a noriem, a/alebo vykonanie ktorých bolo 
dohodnuté Zmluvnými stranami, vrátane vystavenia protokolov, 

- zabezpečenie atestov a dokladov o požadovaných vlastnostiach výrobkov (vyhlásení o zhode), 

- odvoz, uloženie a likvidácia odpadov v súlade s príslušnými právnymi predpismi, vrátane 
odovzdania dokladov preukazujúcich spôsob nakladania so vzniknutým odpadom, 

- zabezpečenie podmienok stanovených správcom inžinierskych sietí, 

- zabezpečenie a splnenie podmienok vyplývajúcich zo stavebného povolenia alebo iných 
dokladov,  

- zabezpečenie zimných opatrení, osvetlenia pracovísk, ak je to na vykonanie Diela potrebné, 
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- vykonanie denného upratovania Staveniska a priebežné odstraňovanie znečistenia komunikácií. 

- zabezpečenie si povolení od správcov komunikácií pre dopravné obmedzenia počas výstavby 
14. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu uzavrieť 

zmluvu  o dielo v nasledovnom znení. 
15. Zhotoviteľ prehlasuje, že vzal na vedomie ciele a potreby objednávateľa, bol oboznámený s jeho   

požiadavkami a výslovne prehlasuje, že predmet plnenia zmluvy podľa článku I. zmluvy bude 
realizovať s odbornou starostlivosťou podľa dohodnutého rozsahu s odborne spôsobilými 
zamestnancami. 

16. Pre jednoznačnosť výkladu textu zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli výklade nasledovných 
pojmov: 

- NFP EÚ a ŠR – nenávratný finančný prostriedok z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu 

- Oprávnené výdavky projektu – stavebné práce a dodávky stavby - projektu, ktoré budú 
spolufinancované    z NFP   EÚ a ŠR. 

17. Vzhľadom na výšku plnenia predmetu Zmluvy o dielo Zhotoviteľ vyhlasuje, že je zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a aj všetci jeho prípadní subdodávatelia, 
ktorých podiel na zákazke naplní zákonné limity bude spĺňať podmienky zákona č. 315/2016 Z. z. o 
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

18. Súčasťou predmetu plnenia je spracovanie a predloženie objednávateľovi na schválenie plánu 
organizácie výstavby, príprava kompletných dokumentov a podkladov, nevyhnutných pre vydanie 
kolaudačného rozhodnutia na Stavbu, a/alebo povolenia na predčasné užívanie Stavby, a/alebo 
povolenia na skúšobnú prevádzku, vrátane prevádzkových predpisov, návodov k obsluhe a 
zaškolenie personálu. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi pri zabezpečení dokladov 
a dokumentov nevyhnutných pre vydanie kolaudačného rozhodnutia nevyhnutnú súčinnosť 
a spoluúčasť. 

19. V tejto súvislosti Objednávateľ zadáva a Zhotoviteľ preberá záväzok na zhotovenie – výstavbu diela 
súčasťou ktorého bude aj vykonanie potrebných prehliadok, meraní, skúšok, revízií, ako aj dodanie 
a vyhotovenie revíznych kníh, certifikátov, vyhlásení o zhode a pod., v rozsahu podľa platných STN, 
zákonov, vyhlášok, predpisov a podmienok uvedených v stavebnom povolení. 

20. Súčasťou predmetu plnenia je súčinnosť Zhotoviteľa poskytnutá Objednávateľovi v kolaudačnom 
konaní, v konaní o povolenie predčasného užívania Stavby alebo skúšobnej prevádzky v takej miere, 
aby z jeho strany nevznikli žiadne prekážky s vydaním príslušných rozhodnutí. Zhotoviteľ bude ďalej 
spolupracovať pri nábehu skúšobnej prevádzky Objednávateľa. Súčinnosťou Zhotoviteľa podľa tohto 
bodu sa rozumie najmä zabezpečenie a odovzdanie objednávateľovi všetkých dokumentov 
a dokladov nevyhnutných pre vydanie kolaudačného rozhodnutia, aj zabezpečenie takých dokladov 
a dokumentov, ktorých potreba môže vyplynúť alebo vyplynie z priebehu kolaudačného konania  
(okrem iného napr. záväzné stanovisko príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, 
Technickej  inšpekcie, Inšpektorátu práce, príslušného Okresného riaditeľstva hasičského 
a záchranného zboru a pod.) 

21. Súčasťou predmetu plnenia je geodetické výškopisné a polohopisné zameranie skutkového 
zrealizovania diela vrátane realizovaných prípojok k vedeniam technického vybavenia. Geodetické 
zameranie spracovať a odovzdať v tlačenej forme v troch vyhotoveniach a v digitálnej forme  na 
CD/DVD.  Pritom musia byť dodržané tieto formáty: 

- Výkresy: DWG (Autocad, vrátane všetkých potrebných referenčných súborov, súborov so 
symbolmi, fonty písiem atď.) a PDF (Adobe)  

- Písomnosti, tabuľky, prezentácie atď.: DOC, XLS, PPT, MDB (MS Office) a PDF 

- Časové plány, harmonogramy termínov: MPP (MS Project) a PDF (Adobe) 

- Naskenované podklady: PDF (Adobe, každý dokument tvorí jeden súbor, samostatný súbor pre 
každú stránku nie je možné  akceptovať) 
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- Obrázky pre fotodokumentáciu: JPG 

- Obrázky pre tlačové predlohy: TIF 

- Pre názvy súborov musia byť dodržané pokyny Zástupcu Objednávateľa. 
22. Predmetom plnenia je ďalej koordinácia stavebných prác a nevyhnutná spolupráca pri tých častiach 

Diela, ktoré Objednávateľ zabezpečil alebo zabezpečí samostatne, a ktoré nie sú zahrnuté v cene 
Diela.  

23. Zhotoviteľ bude vykonávať Dielo v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi v Slovenskej 
republike, touto Zmluvou a s príslušnými prílohami k tejto Zmluve, s ďalšími pokynmi Objednávateľa, 
v súlade s požiadavkami na prvotriednu kvalitu, stanovenými príslušnými záväznými a smerodajnými 
STN (alebo DIN, EUROCODE v prípade, že príslušné slovenské normy neexistujú alebo požiadavky na 
kvalitu neupresňujú) v súlade s technologickými postupmi a technickými listami výrobkov 
vzťahujúcimi sa k vykonávanému Dielu. 

24. Zhotoviteľ týmto výslovne vyhlasuje, že predmet Zmluvy obsahuje všetko, čo je potrebné pre riadne, 
včasné a kompletné vykonanie plne funkčného Diela bez vád, že jeho ponuka je správne a úplne 
kalkulovaná, že zmluvná cena je postačujúca, aby pokryla všetky náklady, ktoré vzniknú v súvislosti 
s jeho zmluvnými záväzkami podľa tejto Zmluvy. 

25. Zhotoviteľ je povinný realizovať Dielo na svoje vlastné náklady a riziko v súlade s Časovým plánom 
Stavby. 

26. Zhotoviteľ sa zaväzuje za úhradu vykonať aj zmenu diela nad rozsah vymedzený touto zmluvou, 
v dôsledku prípadných naviac prác, dodatočne požadovaných objednávateľom. 

27. Zhotoviteľ zhotoví a dokončí celé dielo riadne a včas v termíne dohodnutom s Objednávateľom, za 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vyzve Objednávateľa na prevzatie diela, Zhotoviteľ spíše 
protokol o odovzdaní a prevzatí diela a po protokolárnom odovzdaní a prevzatí riadne dokončeného 
diela Objednávateľ zaplatí dohodnutú cenu podľa podmienok a pravidiel uvedených v článku III. 
tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, prevziať aj samostatne funkčný celok z 
diela tvoriaci súčasť predmetu plnenia zmluvy, aj pred dohodnutým termínom ukončenia realizácie 
diela.  

28. Osoby a všetky veci povahy hmotnej ako i právnej, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu splneniu 
záväzku Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, s výnimkou chýbajúcich podkladov odovzdaných 
Objednávateľom (t. j. pri zmene projektovej dokumentácie, technického riešenia a podobne), je 
povinný zabezpečiť zhotoviteľ, a to na svoje náklady a nebezpečie.  

29. Súčasťou predmetu plnenia je v rámci dodávky a realizácie trvalého a dočasného  dopravného 
značenia vykonať inžinierske činnosti súvisiace s určením trvalého aj dočasného dopravného 
značenia pred jeho dodaním a inštaláciou.  To znamená zabezpečiť súhlasné stanoviská k návrhu 
trvalého a dočasného dopravného značenia od príslušných orgánov štátnej správy a dotknutých 
organizácií (napr. Okresný dopravný inšpektorát Dunajská Streda, Regionálny správa a údržba ciest, 
Trnavský samosprávny kraj, Slovenská správa ciest a. s., Okresný úrad Trnava - Odbor dopravy a 
pozemných komunikácií, Okresný úrad Dunajská Stred – Odbor dopravy a pozemných komunikácií 
a pod.) a zabezpečiť vydanie určenia trvalého a dočasného dopravného značenia príslušným 
cestným orgánom.  

 

Článok II. 
Čas a miesto plnenia 

 
1. Termín odovzdania realizačnej projektovej dokumentácie je max. 2 mesiace od nadobudnutia 

účinnosti tejto Zmluvy o dielo. 
2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ protokolárne prevezme stavenisko najneskôr do 

7 dní odo dňa doručenia výzvy na prevzatie staveniska.  
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 10 pracovných dní od protokolárneho prevzatia staveniska začať 
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s vykonávaním prác na diele v rozsahu a lehote podľa dohody s objednávateľom. 
4. Maximálna lehota realizácie predmetu zmluvy je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov. 
5. Predpokladaný termín zahájenia realizácie prác je rok 2019. 
6. Miestom realizácie diela je Obec Lúč na Ostrove, bližšie špecifikované v stavebnom povolení. 
7. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, 

ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela dôsledkom čoho je predĺženie času plnenia podľa 
bodu 3 tohto článku zmluvy.  

8. V prípade prerušenia prác z dôvodu na strane objednávateľa alebo z dôvodu tzv. vyššej moci, zmluvné 
strany si dohodnú nový termín dokončenia predmetu zmluvy, pričom predĺženie lehoty plnenia bude 
primerané dobe, na ktorú treba vykonanie prác prerušiť. 

9. Údaje o začiatku a konci lehoty výstavby uvedené v projektovej dokumentácii nie sú pre obsah tejto 
zmluvy relevantné a zmluvné strany ich nebudú brať do úvahy. 

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dokončiť dielo v termínoch podľa časového a vecného 
harmonogramu prác uvedeného v prílohe č. 2 k tejto zmluve, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
zmluvy, pričom začatie plnenia diela nastáva dňom protokolárneho odovzdania staveniska, 
právoplatného stavebného povolenia, vyjadrení k projektu pre stavebné povolenie a dokončenie 
plnenia diela v rozsahu článku I  tejto zmluvy protokolárnym odovzdaním a prevzatím celého diela 
najneskôr do 24 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy. Zhotoviteľ je povinný splniť riadne a včas všetky 
povinnosti vyplývajúce z kolaudačného konania týkajúce sa predmetu tejto zmluvy. 

11. Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a odovzdania diela oproti bodu 3 tohto článku zmluvy je 
podmienená vzájomnou dohodou zmluvných strán v písomnej podobe formou dodatkov k tejto 
zmluve, ktoré budú očíslované, datované a podpísané obidvoma zmluvnými stranami po 
predchádzajúcom odsúhlasení zo strany Poskytovateľa a stanú sa tak súčasťou zmluvy. 

12. Podrobný harmonogram plnenia diela, postupu prác na plnení diela spracovaný Zhotoviteľom 
a vzájomne odsúhlasený obidvoma zmluvnými stranami tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve. Zhotoviteľ 
sa zaväzuje pri odovzdaní staveniska potvrdiť platnosť harmonogramu v prílohe č.2. k tejto zmluve, 
resp. predložiť aktualizovaný harmonogram plnenia diela, postupu prác. Zhotoviteľ je povinný 
dodržiavať termíny podľa harmonogramu prác tak, aby jednotlivé práce, úkony boli dokončené riadne 
a včas. V zmysle tohto harmonogramu budú prebiehať všetky skúšky, revízie, prípadné skúšobné 
prevádzky v zmysle STN, požiadaviek Technickej inšpekcie SR (ďalej len „TI SR“) a Inšpektorátu práce 
SR (ďalej len „IP SR“) a iné nevyhnuté úkony pre funkčnosť stavby a jej samostatných funkčných 
celkov, potrebné k prevzatiu diela a ku kolaudačnému konaniu. Harmonogram plnenia diela, 
realizácie prác a jeho aktualizácie musia byť predkladané a odsúhlasené Objednávateľom, stavebným 
dozorom a  poskytovateľom finančných prostriedkov z fondov EÚ.  

13. Zhotoviteľ je povinný zaistiť nepretržitý chod prác na realizácii diela na stavbe s postupom prác pri 
dodržaní všetkých príslušných predpisov týkajúcich sa jednak bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri 
práci, ako aj Zákonníka práce a iných všeobecne platných predpisov. 

14. Ak Zhotoviteľ túto povinnosť nesplní, považuje sa to za porušenie zmluvy podstatným spôsobom. Na 
stavenisku musí byť počas prác vykonávaných Zhotoviteľom k dispozícii zodpovedný pracovník 
Zhotoviteľa. Každé prerušenie prác v trvaní dlhšom ako 5 pracovných dní je zhotoviteľ povinný 
neodkladne písomne oznámiť objednávateľovi spolu so správou o predpokladanej dĺžke trvania, 
príčinách a navrhovaných opatreniach k odstráneniu týchto príčin prerušenia. Pokiaľ Objednávateľ 
neoznámi písomne svoje stanovisko do 5 pracovných dní od písomného doručenia príčin prerušenia, 
považujú obe zmluvné strany prerušenie prác za objektívne. Po pominutí prekážok prerušenia prác je 
Zhotoviteľ povinný pokračovať v začatom diele bez akejkoľvek ďalšej písomnej alebo ústnej výzvy zo 
strany Objednávateľa. Neobjektívne prerušenie prác zo strany Zhotoviteľa bude riešené 
Objednávateľom, pričom Zhotoviteľ berie na vedomie, že za takéto neobjektívne prerušenie prác 
z jeho strany môže Objednávateľ účtovať zmluvnú pokutu za každý deň prerušenia prác v súlade 
s bodom 11, čl. VIII tejto zmluvy. 
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15. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou 
alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť 
(ďalej len „vyššia moc“). Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti 
brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení 
nezávisle na vôli zmluvných strán a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky zmluvnými 
stranami odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať. 
O vzniku ako aj zániku týchto udalostí, okolností je zmluvná strana druhú zmluvnú stranu povinná 
písomne informovať. V tomto zmysle sa za dostatočne odôvodnené prípady považujú napríklad 
nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovaných prác a tiež príkazy, 
zákazy a obmedzenia vydané štátnymi orgánmi alebo miestnymi správnymi orgánmi, ak neboli 
vykonané konaním, resp. nekonaním Zhotoviteľa. Za vyššiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré 
vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov zmluvných strán a ďalej prekážky plnenia, ktoré 
boli zmluvné strany povinné prekonať alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo 
všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena meny pre štát, kde sa zhotovuje stavby, alebo 
pokiaľ môže dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu osobu. 

 

 
Článok III. 

Cenové a platobné podmienky 
 

1. Cena diela v celom rozsahu podľa článku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v 
zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je 
konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s 
príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve. 

 
Cena bez DPH  3 637 500 Eur 
 
DPH 20%  727 500 Eur 
 
Cena celkom s DPH 4 365 000 Eur  
 
(slovom: štyri milióny tristošesťdesiatpäťtisíc Eur) 
 
 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela podľa predmetu zmluvy je zmluvnou cenou, 
platnou až do odovzdania diela. Jednotkové ceny jednotlivých položiek rozpočtu sú ceny pevné, 
nezmeniteľné, platné po celú dobu realizácie diela. 

3. Jednotkové ceny obsahujú aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia 
staveniska, poplatky za skládky, náklady na úpravu, rekultiváciu a ostatné práce spojené s uvedením 
pracovných plôch do pôvodného stavu a zamerania skutkového stavu uskutočnenej stavby. 
Cena diela obsahuje všetky náklady na zhotovenie diela, predovšetkým náklady na prácu, všetky 
stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú 
realizáciu prác, dokončenie, údržbu počas realizácie diela, likvidáciu odpadu vzniknutého v súvislosti 
s realizáciou diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, 
zmluvné záruky, bankové náklady, zisk, všeobecné riziká v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, 
vrátane zmluvne stanovenými záväzkami a zodpovednosťou. 
Cena diela je cena maximálna a zahŕňa odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov zhotoviteľa 
vyplývajúcich zo zmluvy ako aj náhradu akýchkoľvek nákladov alebo výdavkov (vrátane nákladov alebo 
výdavkov na revízie, skúšky, kontroly a merania, poplatkov za energie, telefón, odstraňovanie 
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a prepravu odpadov, prepravu, manipuláciu so stavebným materiálom, strojmi a zariadeniami, 
náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska. vrátane všetkých nákladov 
a výdavkov spojených s plnením celého predmetu diela podľa článku I. tejto zmluvy) Zhotoviteľa 
vynaložených na riadne vykonanie a odovzdanie celého diela podľa článku I. tejto zmluvy 
Objednávateľovi spĺňajúceho stanovený účel v rozsahu podľa zmluvy a súťažných podkladov, v tom 
tiež náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie skutočnej realizácie diela. 
Ceny a sadzby uvedené v ocenenom výkaze výmer úplne zahŕňajú cenu prác popísaných 
v jednotlivých položkách v nadväznosti na technické špecifikácie, vrátane všetkých nákladov 
a výdavkov, ktoré sa vyžadujú a môžu súvisieť s úplnou realizáciou popísaného diela, vrátane 
dočasných diel, materiálu, dodávky, montáže, všetkých skúšok, dočasných prác, zriadenia prístupu na 
stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností konkrétne uvedených alebo nepriamo 
vyplývajúcich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorých je ponuka založená. Má sa za to, že 
zriaďovacie náklady Zhotoviteľa, zisk a režijné náklady a podobné poplatky sú rozložené rovnomerne 
vo všetkých jednotlivých sadzbách. 

4. Ak pôjde o dodávky a práce, ktoré nie sú v rozpočte zahrnuté, bude ich cena dohodnutá na základe 
cenovej kalkulácie predloženej Zhotoviteľom Objednávateľovi na odsúhlasenie. K realizácii takýchto 
prác, dodávok a služieb môže Zhotoviteľ pristúpiť až po odsúhlasení ich cenovej kalkulácie 
Objednávateľom a uzavretí príslušného dodatku k tejto zmluve. 

5. Podkladom pre platenie budú faktúry vystavené zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že 
zhotoviteľ môže fakturovať objednávateľovi vždy po vykonaní min. 20 % - ného podielu z ceny diela. 
Faktúry budú vyhotovená na základe skutočne vykonaných a objednávateľom odsúhlasených prác a 
dodávok. 

6. Posledná faktúra bude označená ako „faktúra konečná”, a jej hodnota nemôže byť nižšia ako 10% zo 
zmluvnej ceny. Uznanie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky Zhotoviteľa. 

7. Preddavky (zálohy) objednávateľ neposkytuje. 
8. Zhotoviteľ je povinný zložiť zábezpeku na vykonanie prác vo výške 10% hodnoty diela bez DPH na 

bankový účet objednávateľa do 10 dní od podpisu tejto zmluvy. Zábezpeka môže byť nahradená 
neodvolateľnou bankovou zárukou, vydanou finančnou inštitúciou. Banková záruka bude slúžiť  ako 
kaucia na zabezpečenie záväzku zhotoviteľa na riadne a včasné plnenie povinností zhotoviteľa z tejto 
ZoD.  

9. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť kauciu (bez úrokov - banka objednávateľa neposkytuje úroky) na účet 
zhotoviteľa nasledovne: 
- čiastku vo výške 5 % kaucie v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa odstránenia všetkých vád a 
nedorobkov zistených na odovzdávacom a preberacom konaní, ktorých zoznam bude prílohou 
obojstranne podpísaného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a  po preukázaní vysporiadania 
záväzkov zhotoviteľa  so svojimi subdodávateľmi podľa bodu 26 tohto článku zmluvy o dielo. 
- čiastku vo výške 5 % kaucie v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa odstránenia všetkých vád a 
nedorobkov zistených na kolaudačnom konaní, ktorých zoznam bude prílohou protokolu z 
kolaudačného konania. Táto kaucia môže byť nahradená aj neodvolateľnou bankovou zárukou.  

10. Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si z kaucie svoje nároky z vád diela, nároky na zaplatenie 
zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od ZoD a iné nároky, ktoré 
nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené. 

11. V prípade, že dielo nebude vykazovať naprojektované minimálne parametre, kaucia v celej výške 
prepadne v prospech objednávateľa. 

12. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že zhotoviteľ doručí objednávateľovi v papierovej verzii 
a v elektronickej verzii vo formáte MS EXCEL na CD nosiči súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený 
stavebným dozorom v príslušnom období za ktoré vystavuje faktúru (ďalej len Súpis prác). 
Objednávateľ sa zaväzuje skontrolovať práce a dodávky podľa daného Súpisu prác najneskôr do 
troch pracovných dní po jeho doručení. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi potrebnú 
súčinnosť na skontrolovanie vykonaných prác a dodávok podľa Súpisu prác. Výsledok kontroly bude 
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zaznamenaný v preberacom protokole (ďalej len Protokol). Ak objednávateľ v Protokole odsúhlasí 
vykonané práce a dodávky podľa Súpisu prác, je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru na cenu prác 
a dodávok odsúhlasených v Protokole. Ak majú vykonané práce a dodávky podľa Súpisu prác závady, 
nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru skôr, ako tieto závady odstráni a objednávateľ 
v Protokole potvrdí riadne vykonanie prác a dodávok podľa Súpisu prác. 

13. Po riadnom ukončení a protokolárnom odovzdaní celého diela v súlade s touto zmluvou a po 
odstránení všetkých závad a nedorobkov obsiahnutých v preberacom protokole objednávateľ uhradí 
faktúru vystavenú zhotoviteľom.  

14. Faktúra, ktorú predloží zhotoviteľ objednávateľovi musí byť predložená v šiestich originálnych 
rovnopisoch a musí obsahovať  všetky  náležitosti  daňového  dokladu  v zmysle  príslušných  platných 
právnych  predpisov  SR,  najmä nasledovné údaje: 
- označenie a číslo faktúry, konštantný a variabilný symbol faktúry, 
- dátum vystavenia faktúry, dátum dodania prác/tovarov/služieb a dátum splatnosti faktúry, obdobie, za 

ktoré sa vykonávali fakturované práce a dodávky 
- obchodné meno a adresu objednávateľa a zhotoviteľa, ich IČO, DIČ, IČ DPH a údaj o zápise v OR vrátane 

spisovej značky, 
- predmet plnenia podľa potvrdeného Súpisu prác, 
- fakturovanú cenu bez DPH, sadzbu DPH, čiastku DPH a celkovú cenu s DPH, zaokrúhlenú na dve 

desatinné miesta; 
- označenia bankového spojenia (IBAN, SWIFT) objednávateľa a zhotoviteľa, a číslo účtu (aj v tvare IBAN); 
- pečiatku a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa.  
- číslo zmluvy a označenie diela; 
- názov projektu, ITMS kód projektu podľa zmluvy o poskytnutí NFP medzi objednávateľom 

a poskytovateľom NFP,  
- odtlačok pečiatky a podpis stavebného dozora 

15. Neoddeliteľnou prílohou faktúry bude objednávateľom, stavebným dozorom a zhotoviteľom 
potvrdený: 

1) zisťovací protokol o vykonaných (stavebných) prácach a dodávkachakoPrílohač.1 k faktúre 
2)  súpis vykonaných prác a dodávok ako Príloha č. 2 k faktúre (predkladá sa aj elektronicky vo 

formáte .xls/.xlsx),  
3) Ďalšie prílohy: 
- certifikáty, prehlásenia o zhode od použitých materiálov a dodávok, doklady o vykonaných 

skúškach, meraniach,  
- podrobná fotodokumentácia na CD/DVD zachytávajúca priebeh a vykonanie stavebných 

prác a dodávok fakturovaných v predmete faktúry,  
- fotokópia stavebného denníka. 
- vážne lístky, 
- ďalšie prílohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo. 

16. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je 
oprávnený vrátiť faktúru do 10 dní od jej obdržania zhotoviteľovi na prepracovanie. V takom prípade 
sa preruší plynutie splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 
objednávateľovi. 

17. Objednávateľ je povinný zaplatiť fakturovanú čiastku v dohodnutej lehote splatnosti do 60 (slovom 
šesťdesiat) kalendárnych dní. Zmluvné strany vyhlasujú, že uvedená lehota nie je v hrubom 
nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu, nakoľko je predmet 
realizácie spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 

18. K zmene ceny diela môže dôjsť v súlade s ust. § 18 ZVO výlučne z týchto dôvodov: 
a) pri zmene rozsahu diela jeho rozšírením zo strany Objednávateľa, na základe písomnej žiadosti 

Objednávateľa adresovanej Zhotoviteľovi. Podkladom pre určenie zvýšenej ceny diela bude Výkaz 
výmer. V prípade, ak bude požadovať  Objednávateľ  naviac  práce, ktoré nie sú ocenené vo 
Výkaze výmer, Zhotoviteľ predloží do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa návrh 
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ceny takýchto prác. Cena naviac prác musí byť písomne odsúhlasená Objednávateľom; 
b) pri zmene technického riešenia diela požadovaného Objednávateľom, zmena ceny diela bude 

v tomto prípade riešená dohodou strán, výlučne na základe písomného odsúhlasenia 
Objednávateľom; 

c) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom prípade cena sa automaticky zmení o zvýšenú 
alebo zníženú položku DPH; 

d) zúžením predmetu plnenia Objednávateľom formou vylúčenia akejkoľvek jeho položky 
Objednávateľom na základe písomného oznámenia adresovaného Zhotoviteľovi, v takom prípade 
sa cena diela znižuje automaticky o cenu nerealizovaných položiek, určenú z Výkazu výmer. 
K uvedenej zmene ceny môže dôjsť výlučne písomným dodatkom k zmluve o dielo v zmysle 
ustanovení tejto zmluvy o dielo uvedených v bode 8 čl. XI.  

19. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil s povahou a rozsahom diela, vrátane potreby 
všetkých práv, ktorých nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu známy 
obsah Výkazu výmer. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať Objednávateľovi žiadne dodatočné 
náklady, hoci by pre riadne dokončenie diela ako celku podľa projektovej dokumentácie boli 
potrebné materiály, výrobky alebo práce nezahrnuté vo Výkaze výmer, okrem tých, ktoré vzniknú 
na základe neskoršej požiadavky Objednávateľa na zmenu diela z dôvodov ustanovených v tejto 
Zmluve o dielo,  a  ktoré  budú  predmetom jeho  písomného odsúhlasenia podľa tejto Zmluvy o 
dielo. 

20. Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že správne  vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého 
a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie zmluvy, a že pri stanovení ceny: 
- sa oboznámil so zadaním,  
- preveril miestne podmienky,  
- v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa 

známe ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy. 
21. Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty zodpovedá Zhotoviteľ v plnom rozsahu. 
22. Každá strana faktúry a jej príloh bude opatrená pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu 

zhotoviteľa, resp. ním plnou mocou poverenej osoby a pečiatkou a podpisom stavebného dozoru. 
Zmluvné strany sa dohodli, že rozpočet stavby, označenie, názov, poradie rozpočtových položiek 
uvedený v prílohe č 1 k tejto zmluve je záväzný pre spracovanie súpisov vykonaných prác, 
zisťovacieho protokolu k fakturácii zhotoviteľa. 

23. Platba sa považuje za uhradenú dňom odpísania jej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu 
Zhotoviteľa. 

24. Zmluvné strany sa dohodli a zhotoviteľ výslovne súhlasí s tým, že rozdelenie výdavkov projektu na 
oprávnené výdavky a neoprávnené výdavky projektu bude uskutočnené podľa uzatvorenej zmluvy 
o poskytnutí NFP EÚ a ŠR medzi hlavným partnerom projektu a poskytovateľom NFP. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje pri fakturácii rešpektovať rozdelenie výdavkov projektu na oprávnené výdavky 
a neoprávnené výdavky podľa zmluvy o poskytnutí NFP medzi objednávateľom a poskytovateľom 
NFP.  

25. Objednávateľ je oprávnený všetky uplatnené zmluvné pokuty a sankcie, na ktorých sa zmluvné 
strany v tejto zmluve dohodli, jednostranne započítať proti akejkoľvek pohľadávke zhotoviteľa, proti 
akejkoľvek časti celkovej ceny diela. 

26. Zhotoviteľ je povinný priložiť k  faktúre  ako jej neoddeliteľnú súčasť okrem vyššie uvedených aj 
ďalšie doklady: 
- detailný prehľad vykonaných prác (podľa súpisov za všetky aj predchádzajúce faktúry), ak tieto 

boli vykonané inou osobou ako je zhotoviteľ a jeho zamestnanci alebo osoby v obdobnom 
pracovnom pomere (ďalej len „Subdodávatelia“); z prehľadu musí byť zrejmé, ktorú časť 
vykonaných prác a v akom rozsahu vykonal Subdodávateľ; ak je Subdodávateľov viac, musí 
prehľad obsahovať údaje ku každému z nich v detailnom a prehľadnom členení.  

27. Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať zaplatenie úhrad za vykonané práce, ak tieto boli vykonané 



11 | S t r a n a  
 

Subdodávateľom/-mi najneskôr do 5 pracovných dní po  obdržaní platby od Objednávateľa alebo 
poskytnutie iných podkladov, z ktorých je bezpochyby zrejmé, že k úhrade Subdodávateľom 
vykonaných prác nedošlo v dôsledku vadného alebo neuskutočneného plnenia. V prípade 
nedodržania tejto podmienky je oprávnených Objednávateľ ponechať si kauciu vo výške 5 % ceny 
diela. Tým nezaniká povinnosť zhotoviteľa vysporiadať si záväzky so svojimi subdodávateľmi. 

28. Zhotoviteľ je povinný preukázať, že Subdodávatelia boli riadne informovaní o skutočnosti, že 
objednávateľ vyžaduje za účelom vrátenia 5% kaucie preukázanie predchádzajúcich úhrad platieb za 
vykonané práce Subdodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Subdodávateľom rovnaké alebo 
výhodnejšie zmluvné postavenie, ako vyplýva priamo zhotoviteľovi z tejto zmluvy najmä v otázkach 
splatnosti faktúr Subdodávateľom. 

 

 
Článok IV.  

Stavebný denník  a realizácia diela 
 

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, do ktorého je povinný 
zapisovať všetky dôležité skutočnosti realizácie diela. Zhotoviteľ je povinný zapisovať predovšetkým 
údaje o časovom postupe realizácie diela, o kvalite prác a dodávok, o prípadných odchýlkach od 
projektovej dokumentácie, o dôvode odchýlky a o klimatických podmienkach ovplyvňujúcich 
realizáciu diela. Ďalej je povinný zaznamenávať všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku 
v súlade s príslušnými právnymi predpismi, udalosti o vykonaní štátneho stavebného dohľadu, 
štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich priebeh realizácie diela predovšetkým, ale nie 
výlučne:  

- časový postup diela  - denný záznam, dátum 

- údaje o počasí (maximálna a minimálna teplota, relatívna vlhkosť, rýchlosť vetra, zrážky),  

- údaj o pracovníkoch a ich počtoch, mechanizmoch, o pracovnej dobe 

- rozsah a kvalita prác, časový postup prác 

- prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie a ich zdôvodnenia,  

- prípadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednávateľa,  

- prípadné vyjadrenia projektanta,  

- prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením,  

- iné údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a  

- údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy.  

- záznamy autorského dozoru, stavebného dozoru, zástupcu Objednávateľa, záznamy geodeta 
stavby, záznamy koordinátora bezpečnosti 

- záznamy o vykonaných skúškach, meraniach a pod. 
Stavebný denník sa skladá z úvodných listov a z denných záznamov. Úvodné listy stavebného denníka 
budú obsahovať: základný list, v ktorom je uvedený názov stavby, názov a sídlo Objednávateľa, 
Zhotoviteľa, spracovateľa projektu pre stavebné povolenie, spracovateľa realizačného projektu, 
autorského dozoru, stavebného dozoru, zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov. Denné 
záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami s pevným originálnym listami s dvomi 
oddeliteľnými kópiami. Ak bude potrebné použiť pre jednotlivé stavebné objekty alebo prevádzkové 
súbory viac kníh stavebného denníka, očíslujú sa tieto knihy poradovým číslom.  
Pevné originálne listy v knihe stavebného denníka archivuje stavbyvedúci ako doklad, ktorý je 
potrebný pre odovzdanie a prevzatie diela. Prvú oddeliteľnú kópiu stavebného denníka obdrží 
a archivuje stavebný dozor. Druhú oddeliteľnú kópiu stavebného denníka archivuje stavbyvedúci.  
Ak stavebný dozor objednávateľa zistí, že Zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy, technické 
normy, právne predpisy, alebo hrubým spôsobom porušuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
a požiarnu bezpečnosť, má stavebný dozor právo zápisom do stavebného denníka okamžite zastaviť 
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vykonávanie príslušných stavebných prác. 
V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. 
Stavebný denník pre časti stavby, ktoré zhotovujú pre Zhotoviteľa stavby jeho subdodávatelia vedie 
oprávnený zástupca príslušného subdodávateľa. 
Stavebný denník je jedným z dokladov, ktoré odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní 
a prevzatí diela. 

2. Zhotoviteľ je povinný riadne viesť stavebný denník v samostatnej knihe na to určenej. Stavebný 
denník musí byť nepretržite uložený na stavenisku. Všetky listy stavebného denníka musia byť 
očíslované. Stavebný denník musí obsahovať originálne listy a dve očíslované oddeliteľné kópie 
každého listu – jeden pre zhotoviteľa a jeden pre objednávateľa/ stavebný dozor. Zhotoviteľ odovzdá 
pravidelne jedenkrát za mesiac jednu kópiu zapísaných listov stavebného denníka objednávateľovi, 
najneskôr však všetky listy stavebného denníka v kópii ako prílohu k faktúre. 

3. Stavebný denník bude viesť a podpisovať stavbyvedúci a to odo dňa prevzatia staveniska až do 
ukončenia realizácie diela a jeho protokolárneho odovzdania. 

4. Zápisy v stavebnom denníku musia byť označené dátumom zápisu, musia byť čitateľné 
a zrozumiteľné a realizované vždy v ten deň, keď boli realizované práce a dodávky, resp. nastali 
okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami v stavebnom denníku nesmie 
byť vynechané voľné miesto. Stavbyvedúci zabezpečí, aby do stavebného denníka robili zápisy len 
oprávnené osoby. Okrem stavbyvedúceho sú oprávnenými vykonávať záznamy do stavebného 
denníka len štatutárny zástupca objednávateľa, ním splnomocnená osoba, alebo príslušný orgán 
štátnej správy. 

5. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom v stavebnom denníku, ktorý urobili uvedené oprávnené osoby, 
je povinný k tomuto zápisu pripojiť svoje vyjadrenie s uvedením dôvodu nesúhlasu a pripojiť svoj 
podpis. Vyjadrenie musí urobiť najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, kedy k zápisu došlo 
a v ten deň to oznámiť objednávateľovi. V prípade, že sa stavbyvedúci v stanovenej lehote písomne 
nevyjadrí, znamená to, že so zápisom bez výhrad súhlasí. 

6. Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku urobeným zhotoviteľom, 
resp. inými oprávnenými osobami najneskôr  do  piatich  pracovných  dní po  dni zápisu  a po  
oznámení stavbyvedúceho o zápise. 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavebný denník do jeho odovzdania chrániť pred poškodením, zničením alebo 
stratou. V opačnom prípade, sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi všetky škody, ktoré boli spôsobené 
jeho poškodením, zničením alebo stratou. 

8. Originál stavebného denníka odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi spoločne so všetkými dokladmi pri 
protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela. 

9. Povinnosť viesť stavebný denník zaniká protokolárnym odovzdaním a prevzatím riadne vykonaného 
diela v súlade s touto zmluvou. 

10. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia na vykonanie diela podľa tejto zmluvy. 
11. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol 

a overil si všetky s tým súvisiace dostupné informácie v takej miere, že je plne oboznámený s jeho 
tvarom a charakteristikou, hydrologickými a klimatickými podmienkami a možnosťami prístupu na 
stavenisko, ako aj s potrebou všetkých práv potrebných pre realizáciu diela. Zhotoviteľ od 
Objednávateľa v tejto súvislosti nepožaduje, ani po prevzatí staveniska požadovať nebude, žiadne 
ďalšie plnenie.  

12. Zhotoviteľ je povinný umožniť  

- Objednávateľovi,  

- stavebnému dozoru,  

- orgánom verejnej správy, vykonávajúcim činnosti v rámci svojich právomocí, 

- inej osobe oprávnenej na to všeobecne záväzným právnym predpisom alebo splnomocnenej 
Objednávateľom,  
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prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa budú vykonávať práce súvisiace s touto 
Zmluvou o dielo. 

13. Zhotoviteľ je povinný riadne plniť všetky požiadavky predpisov upravujúcich problematiku požiarnej 
ochrany a  bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP). Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady 
koordinátora BOZP. Zhotoviteľ zodpovedá za: 

- vypracovanie „Plánu ochrany pred požiarmi (zriadenie protipožiarnych asistenčných hliadok  

- vypracovanie podrobného Plánu organizácie výstavby (POV)  

- poverenie koordinátora projektovej dokumentácie v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 
Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na stavenisko, ktorý vypracuje v zmysle § 
5 ods. 2 písm. b) plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ich odovzdanie 
objednávateľovi v lehote do 15 dní od účinnosti tejto zmluvy. 

14. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie odovzdať Objednávateľovi fotokópie dokladov o odbornej 
spôsobilosti všetkých osôb, ktorý budú vykonávať dielo. 
a) Ku dňu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednávateľ zaväzuje Zhotoviteľovi odovzdať: 

- stavebné povolenie, 

- oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor, spolu s identifikačnými údajmi tohto 
subjektu. 

b) Ku dňu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotoviteľ zaväzuje potvrdiť Objednávateľovi 
identifikáciu osoby stavbyvedúceho.  

15. Zhotoviteľ počas realizovania diela a odstraňovania prípadných vád na ňom je povinný dodržiavať 
všetky právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi, za čo nesie plnú právnu zodpovednosť. 
Zhotoviteľ je predovšetkým povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred 
znečistením, udržiavať na stavenisku a priľahlých komunikáciách určených na dopravu materiálu 
poriadok a čistotu, odstraňovať odpadky a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho práce na 
vlastné náklady a nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na 
stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky.  

16. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť 
technických zariadení pri realizácii odstraňovacích a stavebných prác, najmä v súlade s ustanoveniami 
vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach 
s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 
Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých pracovných 
postupov a metód výstavby. Zhotoviteľ je povinný zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť 
na stavenisku a podniknúť všetky potrebné opatrenia na ochranu životného prostredia na stavenisku 
a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo majetku, alebo iným 
nepriaznivým účinkom realizácie stavby. Objednávateľ nezodpovedá za akékoľvek odškodnenie alebo 
kompenzácie splatné ktorémukoľvek robotníkovi alebo inej osobe vykonávajúcej práce na diele. 

 
Článok V.  

Stavenisko 

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že staveniskom je priestor, ktorý je objednávateľom počas 
realizácie diela určený na vykonávanie stavebných prác a na umiestnenie nevyhnutného zariadenia 
staveniska. 

2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ zabezpečí uskladňovanie stavebných materiálov, 
dopravných a iných zariadení potrebných na realizáciu diela mimo priestorov staveniska. 

3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 7 dní od účinnosti tejto zmluvy. 
4. Po prevzatí staveniska je zhotoviteľ povinný zoznámiť sa s rozmiestnením a s trasami prípadných 

podzemných  a  nadzemných vedení na stavenisku, s rozmiestnením verejnej zelene a s inými 
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cudzími objektmi a vecami v okolí staveniska a tieto buď vhodným spôsobom bez poškodenia 
preložiť alebo chrániť, aby počas celej doby realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že: 
- bude mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných práca na pobyt osôb vykonávajúcich 

stavebné práce a dodávky, 
- zabezpečí stavenisko tak, aby neprišlo k ohrozeniu života a zdravia osôb, označí stavenisko 

s uvedením potrebných údajov o realizácii diela a vypracuje v písomnej forme režimové 
opatrenia na stavenisku, pričom v jednom vyhotovení ich pred zahájením realizácie diela 
predloží objednávateľovi, 

- bude využívať vjazd a výjazd z miestnej komunikácie na prísun stavebných materiálov a dodávok, 
na odvoz stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, 
ktorý v prípade potreby bude čistiť a udržiavať v stave spôsobilom na používanie, pričom tento 
vjazd pred protokolárnym odovzdaním uvedie do pôvodného stavu, 

- zabezpečí poriadok a čistotu na stavenisku a bezpečné uloženie stavebných materiálov, 
stavebných mechanizmov a dodávok, 

- zabezpečí bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce, bezpečnosť a ochranu zdravia 
osôb na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochranu životného prostredia podľa právnych predpisov 
SR, 

- zabezpečí priebežné upratovanie staveniska, uskladňovanie, odvoz a likvidáciu odpadov zo 
svojej činnosti pri plnení predmetu zmluvy podľa všeobecných právnych predpisov vzťahujúcich 
sa na odpad, 

- poskytne súčinnosť a bude riadiť svojich subdodávateľov na stavbe z hľadiska koordinácie 
nadväzujúcich prác a ochrany prác na diele pred poškodením alebo zničením. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na stavenisku bude mať  po celý čas realizácie diela projektovú 
dokumentáciu overenú stavebným úradom, realizačnú projektovú dokumentáciu potrebnú na 
realizáciu stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu. 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady na stavenisku stavbyvedúceho, ktorý bude 
organizovať, riadiť, koordinovať a zodpovedať za realizáciu Projektu a bude viesť evidenciu 
v stavebnom denníku. 

8. Stavbyvedúci bude okrem povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a z právnych predpisov platných 
na území SR, vykonávať aj oprávnenia uvedené v tejto zmluve a to predovšetkým: 
- určovať začatie a skončenie jednotlivých stavebných prác a iných činností v objekte staveniska 

a na realizácii diela, 
- dávať pokyny týkajúce sa vykonávania stavebných prác, organizácie práce a pohybu osôb 

v objekte staveniska a na realizácii diela, 
- preberať  dodávky  stavebných materiálov, zisťovať ich vhodnosť  a určovať ich umiestnenie 

a uskladnenie v objekte staveniska, 
- dávať príkazy na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností v objekte staveniska a na 

realizácii diela, ak sa vyskytla prekážka, pre ktorú je ich ďalšie vykonávanie neprípustné, 
- koordinovať poradie stavebných prác a iných činností pri realizácii diela, 
- vykázať cudziu alebo neoprávnenú osobu z objektu staveniska. 

9. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb vo všetkých priestoroch 
staveniska a zabezpečí na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami. Ďalej sa zhotoviteľ 
zaväzuje dodržiavať protipožiarne a hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými 
pracovníkmi a subdodávateľmi zhotoviteľa. 

10. Objednávateľ je oprávnený vykázať z objektu staveniska ktoréhokoľvek pracovníka zhotoviteľa, či 
subdodávateľa, pokiaľ tento poruší ustanovenia tejto zmluvy, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, 
požiarnu bezpečnosť a protipožiarne predpisy a opatrenia, alebo neuposlúchne pokyny 
objednávateľa. 

11. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré  sú  výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj 
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ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie a verejného priestranstva. Objednávateľ má právo 
vykonať kontrolu priebežného vypratania staveniska. 

12. Zhotoviteľ rovnako na svoje náklady zabezpečí vlastné riadenie postupu prác na stavenisku 
a stráženie staveniska. Zhotoviteľ zodpovedá za akúkoľvek stratu alebo poškodenie diela, materiálov 
alebo technologického zariadenia, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, alebo za stratu alebo 
poškodenie majetku nachádzajúceho sa na stavenisku, za úmrtie alebo zranenie akejkoľvek osoby 
nachádzajúcej sa na stavenisku počas realizácie diela. Na stavenisku sa môžu pohybovať iba oprávnení 
zamestnanci Zhotoviteľa a Objednávateľa, okrem prípadu vstupu členov kontrolných orgánov. 
Zhotoviteľ odovzdá pri odovzdaní a prevzatí staveniska menný zoznam svojich pracovníkov, s ktorými 
počíta realizovať výkon prác s osobitným uvedením stavbyvedúceho/stavbyvedúcich a bude ho 
v prípade zmien operatívne aktualizovať počas celej doby realizácie diela. Zároveň umožní povereným 
pracovníkom Objednávateľa výkon kontroly oprávnenosti pohybu osôb v priestoroch stavby podľa 
predloženého zoznamu. 

 
Článok VI.  

Osobitné dojednania 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. 
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela dodržiavať všetky technické normy, bezpečnostné a právne 

predpisy platné na území SR a vzťahujúce sa na plnenie tejto zmluvy. Pokiaľ ich porušením vznikne 
objednávateľovi škoda, zhotoviteľ je povinný uvedenú škodu uhradiť, vrátane úhrady nákladov 
spojených so zosúladením stavu s príslušnou normou, resp. predpisom. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje garantovať kvalitu realizácie diela vlastnými pracovníkmi ako aj 
subdodávateľmi tým, že budú používať nové a nepoužité materiály, výrobky a technológie, schválené 
pre územie SR, najmä výrobky podliehajúce na území SR certifikácii výrobkov, pričom pri odovzdávaní 
diela predloží a odovzdá objednávateľovi všetky prehlásenia o zhode. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky odborné práce budú vykonávané pracovníkmi zhotoviteľa alebo 
jeho subdodávateľov s odpovedajúcou kvalifikáciou v danej oblasti. Na žiadosť objednávateľa je 
zhotoviteľ povinný neodkladne predložiť doklad o kvalifikácii uvedených pracovníkov. 

5. Prípadnú zmenu subdodávateľa je zhotoviteľ povinný v predstihu písomne odsúhlasiť so zástupcom 
objednávateľa, pričom každý nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky § 32 ods. 1, zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
zmien a doplnkov ohľadom zápisu subdodávateľa do registra konečných užívateľov výhod. Bez 
odsúhlasenej zmeny môže objednávateľ zastaviť stavebné práce, prípadne pokladať neodsúhlasenú 
zmenu poddodávateľa za podstatné porušenie zmluvných vzťahov. 

6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu a preverenie prác, ktoré budú v ďalšom 
štádiu stavby zakryté, alebo sa stanú neprístupnými a to najneskôr 2 pracovné dní vopred. V prípade, 
že tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli v ďalšom 
štádiu stavby zakryté, alebo sa stali neprístupnými a to na svoje nebezpečenstvo a náklady. Pokiaľ sa 
objednávateľ v termíne uvedenom vo výzve, ktorá mu bola riadne a včas doručená, na kontrolu 
nedostaví, bude sa mať za to, že objednávateľ práce odsúhlasil a zhotoviteľ môže pokračovať 
v realizácii diela. To však zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za skryté závady, ktoré sa zistia 
dodatočne. Uvedený postup sa vzťahuje i na skúšku technológií, ktoré budú v ďalšom štádiu stavby 
zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného položkového rozpočtu diela vo 
formáte MS EXCEL na CD nosiči a zároveň sa zaväzuje predkladať v elektronickej verzii vo formáte MS 
EXCEL na CD nosiči aj každú zmenu podrobného položkového rozpočtu diela, ku ktorej dôjde počas 
realizácie predmetu zmluvy. 

8. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť dielo a ktorúkoľvek jeho budúcu časť a dodaný 
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stavebný materiál proti strate, krádeži, poškodeniu alebo zničeniu. Po celú dobu realizácie diela až 
do dňa jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia objednávateľom a odstránenia všetkých závad 
a nedorobkov  v súlade s touto zmluvou, je zhotoviteľ v plnej miere zodpovedný za stratu, krádež, 
poškodenie alebo zničenie diela, či ktorejkoľvek jeho budúcej časti. 

9. Zhotoviteľ je povinný byť poistený v komerčnej poisťovacej spoločnosti poskytujúcej poistné služby 
na území SR proti možným škodám spôsobeným jeho činnosťou a jeho pracovníkmi a pracovníkmi 
jeho subdodávateľov a to počas realizácie predmetu zmluvy min. vo výške zmluvnej ceny, čo 
preukáže objednávateľovi najneskôr ku dňu účinnosti tejto zmluvy predložením potvrdenia o úhrade 
poistného, a v prípade úhrady poistného v mesačných alebo štvrťročných splátkach priebežne, až do 
ukončenia realizácie predmetu diela. 

10. Zhotoviteľ je povinný to na výzvu Objednávateľa kedykoľvek preukázať. Pri nedodržaní podmienok 
poistenia zo strany Zhotoviteľa alebo pri neplatení poistného je Objednávateľ oprávnený postupovať 
v zmysle ustanovení bodu 7 čl. VIII, resp. bodu 5 čl. XI tejto zmluvy. 

11. Objednávateľ má právo kedykoľvek kontrolovať priebeh vykonávania diela a dodržiavanie, resp. 
neporušovanie podmienok tejto zmluvy. 

12. Zhotoviteľ má povinnosť pri vykonávaní predmetu diela podľa tejto zmluvy rešpektovať jestvujúce 
konštrukcie, rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie sú a nebudú predmetom vykonávaného diela a z 
toho dôvodu nesmú byť plnením predmetu zmluvy dotknuté. 

13. V prípade, že objednávateľ zistí, že realizácia diela je vykonávaná nekvalitne, teda v rozpore 
s dojednaniami obsiahnutými v tejto zmluve, zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne zabezpečiť nápravu 
a obnoviť riadnu kvalitu prác a dodávok na svoje náklady a to najneskôr do termínu protokolárneho 
odovzdania diela. 

14. Zhotoviteľ a objednávateľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené 
zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera. 
Zároveň sa zaväzujú, že uvedené informácie použijú iba na plnenie podmienok tejto zmluvy 
a nepoužijú ich na iné účely. Toto ustanovenie sa však nevzťahuje na  znenie zmluvy o dielo a jej 
prílohy, ktoré podliehajú zverejneniu a na obchodné a technické informácie, ktoré sú dostupné 
tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom. 

15. Táto zmluva je uzatváraná v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, čo 
zhotoviteľ berie na vedomie. Zmluvné strany sa súčasne zaväzujú umožniť poskytovateľovi 
nenávratného finančného príspevku Ministerstvu životného prostredia SR a jeho organizáciám, 
vykonávanie kontroly a použitia predmetu zmluvy.  

16. Z dôvodu, že predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov poskytnutých na základe Zmluvy o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku (Zmluvy o NFP), bude  zhotoviteľ povinný poskytnúť 
súčinnosť a  strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou predmetu zmluvy, 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami v zmysle 
Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o NFP.  

17. Za osoby oprávnené sa považujú:  
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 

poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi 

SR a právnymi aktmi EÚ. 
Objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií, bez náhrady ušlého zisku odstúpiť od tejto 
zmluvy uzatvorenej so Zhotoviteľom v prípade, že ešte nedošlo k plneniu zmluvy medzi 
Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly oprávnenými 
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osobami Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, 
služieb, stavebných prác a iných postupov. 

18. Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti diela (odstraňovacích prác) na 
pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať podľa požiadavky Objednávateľa 
minimálne 1 x za dva týždne. Kontrolný deň sa bude konať v termíne určenom dohodou strán, 
najneskôr do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa Zhotoviteľom.  

19. Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o dodávateľoch, ktorí sa budú podieľať 
na realizačných prácach na predmete diela. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať 
k zhotoveniu inému subjektu. Objednávateľ má právo vylúčiť z realizácie diela alebo ktorejkoľvek 
jeho časti hociktorého z dodávateľov Zhotoviteľa. 

20. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto Zmluvy o dielo riadiť sa písomnými pokynmi Objednávateľa. 
V prípade ak pokyny Objednávateľa budú podľa názoru Zhotoviteľa nevhodné, Zhotoviteľ na to 
Objednávateľa písomne upozorní. Ak napriek upozorneniu bude Objednávateľ trvať na realizácii 
predmetných pokynov, Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nevhodnými pokynmi 
Objednávateľa. 

21. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela 
odstráni tak, že uvedie vec do pôvodného stavu na vlastné náklady, alebo nahradí spôsobenú škodu 
bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. Určenie spôsobu odstránenia škody podľa tohto bodu 
zmluvy patrí Objednávateľovi. 

22. Všetky podstatné časti diela, stavebné materiály, výrobky, ich hlavné časti a podobne je Zhotoviteľ 
povinný predložiť na schválenie stavebnému dozoru. Na vyžiadanie mu tiež musia byť predložené 
výkresy, a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia.  

23. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej 
existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, 
požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia. Za týmto 
účelom materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované 
certifikátmi v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať 
Zmluve o dielo a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť 
bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín 
na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu. 

24. Stavebný dozor je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa pokyn prerušiť prácu, ak zodpovedný 
pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život 
alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné 
vážne škody. Objednávateľ alebo stavebný dozor má plné právo namietať a žiadať Zhotoviteľa, aby 
ihneď odvolal zo stavby každého pracovníka, ktorého Zhotoviteľ zabezpečil a ktorý sa, podľa ich 
názoru, nesprávne správa alebo je nezodpovedný, či nedbalý vo vzťahu k riadnemu plneniu svojich 
povinností, alebo ktorého prítomnosť na stavbe je z iných dôvodov, podľa mienky Objednávateľa 
alebo stavebného dozoru, nežiadúca. 

25. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou 
tak, aby mal Objednávateľ a stavebný dozor prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. 
Firemným  štítkom  neoznačeného  pracovníka  má  zástupca  Objednávateľa  právo  vykázať zo 
stavby. 

26. Zhotoviteľ je povinný odškodniť v plnej výške Objednávateľa za všetky škody a nároky súvisiace 
s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iného 
ako dielo) alebo životného prostredia, ku ktorým došlo následkom realizácie diela alebo odstránenia 
všetkých jeho vád. Medzi tieto nároky patria tiež náklady súvisiace s reklamáciami, súdnym alebo 
správnym konaním, náhradami škôd iným osobám, ktoré bude objednávateľ povinný zaplatiť, iným 
nákladom, poplatkom, pokutou alebo inou sankciou uloženou Objednávateľovi. 

27. Zmluvné  strany  v  súlade s ustanovením § 263 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
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v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) vylučujú pre právne vzťahy vyplývajúce 
z tejto zmluvy účinnosť:  ustanovenia § 551 ods.1 štvrtej vety Obchodného zákonníka; ustanovenia § 
547 ods.2, 3, 4 Obchodného zákonníka; ustanovenia § 548 ods. 2 Obchodného zákonníka; 
ustanovenia § 551 ods. 2 druhej vety Obchodného zákonníka; ustanovenia § 552 Obchodného 
zákonníka. 

28. Ak Zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má dielo vykonať, 
a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť 
to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela. Kým Zhotoviteľ nedostane 
písomné pokyny Objednávateľa určujúce spôsob a rozsah o zmeny diela je Zhotoviteľ oprávnený 
vykonávanie diela prerušiť iba v tej časti, ktorá je postihnutá skrytými prekážkami. Ak Zhotoviteľ 
porušil svoju povinnosť zistiť pred začatím vykonávania diela prekážky uvedené v tomto odseku 
a oznámiť ich Objednávateľovi, má Objednávateľ voči nemu nárok na náhradu škody. 

29. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať a archivovať podrobnú fotodokumentáciu o priebehu 
vykonávania Diela, najmä, nie však výlučne všetkých zakrývaných častí Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
sprístupniť Objednávateľovi fotodokumentáciu a umožniť Objednávateľovi vyhotovenie kópií 
fotodokumentácie, pričom najneskôr v rámci fakturovania túto fotodokumentáciu na CD/DVD doručí 
Objednávateľovi.  

30. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dna nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy 
o dielo predložiť Objednávateľovi v zmysle § 41 ods. b) ZVO zoznam svojich pracovníkov 
a pracovníkov svojich subdodávateľov, ktorí budú vykonávať stavebné práce a tento zoznam sa 
zaväzuje počas doby zhotovovania Diela priebežne aktualizovať. Za omeškanie so splnením tejto 
povinnosti je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý 
deň omeškania. 

31. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykázať zo staveniska všetky osoby, ktoré odmietajú dodržiavať podmienky 
ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, ochrany pred požiarmi, hygieny a ochrany životného prostredia alebo osoby, ktoré tieto 
predpisy porušujú ako aj všetky osoby, ktoré nie sú uvedené v zozname, podľa predchádzajúceho 
bodu (netýka sa osôb poverených Objednávateľom. Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje 
zabezpečiť, aby všetci jeho pracovníci, vrátane pracovníkov subdodávateľov, absolvovali všetky 
príslušné  školenia  a  disponovali  všetkými  nevyhnutnými  certifikátmi,  osvedčeniami a 
povoleniami. 

32. Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo kedykoľvek v priebehu vykonávania Diela v rámci 
pracovnej doby požiadať pracovníkov Zhotoviteľa ako aj pracovníkov subdodávateľov o absolvovanie 
skúšky na overenie prítomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej látky. V prípade 
pozitívneho výsledku uvedených skúšok sa Zhotoviteľ zaväzuje s okamžitou účinnosťou odvolať z prác 
na dodávke stavebných prác previnilého pracovníka Zhotoviteľa alebo subdodávateľa; pre vylúčenie 
akýchkoľvek pochybností platí, že odmietnutie vykonania skúšky pracovníkom Zhotoviteľa alebo 
subdodávateľa má pre účely tejto Zmluvy rovnaké účinky ako pozitívny výsledok skúšky. 

33. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa jeho pracovníci, ako aj pracovníci subdodávateľov, bez 
súhlasu Objednávateľa nepohybovali alebo sa nezdržiavali na častiach staveniska, ktoré 
bezprostredne nesúvisia s výkonom prác na Diele. 

34. Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa akýkoľvek 
materiál alebo výrobky, ktoré nie sú uvedené v Dokumentácii. Za týmto účelom sa zhotoviteľ 
zaväzuje, že pri vykonávaní Diela nebude použitý materiál, ktorý je škodlivý alebo svojou povahou 
inak nevhodný. Všetky stavebné výrobky a materiály použité pri vykonávaní Diela musia spĺňať 
kritériá uvedené v právnych predpisoch a projektovej dokumentácii. Všetky stavebné výrobky 
použité pri vykonávaní Diela musia byť bez akýchkoľvek právnych vád a nesmie sa na vzťahovať 
výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. 

35. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť si na vlastné náklady dodávku médií (voda, elektrika a pod.), a to 
počas celej doby zhotovenia Diela, vrátane zriadenia všetkých prípojok a inštalácie meračov a 
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rozvodov. Poplatky za pripojenie a dodávku médií ako aj ďalších služieb s tým súvisiacich uhrádza v 
celom rozsahu Zhotoviteľ. 

36.  Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že osoby, ktoré budú vykonávať dielo majú zodpovedajúcu kvalifikáciu, 
budú podliehať riadiacej právomoci určeného stavbyvedúceho, ktorý okrem iného zodpovedá aj za 
dodržiavanie pracovnej disciplíny, za vzniknuté škody, vstup osôb oprávnených alebo tretích osôb na 
stavenisko. 

37. Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie diela – k odovzdaniu staveniska potvrdiť, resp. 
a aktualizovať – upraviť harmonogram postupu plnenia diela, realizácie prác. V prípade vzniku zmeny 
oproti predloženému harmonogramu plnenia diela, postupu realizácie prác, je jeho aktualizáciu 
potrebné odsúhlasiť riadiacim orgánom. poskytovateľom. 

38. Zhotoviteľ a Objednávateľ budú vopred dohodnutým spôsobom konzultovať postup zhotovenia diela 
a v prípade potreby sa bude Objednávateľ spolupodieľať na riešení prípadných kolízií. 

39. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že minimálne v 15-dňovom intervale sa uskutoční 
vyhodnocovanie postupu realizácie stavby podľa zmluvy o dielo a jej príloh, za účasti štatutárnych 
zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa, resp. nimi poverených osôb a za účasti stavebného dozoru. 
Výsledky, ktoré budú pre Zhotoviteľa záväzné a budú sa v prípade nesplnenia považovať na 
podstatné porušenie zmluvy o dielo s právom Objednávateľa odstúpiť od zmluvy s príslušnými 
dôsledkami. Zvolanie pracovných stretnutí na priebežné vyhodnocovanie postupu realizácie stavby 
zabezpečí Objednávateľ. Pracovné stretnutie podľa tohto bodu bude zároveň platformou na 
predkladanie aktualizovaného harmonogramu plnenia diela, postupu realizácie prác a metód prác. 
Aktualizácia harmonogramu je upravená v článku II tejto zmluvy. 

40. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky 
tejto zmluvy a súhlasí, aby v zmysle týchto bolo dielo kontrolované pri preberacom konaní. 
Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi stavebného dozoru, 
zápismi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán a rozhodnutiami, vyjadreniami 
a stanoviskami dotknutých orgánov štátnej a miestnej správy. 

41. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich pracovníkov na preverení svojich dodávok a prác, 
ktoré vykonáva autorský a stavebný dozor Objednávateľa a bez omeškania robiť opatrenia na 
odstránenie vytknutých vád a odchýlok od projektu. 

42. Zhotoviteľ zabezpečí zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko a elektrickej prípojky a iných 
médií na stavenisko, ak to bude potrebné pre riadne plnenie a realizáciu diela. Povolenie na dočasné 
užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará zhotoviteľ na vlastné náklady. 

43. Zhotoviteľ bude predkladať Objednávateľovi atesty a certifikáty akosti materiálov a výrobkov podľa 
zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

44. Zhotoviteľ zabezpečí, že všetky príslušné normy, technické a technologické postupy, technické 
špecifikácie ako i harmonogram postupu prác budú k dispozícii na stavbe. 

45. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť Zhotoviteľovi vykonávať práce na diele neobmedzene a to aj počas 
dní pracovného voľna (soboty, nedele, okrem dní pracovného voľna z dôvodu sviatkov) v čase od 
07.00 hod do 18.00 hod. tak, aby nedošlo k ohrozeniu termínu ukončenia plnenia diela, realizácie 
diela. Objednávateľ má právo v mimoriadnych prípadoch obmedziť vykonávanie diela v dňoch 
pracovného voľna, v takomto prípade je Objednávateľ povinný Zhotoviteľovi oznámiť obmedzenie 
minimálne 48 hod. vopred. 

46. Zmluvné strany sú povinné vždy písomne informovať druhú stranu o všetkých zisteniach 
a skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na realizáciu diela. 

47. Objednávateľ je povinný uplatňovať si akékoľvek požiadavky z jeho strany alebo možnosti reklamácie 
len písomnou formou, doručenej Zhotoviteľovi alebo ním poverenej osobe. 

48. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pri plnení diela, realizácii diela iba materiály, výrobky a zariadenia 
v súlade s odsúhlaseným realizačným projektom, právoplatným stavebným povolením v ním 
stanovenej kvalite, druhu a množstve. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, 
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Zhotoviteľ nie je oprávnený použiť na plnenie diela, realizáciu diela iné materiály a výrobky. 
49. Nevykonanie kontroly realizácie diela zo strany Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti 

na vady diela. 
50. Výkonom stavebného dozoru zo strany Objednávateľa a výkonom funkcie stavbyvedúceho zo strany 

Zhotoviteľa môže byť poverená iba osoba s odbornou spôsobilosťou na výkon takejto funkcie. 
51. Objednávateľ je oprávnený poveriť vykonaním prác aj iné osoby ako Zhotoviteľ a následne 

vysporiadať náklady, ku ktorým dôjde týmto spôsobom, ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne 
vykonanie oprávneného príkazu Objednávateľa smerujúceho k odvráteniu zjavného nebezpečenstva 
v stanovenom čase. 

52. Zhotoviteľ sa zaväzuje podľa pokynov Objednávateľa na viditeľnom mieste označiť stavenisko od 
začiatku stavebných prác informačnou tabuľou – dočasným pútačom a pred vydaním kolaudačného 
rozhodnutia na užívanie stavby označiť stavbu stálou tabuľou v zmysle podmienok výzvy a zmluvy 
o NFP EÚ a ŠR oznamujúcou, že stavebné práce sú spolufinancované z prostriedkov Európskej únie.  
Pútač aj trvalú tabulu dodá objednávateľ. 

53. V prípade, že v priebehu realizácie predmetu diela vznikne v dôsledku nepredvídaných okolností 
nevyhnutnosť úpravy predmetu alebo rozsahu diela, sú objednávateľ a zhotoviteľ po obojstrannom 
odsúhlasení oprávnení vykonať úpravu predmetu alebo rozsahu diela. O rozhodujúcich 
skutočnostiach vedúcich k úprave predmetu alebo rozsahu diela bude vykonaný záznam 
v stavebnom denníku podpísaný objednávateľ, zhotoviteľom a stavebným dozorom. K uplatneniu 
uvedeného ustanovenia môže dôjsť pokiaľ to nebude v rozpore s podmienkami zmluvy o NFP EÚ a 
ŠR a bude to odsúhlasené zo strany poskytovateľa. 

 
Článok VII.  

Odovzdanie a prevzatie diela 

1. Predmet diela musí byť po ukončení kompletný, musí spĺňať funkčné a platnými normami predpísané 
vlastnosti. Stavenisko musí byť po ukončení prác vypratané a čisté. Predmetom odovzdania a 
prevzatia bude celé dielo naraz. 

2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 10 dní vopred termín 
protokolárneho odovzdania diela. 

3. Objednávateľ je povinný od zhotoviteľa najneskôr do troch dní od termínu stanoveného 
zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať. 

4. Oprávnenou osobou na odovzdanie diela zo strany zhotoviteľa je štatutárny zástupca zhotoviteľa, 
ktorý dielo odovzdá za účasti stavbyvedúceho. 

5. Oprávnenou osobou na prevzatie diela zo strany objednávateľa je štatutárny zástupca objednávateľa 
za účasti ďalšej osoby určenej objednávateľom. 

6. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a pri preberacom konaní objednávateľovi predložiť a odovzdať: 

- skutočné polohové a výškové zameranie diela v tlačenej aj elektronickej forme, 

- dokumentáciu k zapracovaným zmenám podľa skutočného vykonania diela, 

- platné atesty, platné prehlásenia o zhode, platné certifikáty, záručné listy a návody k obsluhe, 

- stavebný denník, 

- doklady o likvidácii odpadu v súlade s právnymi predpismi, 

- zápisy osvedčení o vykonaných skúškach použitých materiálov, 

- zápisy o preverení prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác, 

- atesty požiarnej odolnosti konštrukcií a zariadení, 

- atesty a certifikáty výrobkov, osvedčenia o skúškach použitých materiálov a konštrukcií, 

- iné doklady alebo podklady, ktoré sa všeobecne vyžadujú a súvisia s vykonávaním diela. 

- dokumentáciu priebehu  všetkých  realizovaných stavebných prác (fotodokumentácia, prípadne 
videozáznamy),  
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- geodetické porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia stavby, ktoré bude spĺňať predpisy 
zodpovedajúce zápisu do katastra nehnuteľnosti.   

- iné zápisy a doklady realizovaných prác podľa dohody strán, 

- porealizačné vyjadrenia sa správcov existujúcich inžinierskych sietí, ak sú podľa predpisov 
vyžadované; 

- 3 x kompletné paré projektu skutočnej realizácie diela realizačného projektu so zakreslením 
zmien realizovaných prác, s označením projekt skutočného vyhotovenia 

- všetky ďalšie doklady vyžadované právnymi normami pri kolaudáciu diela.=2 x sadu dokumentov 
potrebných ku kolaudačnému konaniu, delené po jednotlivých stavebných objektoch, 
prevádzkových súboroch, pripravené v zmysle STN, zákonov a vyhlášok, požiadaviek technickej 
inšpekcie a inšpektorátu práce, ktoré bude obsahovať najmä: 
o Certifikáty, vyhlásenia o zhode, zápisnice, protokoly a osvedčenia o akosti materiálov 

a vykonaných skúškach podľa kontrolného a skúšobného plánu a požiadaviek Objednávateľa 
o Zoznam strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasporty a návody 

na obsluhu, revízne správy a revízne knihy u vyhradených technických zariadení – úradné 
skúšky, zápisnice o vyskúšaní zmontovaného zariadenia s vyhodnotením kvality podľa 
technických noriem a PD, manuály, resp. prevádzkové predpisy na užívanie a údržbu 
predmetu diela a jeho časti, geodetické zameranie skutkového stavu stavby, vrátane 
vonkajších vedení technického vybavenia v digitálnej forme a tlačenej forme podľa 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve, minimálne v štyroch vyhotoveniach doklady 
o nakladaní so stavebným odpadom, stavebný denník/stavebné denníky subdodávateľov. 

o Zoznam zabudovaných výrobkov dodávaných Zhotoviteľom na stavbu, ktorých výrobcovia 
ponúkajú kratšie záručné doby ako 60 mesiacov, minimálne však 24 mesiacov.  

o Záväzné stanoviská, vyjadrenia a pod. nevyhnutné ku kolaudačnému konaniu a k vydaniu 
kolaudačného rozhodnutia - od orgánov verejnej správy, príslušných orgánov a pod. napr. 
príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Technickej  inšpekcie, 
Inšpektorátu práce, príslušného Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru 
a pod. 

Bez týchto dokladov sa bude mať za to, že dielo je nedokončené a neschopné odovzdania a to až do 
doby splnenia uvedenej podmienky. 

7. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že pod závadou budú rozumieť odchýlku v kvantite a v kvalite, 
v rozsahu a v parametroch diela stanovených v tejto zmluve všeobecne záväznými technickými 
normami (STN). 

8. O priebehu odovzdania a prevzatia diela je zhotoviteľ povinný vypracovať záverečný preberací 
protokol, v ktorom bude okrem iného uvedený súpis všetkých zistených závad a nedorobkov 
s uvedením dohodnutého termínu ich odstránenia. Záverečný preberací protokol podpíše zhotoviteľ 
i objednávateľ. 

9. Pokiaľ objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť v záverečnom preberacom protokole 
svoje dôvody. 

10. Dielo bude považované za ukončené až po ukončení všetkých prác, ktoré sú obsahom tejto zmluvy 
a po odstránení všetkých závad a nedorobkov uvedených v záverečnom preberacom protokole 
a v kolaudačnom rozhodnutí. 

11. Objednávateľ nemá povinnosť dielo prevziať až do doby, pokiaľ zhotoviteľ neodstráni všetky zistené 
závady alebo nedorobky. 

12. Objednávateľ nemá povinnosť dielo prevziať, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nie je zo staveniska 
odstránený vzniknutý odpad a zvyšný materiál zhotoviteľa nie je uložený na mieste určenom 
objednávateľom. 

13. V prípade rozporov medzi objednávateľom a zhotoviteľom ohľadne zistených závad a nedorobkov, 
je zhotoviteľ povinný neodkladne zabezpečiť odborné vyjadrenie tretej osoby – nezávislého 
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autorizovaného odborníka. Ak objednávateľ do piatich pracovných dní od jeho predloženia písomne 
vyjadrí súhlas s jeho odborným vyjadrením, bude to znamenať, že predmetná závada bola 
odstránená. V prípade jeho nesúhlasu, je povinný zabezpečiť odborné vyjadrenie ďalšieho 
nezávislého autorizovaného odborníka. 

14. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na preberacom konaní účasť tých svojich subdodávateľov 
jednotlivých objektov, ucelených celkov, častí a strojov a zariadení, ktorých účasť je nevyhnutná pre 
riadne prevzatie diela. Prizvaní dodávatelia a subdodávatelia sú povinní na preberacom konaní sa 
zúčastniť a Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ich účasť. 

15. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať v prípade ak bude dielo bez vád a nedorobkov a Zhotoviteľ 
odovzdá pri preberacom konaní Objednávateľovi všetky doklady uvedené v bode 6 tohto článku 
zmluvy.   

16. V prípade ak Objednávateľ bezdôvodne odmietne dielo prevziať, dielo sa považuje za prevzaté 
a odovzdané v deň preberacieho a odovzdávacieho konania, alebo v deň, kedy sa takéto konanie 
malo konať. 

17. Preberací protokol bude vyhotovený v troch vyhotoveniach a bude obsahovať najmä: 
- základné údaje o diele, 
- zoznam odovzdaných dokladov, 
- prehlásenie strán o tom, že Zhotoviteľ dielo odovzdáva a Objednávateľ dielo preberá, pokiaľ 

Objednávateľ nevyužije svoje právo odmietnuť dielo prevziať, 
- podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán, 
- dĺžku trvania záručnej lehoty, 
- termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko. 

18. Ak Objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré 
dielo neprevzal. Po odstránení vád a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednávateľom, 
opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku Zmluvy o dielo. 

19. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred termínom prevzatia diela Objednávateľom uviesť všetky technologické 
zariadenia a zariadenia spojené s prevádzkou diela do činnosti, bezplatne vykonať ich nastavenie, 
doladenie a komplexné skúšky v trvaní min. 72 hodín nepretržite a vyskúšanie všetkých 
technologických zariadení a ich funkcií. V rámci týchto skúšok bude zaškolená budúca obsluha týchto 
zariadení a pre každú skúšku a zaškolenie bude zhotovený samostatný zápis, ktorý bude súčasťou 
zápisu o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť zamestnancov Objednávateľa, 
ktorých bude mať k dispozícii pri zaškolení s podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
príprave a vykonaní komplexného vyskúšania. Zhotoviteľ zodpovedá za ich bezpečnosť a ochranu 
zdravia počas týchto dní. 

20. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby nedochádzalo k zmiešaniu stavebného odpadu s odpadmi 
kategórie – nebezpečné. Zhotoviteľ ku dňu preberacieho konania predloží doklady o odovzdaní 
stavebných a demolačných odpadov osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa zákona číslo 
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom v znení.  

21. Objednávateľ bude preberať dielo podľa článku 2. tejto zmluvy bez vád a nedorobkov. Objednávateľ 
je oprávnený prebrať dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré nebránia bezpečnému 
užívaniu diela. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených 
v realizačnom projekte, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. 
Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca alebo dodávka oproti projektu. Dielo ako celok sa 
považuje za splnené až odovzdaním poslednej jeho časti a odstránením poslednej vady a nedorobku, 
zaevidovaným v prílohe protokolu o odovzdaní a prevzatí, ktoré by bránili užívaniu. 

22. Ak práce nedosiahnu kvalitatívne parametre podľa noriem platných pre SR, EÚ a tejto zmluvy, 
Objednávateľ je oprávnený dielo neprevziať.  

23. Ak  vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ dielo neprevezme s vadami a nedorobkami, ktoré 
samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke a užívaniu diela 
a neznižujú jeho hodnotu, dielo sa bude považovať za splnené až po odstránení vád a nedorobkov. 
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Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o prevzatí diela so stanovením termínu 
ich odstránenia. Povinnosť zaplatiť za preberané dielo vzniká až po úplnom ukončení diela. Drobné 
evidované vady, ktoré nebránia bezpečnému užívaniu diela ako celku, môžu byť po dohode 
zmluvných strán presunuté do reklamačného konania. 

24. Zmluvné strany sa dohodli, že zápisnice z preberacieho konania, resp. protokol o odovzdaní 
a prevzatí diela bude pripravovať Zhotoviteľ. 

25. Zhotoviteľ uvoľní stavenisko do 5 pracovných dní po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí 
celého diela a na základe výzvy Objednávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

26. Dielo sa považuje za dodané a ukončené, ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie, 
výsledkom ktorého je štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán podpísaný protokol 
o odovzdaní a prevzatí diela.  

27. Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby, kým ho 
Zhotoviteľ riadne nesplní a nedokončí a kým ho Objednávateľ od Zhotoviteľa neprevezme. 
Prevzatím zhotovenej veci Objednávateľom prechádza na neho nebezpečenstvo škody na 
zhotovenom diele, ktorému predchádzalo odborné zaškolenie zamestnancov Objednávateľa. 

28. Prevzatím vecí poskytnutých Objednávateľom na vykonanie diela prechádza nebezpečenstvo škody 
na zhotoviteľa až do doby prevzatia diela. 

29. Zhotoviteľ je zároveň zodpovedný za vzniknutú škodu na inom majetku, ku ktorej môže dôjsť počas 
a vplyvom realizácie plnenia diela. 

30. Za porušenie práv tretej osoby k veciam obstaraným Zhotoviteľom na vykonanie diela, ktoré vyplýva 
z priemyselného alebo duševného vlastníctva, v celom rozsahu zodpovedá Zhotoviteľ. 

31. Zoznam osôb, ktorých zdroje a kapacity boli Zhotoviteľom použité na preukázanie splnenia 
podmienok účasti:  

1. CellQoS, a.s. 
2. GEO-KOD, s.r.o. 
3. MULTITECH s.r.o. 
4. SEZAKO Trnava, s.r.o. 
5. MONTÁŽNE SLUŽBY – SZOMOLAI s.r.o. 

32. Osoby uvedené v bode 31 tohto článku zodpovedajú za plnenie tejto zmluvy spoločne a nerozdielne 
spolu so Zhotoviteľom v zmysle ust. § 511 ods.1 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. 
v znení neskorších predpisov). Ak dlh voči Objednávateľovi splní Zhotoviteľ alebo jedna z osôb 
uvedených v bode 31 tohto článku zmluvy, povinnosť ostatných zanikne. Veľkosti podielov na dlhu 
u jednotlivých dlžníkov nie sú predmetom tejto Zmluvy. Osoby uvedené v bode 31 tohto článku 
zmluvy svoj záväzok spoločný so Zhotoviteľom potvrdzujú podpisom tejto Zmluvy. 

33. Zoznam osôb zodpovedných za realizáciu stavebných prác:  Ing. František Kováč, Ing. Erik Debrecký, 
Ing. Richard Škúci, Ing. Jozef Zamora, Ing. Martin Čík. Zhotoviteľ môže počas plnenia tejto zmluvy 
použiť aj iné osoby zodpovedné za realizáciu stavebných prác, ale musia to byť osoby s minimálne 
rovnakými kvalifikačnými predpokladmi a túto kvalifikáciu musí Zhotoviteľ preukázať 
Objednávateľovi najneskôr tri dni pred začatím činnosti týchto osôb na dodávke diela a to spôsobom 
rovnakým, ako bol povinný preukázať kvalifikačné predpoklady osôb zodpovedných za realizáciu 
stavebných prác. V prípade ak tento postup Zhotoviteľ nedodrží, nemôžu sa iné osoby zúčastňovať 
na dodávke diela ako osoby zodpovedné za realizáciu stavebných prác.  

34. Ak vznikne spor v rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných výrobkov, dielcov, pre ktoré 
platia obecne záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov a zariadení, ktoré 
sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá zmluvná strana dať vykonať materiálno-
technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky 
materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strany, ktorá spor prehrala. 

35. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy. 
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Článok VIII.  
Zmluvné pokuty 

 
1. V prípade, že zhotoviteľ nevykoná dielo riadne a včas a neodovzdá ho v požadovanej kvalite 

a v stanovenom termíne podľa bodu 3. Článku II. tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi 
zmluvnú pokutu v čiastke 0,1% (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podľa bodu 1. Článku 
III. tejto zmluvy za každý začatý kalendárny deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 10 
% z celkovej zmluvnej ceny diela. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na čiastkové plnenia. Týmto nie je 
dotknutá náhrada škody podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka, ktorá vznikne v dôsledku 
omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela.  

2. V prípade, že zhotoviteľ nevyprace stavenisko v súlade s podmienkami podľa tejto zmluvy, uhradí 
objednávateľovi zmluvnú pokutu v čiastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podľa 
bodu 1. Článku III. tejto zmluvy za každý začatý kalendárny deň omeškania. 

3. V prípade omeškania s odstraňovaním závad a nedorobkov zistených pri záverečnom 
protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 8 Článku VII. tejto zmluvy sa zhotoviteľ 
zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v čiastke 0,1% (slovom jedna desatina percenta) 
z ceny diela podľa bodu 1. Článku III. tejto zmluvy za každý začatý kalendárny deň omeškania a každú 
vadu. 

4. Zmluvná pokuta je splatná dňom uvedeným na faktúre, ako deň s platnosti. 
5. Vznikom povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu nezaniká povinnosť zaistená zmluvnou pokutou a ani nie je dotknutý 

nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške. Zmluvné pokuty sa do výšky škody nezapočítavajú.  
6. V prípade ak Zhotoviteľ neumožní Objednávateľovi či stavebnému dozoru kedykoľvek kontrolu prebiehajúcich 

stavebných prác je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 Eur za každý jednotlivý aj 
opakovaný prípad takéhoto postupu. 

7. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa mať platné poistenie v rozsahu určenom touto zmluvou, je povinný 
zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela a to aj opakovane. 

8. V prípade ak sa na stavenisku bude nachádzať osoba neuvedená v zozname osôb predloženom a aktualizovanom 
Zhotoviteľom, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za každé takéto 
porušenie povinností. 

9. V prípade ak Zhotoviteľ poruší niektorú, zo svojich zmluvných povinnosti uvedených v bodoch 24, 30, 31 čl. VI tejto 
zmluvy, je povinný objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia 
zmluvy. 

10. Týmito zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok strán na uplatnenie nároku na náhradu škody, ktorý ostáva 
v celom rozsahu zachovaný. 

11. Za každý deň prerušenia prác zo strany Zhotoviteľa môže objednávateľ   účtovať zmluvnú pokutu vo výške 500,- 
EUR za každý deň prerušenia. 

12. Pri prejavení sa skrytej vady diela, resp. jeho časti v záručnej dobe, ak Zhotoviteľ nenastúpi na odstraňovanie 
reklamovanej vady v stanovenej lehote, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR za každú vadu a za 
každý deň až do dňa odstránenia vady. 

13. Ak Objednávateľ nezaplatí v lehote splatnosti riadne a oprávnene vystavené a prevzaté faktúry od Zhotoviteľa, 
Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania podľa § 369a Obchodného zákonníka. 

14. Zmluvnú pokutu má Objednávateľ právo jednostranne započítať proti akejkoľvek časti ceny diela. 
15. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej 

omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných 
parametrov podľa projektovej dokumentácie alebo podľa ostatných podkladov podľa tejto zmluvy a právo na 
náhradu škody spôsobenej na majetku Objednávateľa, ktoré spôsobí Zhotoviteľ pri zhotovovaní diela. Škodou 
podľa tohto bodu sa okrem iného rozumie aj nepreplatenie NFP, aj čo i len časti NFP, zo strany poskytovateľa z titulu 
omeškania   Zhotoviteľa   s   dokončením   a    splnením   diela   alebo   nesplnením   technických  a   technologických 
garantovaných    parametrov     podľa       projektovej     dokumentácie     alebo    podľa    ostatných    podkladov    
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podľa bodu 1.  Čl. I. tejto zmluvy. 
16. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nebude postupovať ani inak 

obchodovať s nárokmi vyplývajúcimi z tejto zmluvy podľa Občianskeho zákonníka a iných platných právnych 
predpisov pod sankciou zaplatenia zmluvnej pokuty až do výšky hodnoty takto prevedeného práva alebo záväzku. 

17. Ak sa pri dňoch neuvádza, či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany so dohodli, že ide o deň 
kalendárny. 

18. Ak Zhotoviteľ bez písomného súhlasu Objednávateľa a stavebného dozoru pri plnení diela nedodrží realizačný projekt 
(použije iný stavebný materiál, výrobok alebo iné stavebné postupy, použije náhradný stavebný materiál, výrobok 
alebo náhradné stavebné postupy), je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 
3.000,- € za každé takéto porušenie zmluvy, čo ho však nezbavuje povinnosti vykonať nápravu v súlade s realizačným 
projektom. 

19. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je Objednávateľ oprávnený uplatniť 
zmluvnú pokutu vo výške 165,- € za každé porušenie zmluvy, ak za dané porušenie zmluvy nie je v zmluve stanovená 
vyššia zmluvná pokuta. Objednávateľ má zároveň voči Zhotoviteľovi právo na úhradu škody presahujúcej zmluvnú 
pokutu. 

20. Zaplatením zmluvnej pokuty, úroku z omeškania, alebo uznaním zľavy z celkovej ceny za dielo sa Zhotoviteľ nezbavuje 
svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok zo zmluvy, s ktorého plnením je v omeškaní a ani svojej povinnosti nahradiť 
spôsobenú škodu v rozsahu presahujúcom uplatnenú zmluvnú pokutu. 

 
Článok IX.  

Záruka 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 
2. Poskytnutou zárukou zhotoviteľ ručí, že predmet zmluvy bude mať po celý čas trvania záručnej doby 

vlastnosti stanovené touto zmluvou a zároveň sa zaväzuje, že  po celý čas trvania záručnej doby bude 
dielo plne funkčné a spôsobilé na riadne využívanie. 

3. Poskytnutá záruka diela je 60 mesiacov (slovom šesťdesiat mesiacov), 24 mesiacov na technologické 
časti odo dňa jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia a ukončenia diela podľa bodu 10 Článku 
VII. Tejto zmluvy. 

4. Zhotoviteľ po dobu trvania záručnej doby uvedenej v predchádzajúcom odseku zodpovedá za všetky 
závady, ktoré sa pri užívania diela vyskytnú alebo ktoré zistí objednávateľ a ktoré bude reklamovať 
s výnimkou závad podľa bodu 15 tohto článku. 

5. Zhotoviteľ preberá záruku podľa všeobecne platných podmienok v SR a v Európskej únii. 
6. Objednávateľ je povinný závady po ich zistení bez zbytočného odkladu písomne reklamovať, pričom 

uvedie o akú závadu sa jedná. 
7. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 3 (slovom tri) pracovných dní po doručení reklamácie písomne 

doručiť objednávateľovi oznámenie o prijatí reklamácie, o jej uznaní a o lehote odstránenia závady. 
8. Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej doby, pričom aj reklamácia 

preukázateľne odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej doby sa považuje za uplatnenú 
v záručnej dobe. 

9. V prípade uplatnenia reklamácie objednávateľom u zhotoviteľa sa predlžuje záručná doba na tú časť 
vykonaného diela, na ktorej sa vyskytla závada, o čas, v ktorom zariadenie/ časť diela nebolo schopné 
prevádzky. 

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať reklamáciu na jeho adrese uvedenej v úvode tejto zmluvy, alebo 
v prípade zmeny adresy zhotoviteľa na novej adrese. Každú zmenu adresy sa zhotoviteľ zaväzuje 
neodkladne oznámiť objednávateľovi. 

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do piatich (slovom päť) 
pracovných dní. 

12. V prípade, že zhotoviteľ v lehote do 3 (slovom tri) pracovných dní nedoručí objednávateľovi 
rozhodnutie o vybavení reklamácie, má sa za to, že reklamáciu v plnom rozsahu uznal. 
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13. Zhotoviteľ je povinný reklamovanú závadu v dohodnutom termíne odstrániť. V prípade, že sa jedná 
o závadu, ktorá bude objednávateľovi brániť v prevádzke diela, alebo bude mať povahu havárie, je 
zhotoviteľ povinný začať s jej odstraňovaním do 24 hodín (slovom dvadsaťštyri hodín). 

14. Ak objednávateľ v prípade uznania reklamácie oznámi lehotu, v rámci ktorej má byť reklamovaná 
závada diela odstránená a zhotoviteľ reklamovanú závadu v tejto lehote neodstráni, má 
objednávateľ právo dať reklamovanú závadu odstrániť tretej osobe, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje 
zaplatiť všetky náklady, ktoré vznikli objednávateľovi v súvislosti s jej odstránením. 

15. Ako reklamácia nebudú uznané závady, za ktoré zhotoviteľ nezodpovedá v zmysle ustanovenia § 563 
v spojení s ustanovením § 431 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
Týmto nie sú dotknuté závady diela podľa ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zákonníka a závady 
na dodaných jednotlivých častiach a súčiastkach diela. 

16. Na zabudované výrobky dodávané Zhotoviteľom na predmetnú stavbu, ktorých výrobcovia 
ponúkajú kratšie záručné doby, sa vzťahuje záručná doba garantovaná výrobcom, minimálne však 
24 mesiacov. Zoznam takto zabudovaných výrobkov, ktorých záručná doba je kratšia ako 60 
mesiacov, predloží Zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a preberaní stavby na samostatnom 
súpise. Záručná doba nezahŕňa servis diela. 

17. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi najneskoršie v deň odovzdania a prevzatia diela samostatný 
písomný zoznam subdodávateľov technológií použitých a dodaných pri zhotovovaní diela, u ktorých 
je objednávateľ po operatívnej dohode so Zhotoviteľom oprávnený uplatňovať prípadné reklamácie 
a záručné opravy. 

18. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva 
zanikajú. 

19. Objednávateľ môže zadať odstránenie nejakej vady tretej strane na náklady Zhotoviteľa. Môže tak 
urobiť vtedy, ak Zhotoviteľ reklamovanú vadu neodstráni včas. Objednávateľ je povinný informovať 
Zhotoviteľa prinajmenšom 10 (desať) dní vopred o svojom úmysle zadať odstránenie vady tretej 
strane. Ak Zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu do 10 (desiatich) dní od obdržania informácie 
podľa predchádzajúcej vety, Objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. 
Primerané náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované Zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí 
Objednávateľovi do 5 (piatich) dní od doručenia faktúry. 

20. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok dohodnutých 
v tejto zmluve, v súlade s projektom a v dobe prevzatia diela Objednávateľom a počas záručnej doby 
bude mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilý k účelu určenému v zmluve. 

21. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vady odstráni bezodkladne. Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vady 
akejkoľvek časti diela počas plynutia záručnej doby. 

 
Článok X.  

Nadobúdanie vlastníctva 
 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že vlastníkom diela je od samého začiatku realizácie diela zhotoviteľ, 
pričom do odovzdania riadne vykonaného diela (predmet zmluvy) v súlade s touto zmluvou znáša aj 
nebezpečenstvo škody na diele zhotoviteľ. 

2. Zhotoviteľ je vlastníkom vecí určených na vykonanie diela, najmä stavebného materiálu, ktorý je 
povinný zabezpečiť pred krádežou alebo pred poškodením a zostáva ich vlastníkom až do doby, kedy 
sa spracovaním stanú súčasťou predmetu diela. 

3. Do prevzatia riadne vykonaného diela v súlade s touto zmluvou objednávateľ nezodpovedá za škodu 
spôsobenú na diele. Za škodu zodpovedá objednávateľ len v prípade, že ju sám zavinil. Za škodu na 
diele zodpovedá zhotoviteľ aj v prípade, že škodu spôsobia tretie osoby. 
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Článok XI.  
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú, pričom zmluva je platná a účinná do ukončenia platnosti 
a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP vzťahujúcej sa na financovanie predmetu tejto zmluvy o dielo.  
Zmluvné strany sa dohodli, že za riadne ukončenie zmluvy o dielo sa považuje splnenie všetkých 
záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutie doby, na ktorú bola zmluva o dielo uzatvorená. Zmluvné 
strany sa dohodli, že k ukončeniu tejto zmluvy môže dôjsť v mimoriadnych prípadoch aj po vzájomnej 
dohode zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy o dielo. 

2. Pri plnení tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Právny vzťah 
založený touto Zmluvou o dielo sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pri riešení 
vzájomných vzťahov zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa použijú ustanovenia 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

3. Prípadné spory nedorozumenia, ktoré vzniknú v súvislosti splnením tejto zmluvy, sa budú zmluvné 
strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody (zmieru) prostredníctvom svojich zástupcov. 

4. V prípade, že sa spor medzi zmluvnými stranami nevyrieši zmierom, je hociktorá zmluvná strana 
oprávnená požiadať o rozhodnutie príslušný súd.  

5. Zmluvné strany sa dohodli, že každá zo zmluvných strán môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, že 
druhá strana podstatným spôsobom poruší zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy. Pod 
podstatným porušením sa rozumie predovšetkým: 
- nesplnenie dohodnutých priebežných termínov a konečného termínu ukončenia diela 

stanovených v tejto zmluve 
- nedodržanie cenových a platobných podmienok stanovených v tejto zmluve, 
- nedodržanie kvalitatívnych a technických parametrov a podmienok realizácie diela stanovených 

v tejto zmluve. 
- zabudovanie iného materiálu alebo zariadenia ktoré sú uvedené v ponuke bez súhlasu verejného 

obstarávateľa  
- nenahlásenie zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy 
- nepredloženie dokladu o úhrade poistného proti možným škodám spôsobeným jeho činnosťou 

6. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo, čiastočne odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo, alebo 
odobrať Zhotoviteľovi časť realizovaných výkonov a nechať ich realizovať tretími osobami na 
primerané a preukázané náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na ceny určené podľa Výkazu výmer, a to z 
nasledovných dôvodov ležiacich na strane Zhotoviteľa : 
a) ak Zhotoviteľ je v omeškaní s realizáciou diela oproti Harmonogramu  o viac ako 15 (pätnásť) dní; 
b) ak Zhotoviteľ preukázateľne nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a ani po 

písomnom upozornení zo strany Objednávateľa nedošlo k zjednaniu nápravy v lehote min. 14 
(štrnásť) dní od doručenia písomného upozornenia; 

c) ak Zhotoviteľ inak podstatným spôsobom poruší túto Zmluvu o dielo. Pod podstatným porušením 
tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovšetkým porušenie povinností Zhotoviteľa ustanovených 
v bodoch 9 a 25 čl. VI a opakované porušenie ďalších povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o 
dielo. 

d) ak na Zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu. 
e) vykonané práce budú fakturované v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve alebo 

budú opakovane nárokované fakturovaním. 
f) zhotoviteľ použije materiály, ktorých použitie nebolo odsúhlasené, Objednávateľom, stavebným 

dozorom a predtým Poskytovateľom, alebo Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s podmienkami 
zmluvy o dielo, ak zmeny v realizácii diela neboli odsúhlasené Objednávateľom, stavebným 
dozorom, ak počas realizácie, plnenia diela dôjde k poškodeniu alebo strate diela alebo jeho častí, 
materiálov alebo technologického zariadenia a Zhotoviteľ ich nenahradí na vlastné náklady 
a nezabezpečí, aby dielo vyhovovalo podmienkam dohodnutým v tejto zmluve. 
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g) Zhotoviteľ bez súhlasu Objednávateľa postúpi práva a záväzky z tejto zmluvy na tretiu osobu, 
h) bola vykonaná akákoľvek zmena predmetu zmluvy bez súhlasu Objednávateľa, pričom tomuto musí 

predchádzať súhlas Zhotoviteľa, 
i) vznikli nepredvídateľné okolnosti na strane Zhotoviteľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia 

predmetu zmluvy a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zhotoviteľa, 
j) nastalo preukázané porušenie právnych predpisov SR a, alebo EÚ v rámci realizácie aktivít 

dohodnutých v tejto zmluve súvisiacich s činnosťou Zhotoviteľa,  
k) boli poskytnuté nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, resp. neposkytnuté informácie v súlade 

s podmienkami tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa. 
7. Pokiaľ sa od tejto Zmluvy o dielo odstúpi a strany sa písomne nedohodnú inak,  

- Zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, okrem prác neodkladných,  
- Zmluvné strany vykonajú prevzatie doteraz vykonaných prác a dodávok, o čom vyhotovia 

protokol, ktorý podpíšu a v ktorom budú uvedené všetky práce a dodávky, ktoré boli vykonané v 
dohodnutej kvalite a v súlade s touto zmluvou, ktoré Objednávateľ prevezme a Zhotoviteľovi 
uhradí, 

- Zhotoviteľ bezodkladne stavenisko opustí, pričom do momentu opustenia staveniska zabezpečí 
ochranu staveniska. 

8. Pod neodkladnými prácami sa rozumejú práce, ktorých nevykonanie by mohlo spôsobiť ohrozenie 
života alebo zdravia osôb, vznik škody na diele, životnom prostredí, majetku Objednávateľa alebo 
tretej osoby. 

9. Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť odstupujúcou stranou druhej zmluvnej strane oznámené 
písomne a doporučenou poštou. Odstúpenie od tejto zmluvy nastáva dňom doručenia oznámenia. 
Zmluvné strany sa dohodli, že preberacie konanie diela v stave ku dňu odstúpenia od zmluvy 
a súvisiace finančné vysporiadanie sa bude riadiť nezmenenými dotknutými ustanoveniami tejto 
zmluvy. 

10. Zmluvné strany sa dohodli, že pri porušení zmluvnej povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy je 
poškodená strana oprávnená účtovať druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej 
ceny uvedenej v čl. III. bod 1.  

11. Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou uhradí povinná strana nezávisle od toho, či 
a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinností, ktoré možno vymáhať samostatne. 

12. Obsah tejto zmluvy je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak 
budú riadne podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a potvrdené odtlačkami 
pečiatok oboch zmluvných strán. Návrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo môže predkladať ktorákoľvek 
zo zmluvných strán. Dodatky k tejto Zmluve, môžu zmluvné strany uzatvárať v súlade s ustanovením § 
18 ZVO. Zhotoviteľ berie na vedomie, že akýkoľvek dodatok k tejto Zmluve o dielo podlieha pred jeho 
podpisom schváleniu zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku. 

13. Zmluva je spísaná v šiestich originálnych rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane 4 vyhotovenia 
a zhotoviteľ dostane dve vyhotovenia zmluvy. 

14. Zmluvné strany spoločne potvrdzujú, že sa pred podpisom zmluvy zoznámili s obsahom celej zmluvy, 
poznajú jej obsah a účel. Svojimi vlastnoručnými podpismi a odtlačkami pečiatok obe zmluvné strany 
potvrdzujú, že celý text tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle. 

15. Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť 1 deň po 
uverejnení podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a po splnení odkladacej podmienky, ktorá 
spočíva v tom, že dôjde potvrdeniu správnosť vykonania verejného obstarávania zo strany RO. 

16. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením celej zmluvy na webovom sídle Objednávateľa a súhlasí 
s poskytnutím celej zmluvy Poskytovateľovi. Okamihom podpísania tejto zmluvy oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán je prejavený súhlas s celým jej obsahom. 

17. Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi zmluvnú voľnosť na úpravu tejto zmluvy o dielo podľa 
požiadaviek Poskytovateľa RO pre IROP, resp. SO pre IROP. v súvislosti s poskytnutím NFP, najmä 
pokiaľ ide o prípadné krátenie rozsahu a tým aj ceny diela, rozdelenie predmetu diela na oprávnené 
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výdavky a neoprávnené výdavky projektu, harmonogramu plnenia, realizácie diela a splatnosti faktúr. 
18. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia zmluvných strán bude prebiehať výlučne písomne (aj 

faxom, e-mailom). 
19. Práva a záväzky z tejto zmluvy prechádzajú na právnych zástupcov zmluvných strán uvedených 

v úvode tejto zmluvy. 
20. S výnimkou štatutárnych zástupcov Objednávateľa resp. inej osoby výslovne písomne splnomocnenej 

štatutárnymi zástupcami Objednávateľa, nemajú žiadne tretie osoby akékoľvek oprávnenie rokovať 
alebo dohodovať so Zhotoviteľom zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo meniť dohodnutý rozsah 
Diela, Cenu Diela alebo akokoľvek meniť ustanovenia tejto Zmluvy. 

21. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad 
dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce naviac, zlepšenia a pod., ktoré nebudú Objednávateľom 
vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k tejto Zmluve, nebudú objednávateľom 
Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu. 

22. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, všetky písomnosti musia byť doručované na adresy 
strán uvedené v čl. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktorú si strany oznámia. Písomnosť sa 
považuje za doručenú za nasledovných  podmienok: 
a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe 

oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke 
a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;  

b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. alebo kuriérnej služby doručením na 
adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej 
prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke, najneskôr však 
uplynutím  3. dňa nasledujúceho po dni podania zásielky na prepravu, a to bez ohľadu na úspešnosť 
doručenia a bez ohľadu na to, či sa druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo nie. 

23. Žiadna zo zmluvných strán nesmie postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy o dielo na 
tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany. 

24. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť niektorého z 
nich nespôsobuje neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnej 
úpravy niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenským právnym 
poriadkom (ďalej len "kolízne ustanovenie") a predmetný rozpor by spôsoboval neplatnosť tejto 
Zmluvy o dielo ako takej, bude táto Zmluva o dielo posudzovaná, akoby kolízne ustanovenie nikdy 
neobsahovala a vzťah zmluvných strán sa bude v tejto záležitosti spravovať všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na znení nového ustanovenia, ktoré by 
nahradilo kolízne ustanovenie. 

25. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:  
Príloha č. 1 - Podrobný položkový rozpočet diela v papierovej a v elektronickej verzii vo formáte MS  
  EXCEL na CD nosiči 
Príloha č. 2 - Časový harmonogram realizácie prác 
Príloha č. 3 - Dohoda o spoločnej zodpovednosti (v prípade ak použije kapacity tretej osoby) 
Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov (alebo vyhlásenie o realizácií bez subdodávateľov) 
Príloha č. 5 - Realizačná projektová dokumentácia (len v elektronickej verzii) 
Príloha č. 6 - Kópia poistnej zmluvy 

 
Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 
 
 
 
Mgr. Ladislav Kiss Alexander Gyurkovics 
Starosta obce konateľ spoločnosti 



Kód:

Stavba:

JKSO: KS:

Miesto: Lúč na Ostrove Dátum: 19. 12. 2018

Objednávateľ: IČO:

Obec Lúč na Ostrove IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

AVA-stav, s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná z

znížená z

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

20,00%

20,00%

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

181219

Obec Lúč na Ostrove - kanalizácia

3 637 500,00

0,00

3 637 500,00

0,00 0,00

3 637 500,00 727 500,00

EUR 4 365 000,00
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Kód: 181219

Stavba:

Miesto: Lúč na Ostrove Dátum: 19. 12. 2018

Objednávateľ: Obec Lúč na Ostrove Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 637 500,00

40 527,24

7 960,036 633,36

33 772,70

0,00 0,00

4 365 000,00

SO-01 Splašková kanalizácia

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Obec Lúč na Ostrove - kanalizácia

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR]

01

05 Prípojky vody

06 Prípojky NN

 

436 271,84363 559,87

288 715,74240 596,45

02 SO-07 Kanalizačné prípojky

03 SO-02-06 Kanalizačný výtlak

04 Čerpacie stanice

 

Cena s DPH [EUR]

3 637 500,00

1 060 904,98

2 530 620,172 108 850,14

884 087,48

4 365 000,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Lúč na Ostrove Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Lúč na Ostrove IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

AVA-stav, s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

2 108 850,14

2 108 850,14

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Obec Lúč na Ostrove - kanalizácia

01 - SO-01 Splašková kanalizácia

19. 12. 2018

0,00 0,00

2 108 850,14 421 770,03

2 530 620,17
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Lúč na Ostrove Dátum:

Objednávateľ: Obec Lúč na Ostrove Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    4 - Vodorovné konštrukcie

    5 - Komunikácie

    8 - Rúrové vedenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

01 - SO-01 Splašková kanalizácia

Obec Lúč na Ostrove - kanalizácia

19. 12. 2018

 

 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

2 108 850,14

2 080 920,68

1 051 525,08

34 134,97

339 687,40

307 829,61

27 929,46

339 061,38

8 682,24

0,00

2 108 850,14
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Lúč na Ostrove Dátum:

Objednávateľ: Obec Lúč na Ostrove Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 11002000r.1 km 5,159

2 K 113107142 m2 5 762,297

3 K 113307112 m2 5 762,297

4 K 113307132 m2 5 762,297

5 K 115101201 hod 2 500,000

6 K 115101301 deň 104,167

7 K 119001411 m 134,000

8 K 119001422 m 86,000

9 K 132201202 m3 19 207,027

10 K 151831052 m2 13 850,687

11 K 151831152 m2 13 850,687

12 K 162201102 m3 1 852,360

13 K 162701112 m3 17 354,667

14 K 171201202 m3 17 354,667

15 K 171209002 m3 17 354,667

16 K 174101002 m3 11 602,090

17 M 5833716100 m3 9 749,730

18 K 175101101 m3 3 806,654

19 M 5833710100 m3 3 806,654

ROZPOČET

Obec Lúč na Ostrove - kanalizácia

01 - SO-01 Splašková kanalizácia

19. 12. 2018

 

 

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

2 108 850,14

2 080 920,68

1 051 525,08

Vytýčenie trasy kanalizácie 473,07 2 440,57

28 465,75

19 130,83

150 568,82

9 000,00

343,75

1 543,68

785,18

163 643,87

61 497,05

70 915,52

Odstránenie  krytu asfaltového v ploche do 200 

m2, hr.nad 50 do 100 mm,  -0,18100t

Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre 

výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 

100 do 500 l

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s 

priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 

do 500 l

Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z 

kameniva ťaženého, hr.100-200mm,  -0,24000t

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z z 

cementovej stabilizácie hr. 200 mm

Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 

200

Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 

káblov

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 

1000 m3

Zriadenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 

m, hĺ. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 

3x2,25m (obojstranné) horn. stredne tlačivá

Odstránenie paženia a rozopretie stien rýh š. 

do 2 m, hĺ. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 

3x2,25m (obojstranné) horn. stredne tlačivá

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 

nad 20-50m - potreba zeminy na zásyp 2x

Vodorovné premiestnenie výkopku po 

spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 15000 m

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 

m3

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 

(17 05) ostatné

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 

rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 

1000 m3

4,94

9,13

3,32

26,13

3,60

3,30

11,52

8,52

4,44

5,12

1,39

8,62

0,59

4,82

2,70

Štrkopiesok 0-22 b

Obsyp potrubia štrkopieskom

STRKOPIESOK 0-8 B

15,94

13,68

15,32

2 574,78

83 649,49

149 597,23

10 239,25

31 325,64

155 410,70

52 075,03

58 317,94
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

    4 - Vodorovné konštrukcie

20 K 451573111 m3 954,288

21 K 452386111 ks 221,000

    5 - Komunikácie

22 K 564861111 m2 5 762,297

23 K 567121115 m2 5 762,297

24 K 573231111 m2 5 762,297

25 K 577141112 m2 5 762,297

26 K 577161214r m2 5 762,297

    8 - Rúrové vedenie

27 K 871373121 m 2 855,420

28 M 2861105200 ks 571,084

29 K 871393121 m 2 303,110

30 M 2860005870 ks 503,458

31 K 877373123 ks 75,000

32 M 2864202400 ks 75,000

33 K 877393123 ks 70,000

34 M 2860004170 ks 70,000

35 K 892371000 m 2 855,420

36 K 892391000 m 2 303,110

37 K 894401111 ks 436,000

38 M 5922470150 ks 87,000

39 M 5922470160 ks 93,000

40 M 5922470170 ks 112,000

41 M 5922470180 ks 142,000

42 M 5922470190 ks 2,000

43 K 894403021 ks 144,000

44 M 5922470250 ks 144,000

45 K 899103111 ks 144,000

46 M 5524211180 ks 144,000

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

47 K 919735113 m 9 288,340 5,12
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 

podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm

351,66

5 531,04

46 833,12

3 032,64

16 740,00

47 556,30

339 061,38

140 715,29

67 995,10

307 829,61

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 

mm

Dodávka a montáž vyrovnávacích prstencov

Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32mm s 

rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 

mm

Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.150 mm

Postrek asfaltový spojovací bez posypu 

kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 

0,50 do 0,90 kg/m2

Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný 

AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr.50mm

Betón asfaltový hr. 100mm

2 729,35

48 633,79

80 729,78

1 613,44

339 687,40

Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC 

DN 300

PVC-U rúra kanalizačná hrdlová DN300/5m SN8

Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC 

tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 

400

PVC-U rúra kanalizačná DN400/5m SN8

Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 

tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 300

32,91

12,35

8,44

14,01

0,28

11,80

24,42

3,41

113,15

3,30

185,24

2,94

9 736,98

64 618,15

7 600,26

93 260,56

220,50

1 785,00

226,80

3 441,90

5 796,50

6 080,21

9 081,88

3 460,86

5 726,01

13 759,20

10 546,34

Presuvka kanalizačná PVC DN300

Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených 

gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 

400

PVC presuvka DN400 kanalizácia

Skúška tesnosti kanalizácie D 300

Skúška tesnosti kanalizácie D 400

Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná 

alebo prechodová skruž TBS

Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S s 

poplastovanou stupačkou

Skruž betónová rovná TBS 1000/500-S s 

poplastovanou stupačkou

Skruž betónová rovná TBS 1000/1000-S s 

poplastovanou stupačkou

Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s 

poplastovanou stupačkou

Prechodová doska AP-M-S/625-200

Osadenie betónového dielca pre šachty, dno 

akéhokoľvek druhu

Šachtové kanalizačné dno DN 1000

Osadenie poklopu liatinového a oceľového 

vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg

Poklop kanalizačný komplet okrúhly,trieda D 

400kN liatinovo betónový

23,80

3,24

49,17

2,03

2,64

20,83

39,78

61,57

122,85

74,27

175,83

38,41

325,23

21,06

116,25

31 405,62

34 134,97
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

48 K 919735123 m 9 288,340

49 K 979081111 t 5 307,076

50 K 979081121 t 117 511,162

51 K 979089012 t 6 184,798

52 K 979093111 t 6 184,798

    99 - Presun hmôt HSV

53 K 998276101 t 332,653

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady
54 K r1 kpl 1,000

55 K r2 m 5 158,540

56 K r3 kpl 1,000

57 K r4 kpl 1,000

Projekt skutočného vyhotovenia + prevádzkový 

poriadok

Hutniace skúšky

12,16

11,27

0,40

11,14

0,46

26,10

12 666,17

1,16

4 653,52

4 625,86

Rezanie existujúceho betónového krytu alebo 

podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km - odvoznú vzdialenosť určí 

dodávateľ

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 

dlaždice (17 01 ), ostatné

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z 

plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom 

výkope

Dopravné značenie

Kamerové skúšky

4 625,86

4 653,52

5 983,91

12 666,17

27 929,46

112 946,21

59 810,75

47 004,46

68 898,65

2 845,01

8 682,24

8 682,24
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Lúč na Ostrove Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Lúč na Ostrove IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

AVA-stav, s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

884 087,48

884 087,48

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Obec Lúč na Ostrove - kanalizácia

02 - SO-07 Kanalizačné prípojky

19. 12. 2018

0,00 0,00

884 087,48 176 817,50

1 060 904,98
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Lúč na Ostrove Dátum:

Objednávateľ: Obec Lúč na Ostrove Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

    4 - Vodorovné konštrukcie

    5 - Komunikácie

    8 - Rúrové vedenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

M - Práce a dodávky M

    23-M - Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

02 - SO-07 Kanalizačné prípojky

Obec Lúč na Ostrove - kanalizácia

19. 12. 2018

 

 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

884 087,48

833 554,36

696 297,45

5 164,79

4 822,96

11 355,21

19 972,70

82 842,22

13 099,03

50 533,12

50 533,12

0,00

884 087,48
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Lúč na Ostrove Dátum:

Objednávateľ: Obec Lúč na Ostrove Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 113107131 m2 437,580

2 K 113107142 m2 437,580

3 K 132201201a m3 3 364,625

4 K 141701102 m 1 184,000

5 K 1422609500 m 1 184,000

6 K 151301102 m2 5 092,000

7 K 151301112 m2 5 092,000

8 K 162701101 m3 5 064,625

9 K 171201296 m3 1 664,625

10 K 174101002. m3 1 245,011

11 M 5833725700 m3 1 245,011

12 K 174101002 m3 1 700,000

13 K 175101101 m3 273,064

14 K 175101109 m3 273,064

15 M 5833716105 m3 273,064

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

16 K 359901111 m 2 161,000

    4 - Vodorovné konštrukcie

17 K 451573111 m3 146,550

    5 - Komunikácie

Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a 

štrkopiesku zrnitosti 0-20 mm
32,91

5 164,79

Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky 2,39 5 164,79

4 822,96

4 822,96

11 355,21

ROZPOČET

Obec Lúč na Ostrove - kanalizácia

02 - SO-07 Kanalizačné prípojky

19. 12. 2018

 

 

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

884 087,48

833 554,36

696 297,45
Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m2 

z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 

t

Hľbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v 

hornine 3 do 100 m3, s naložením na dopravný 

proetriedok vrátane sťaženej vykopávky v 

mieste križovania inž sietí s ich dočasným 

zaistením

16,29 7 128,18

Odstránenie  krytu asfaltového v ploche do 200 

m2, hr.nad 50 do 100 mm,  -0,18100t
4,94 2 161,65

12,14 40 846,55

Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 

m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru 250mm

Paženie rýh pre podzemné vedenie, hnané 

hĺbky do 4 m

Rúrka hladká kruhová oceľ. bežná bezošvá ozn. 

STN 11 353.0, vonkajší priemer D 250 mm

367,41 435 013,44

55,98 66 280,32

13,16 67 010,72

Odstránenie paženia rýh pre podzemné 

vedenie, hnané hĺbky do 4 m

Poplatok za uloženie zeminy na skládke odpadu

3,50 17 822,00

Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z 

horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 5000 do 

6000 m

5,28 26 741,22

1,92 3 196,08

Zásyp sypaninou so zhutnením nad 100 do 1 000 

m3, so zhutnením na 90% PS

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 

rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 

1000 m3

2,72 3 386,43

Štrkopiesok 0-63 N 11,19 13 931,67

2,70 4 590,00

Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny

Štrkopiesok 0-20 B

13,68 3 735,52

Príplatok k cene za prehodenie sypaniny 1,92 524,28

14,39 3 929,39
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

18 K 567125115 m2 437,580

19 K 577151213 m2 437,580

    8 - Rúrové vedenie

20 K 871313121 m 2 161,000

21 M 2861102008 m 432,200

22 K 877313123 ks 586,000

23 M 2860004430 ks 268,000

24 M 2860004130 ks 50,000

25 M 2860003000 ks 268,000

26 K 877393121 ks 268,000

27 M 2860003350 ks 272,020

28 M 2860003390 ks 272,020

29 K 892311000 m 2 161,000

30 K 899912132 ks 1 184,000

31 M 2865230012 ks 1 184,000

32 K 8999121321 ks 148,000

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

33 K 919735112 m 1 367,800

34 K 979082213 t 177,657

35 K 979082219 t 3 375,483

36 K 979087212 t 177,657

37 K 979087218 t 177,657

    99 - Presun hmôt HSV

38 K 998274101 t 2 277,389

M - Práce a dodávky M

    23-M - Montáže potrubia

39 K 230200123 m 1 184,000

Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo 

podkl. hr. do 10cm

Utesnenie chráničky manžetou D+M

Vodor. doprava sute po suchu do 1 km

Príplatok za každý ďalší 1 km sute

Nakladanie na dopravné prostriedky pre 

vodorovnú dopravu sutiny

Poplatok na skládke odpadu za uloženie 

vybúranej sute a asfaltov

Presun hmôt pre potrubie z rúr betón. a želbet. 

v otv. výk.

Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej 

chráničky DN 300

6,54

18,55

1,58

0,34

4,15

11,19

8,77

42,68 50 533,12

50 533,12

1 390,92

7 282,57

4 974,62

1 072,38

552,08

290,50

1 589,24

12 259,94

8 181,44

33 104,83

3 241,50

6 156,80

2 745,40

8 945,41

280,70

1 147,66

737,28

1 987,98

19 972,70

13 099,03

19 972,70

50 533,12

82 842,22

Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 160x3,9x5000

Podklad z prostého betónu tr.C12/15, hr.150 

mm

Betón asf. tr. 2 stred. ABS, hrub. ABH, ABJ š.do 

3 m hr. 6cm

Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého 

PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 

150

Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 

tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm

PIPELIFE PVC zátka do hrdla 150        

kanalizácia

PIPELIFE PVC presuvka 150        kanalizácia

PIPELIFE PVC koleno 150/45°        kanalizácia

Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených 

gumovým krúžkom v otv. výkope odbočných do 

DN 400

PIPELIFE PVC odbočka 300/150/45°        

kanalizácia

PIPELIFE PVC odbočka 400/150/45°        

kanalizácia

Skúška tesnosti kanalizácie D 150, vrátane 

šácht a tvaroviek

Montáž kĺznej objímky RACI montovaná na 

potrubie DN 150

Objimka kĺzna RACI, vonkajší priemer rúry 55 - 

260 mm,

2,06

11,51

14,44

3,37

11,51

1,83

5,81

5,93

5,19

45,07

121,70

1,50

6,91

5,20

5 036,55

6 318,66
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Lúč na Ostrove Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Lúč na Ostrove IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

AVA-stav, s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Obec Lúč na Ostrove - kanalizácia

03 - SO-02-06 Kanalizačný výtlak

19. 12. 2018

363 559,87

363 559,87

0,00

0,00 0,00

363 559,87 72 711,97

436 271,84

Strana 12 z 27



Stavba:

Objekt:

Miesto: Lúč na Ostrove Dátum:

Objednávateľ: Obec Lúč na Ostrove Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    4 - Vodorovné konštrukcie

    5 - Komunikácie

    8 - Rúrové vedenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

03 - SO-02-06 Kanalizačný výtlak

Obec Lúč na Ostrove - kanalizácia

19. 12. 2018

 

 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

363 559,87

363 559,87

206 601,79

6 170,48

58 036,28

84 173,08

4 876,38

0,00

3 701,86

363 559,87
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Lúč na Ostrove Dátum:

Objednávateľ: Obec Lúč na Ostrove Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 11002000r.1 km 2,680

2 K 113107123 m2 984,500

3 K 113107132 m2 984,500

4 K 113107142 m2 984,500

5 K 119001401 m 20,000

6 K 119001421 m 10,000

7 K 130001101 m3 1 056,230

8 K 132201202 m3 3 520,766

9 K 151101101 m2 7 315,491

10 K 151101111 m2 7 315,491

11 K 162701105 m3 1 787,254

12 K 162701109 m3 8 936,270

13 K 171201296 m3 1 787,254

14 K 174101002. m3 2 437,382

15 M 5833725700 m3 703,870

16 K 175101101 m3 863,714

17 K 175101109 m3 863,714

18 M 5833716105 m3 863,714

19 K 199010501 ks 27,000

20 K 199010502 ks 27,000

21 K 199010503 ks 60,000

    4 - Vodorovné konštrukcie

22 K 451573111.1 m3 219,670

ROZPOČET

Obec Lúč na Ostrove - kanalizácia

03 - SO-02-06 Kanalizačný výtlak

19. 12. 2018

 

 

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

363 559,87

363 559,87

206 601,79

Vytýčenie trasy kanalizácie

Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m2 

z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 

mm 0,400 t

473,07 1 267,83

13,06 12 857,57

27 034,37

4 863,43

134,20

64,20

13 942,24

29 856,10

23 190,11

Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m2 

z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 

0,500 t

Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov

Dočasné zaistenie podzemného potrubia 

oceľového alebo liatinového, priemeru DN do 

200 mm

Odstránenie  krytu asfaltového v ploche do 200 

m2, hr.nad 50 do 100 mm,  -0,18100t

Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre 

všetky triedy

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 

1000 m3

Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie 

príložné hl. do 2 m

Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie 

príložné hl. do 2 m

Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z 

horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 

10000 m

Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 

m horniny 1-4

Poplatok za uloženie zeminy na skládke odpadu

Zásyp sypaninou so zhutnením nad 100 do 1 000 

m3, so zhutnením na 90% PS

Štrkopiesok 0-63 N

Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny

Príplatok k cene za prehodenie sypaniny

27,46

8,48

4,94

6,71

6,42

13,20

3,17

1,72

6,76

0,32

1,92

2,72

11,19

13,68

1,92

12 582,64

3 431,53

12 081,84

2 859,61

6 629,68

7 876,31

11 815,61

1 658,33

12 428,84

1 466,91

6 386,04

14 174,40

6 071,68

6 170,48

Štrkopiesok 0-20 B

Dynamická skúška zhutnenia lôžka

Dynamická skúška zhutnenia obsypu potrubia

Statická skúška zhutnenia zásypu pod 

komunikáciou

Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a 

štrkopiesku

14,39

54,33

236,52

236,24

27,64
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

23 K 452386111 ks 8,000

    5 - Komunikácie

24 K 564861111 m2 984,500

25 K 567121115 m2 984,500

26 K 573231111 m2 984,500

27 K 577141112 m2 984,500

28 K 577161214r m2 984,500

    8 - Rúrové vedenie

29 K 894411111 ks 8,000

30 M 5922470250 ks 8,000

31 M 5922470150 ks 5,000

32 M 5922470160 ks 2,000

33 M 5922470170 ks 6,000

34 M 5922470180 ks 8,000

35 K 871211121 m 69,500

36 M 2860017850 m 75,964

37 K 871241111 m 219,000

38 M 286137500 m 219,000

39 K 871251121 m 2 391,200

40 M 2860018210 m 2 391,200

41 K 877270001 ks 74,000

42 M 2862461730 ks 50,000

43 M 2861673300 ks 6,000

44 M 2862462750 ks 1,000

45 M 2862462749 ks 8,000

46 M 2862462751 ks 1,000

47 M 2862462755 ks 2,000

48 M 2862462752 ks 1,000

49 M 2862462756 ks 1,000

50 M 2862462753 ks 2,000

51 M 2862462754 ks 2,000

52 K 8772700010 ks 6,000

Skruž betónová rovná TBS 1000/1000-S s 

poplastovanou stupačkou

Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s 

poplastovanou stupačkou

Montáž potrubia z tlakových rúrok 

polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm

HDPE rúra PE100  voda  63x3,8/100m PN10 

(SDR17)  kanalizácia

Montáž potrubia z tlakových rúrok HDPE DN 80

Rúrka  tlaková HDPE DN 90 kanalizácia

Montáž potrubia z tlakových rúrok 

polyetylénových vonkajšieho priemeru 110 mm

PIPELIFE HDPE rúra PE100  voda 

110x10,0/100m PN16 (SDR11) kanalizácia

Montáž elektrotvaroviek jednoosových, DN 110 

mm

Elektrotvarovka elektrofúzna objímka priama 

PE100 SDR11/PN16

Elektrotvarovky lemový nákružok integr s 

prírubou EFL  PE 100 SDR 11 DN 110

Elektrotvarovka elektrofúzna koleno 30° 

PE100 SDR11/PN16

Elektrotvarovka elektrofúzna koleno 11° 

PE100 SDR11/PN16

Elektrotvarovka elektrofúzna koleno 23° 

PE100 SDR11/PN16

Elektrotvarovka elektrofúzna koleno 25° 

PE100 SDR11/PN16

122,85

74,27

2,41

4,74

2,80

10,86

3,81

18,87

9,38

28,39

225,35

72,35

52,11

72,35

72,35

9 110,47

45 121,94

694,12

1 419,50

1 352,10

72,35

416,88

72,35

144,70

72,35

72,35

144,70

144,70

56,28

Elektrotvarovka elektrofúzna koleno 60° 

PE100 SDR11/PN16

Elektrotvarovka elektrofúzna koleno 40° 

PE100 SDR11/PN16

Elektrotvarovka elektrofúzna koleno 19° 

PE100 SDR11/PN16

Elektrotvarovka elektrofúzna koleno 90° 

PE100 SDR11/PN16

Montáž elektrotvaroviek jednoosových, DN 65 

mm

72,35

72,35

72,35

72,35

9,38

98,80

58 036,28

Dodávka a montáž vyrovnávacích prstencov 12,35

Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32mm s 

rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 

mm

Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.150 mm

Postrek asfaltový spojovací bez posypu 

kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 

0,50 do 0,90 kg/m2

Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný 

AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr.50mm

Betón asfaltový hr. 100mm

Zhotovenie šachty kanaliz. s obložením dna 

betónom tr. C 25/30 DN do 200

Šachtové kanalizačné dno DN 1000

Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S s 

poplastovanou stupačkou

Skruž betónová rovná TBS 1000/500-S s 

poplastovanou stupačkou

8,44

14,01

0,28

11,80

24,42

323,58

325,23

39,78

61,57

737,10

594,16

167,50

360,07

613,20

2 378,34

84 173,08

8 309,18

275,66

13 792,85

11 617,10

24 041,49

2 588,64

2 601,84

198,90

123,14
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

53 M 2861600600 ks 3,000

54 M 2861616400 ks 1,000

55 M 2861673100 ks 2,000

56 K 879241119 m 6,000

57 M 2861600800 ks 2,000

58 M 2861618700 ks 2,000

59 M 2861673200 ks 2,000

60 K 892241111 m 2 679,700

61 K 892273111 m 2 679,700

62 K 899103111 ks 8,000

63 M 5524211180 ks 8,000

64 K 899713111 ks 25,000

65 K 899920111 m 2 679,700

66 K 899920201 M 2 679,700

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

67 K 919735112 m 269,100

68 K 979082213 t 150,919

69 K 979082219 t 1 660,110

70 K 979087212 t 150,919

71 K 979087218 t 150,919

    99 - Presun hmôt HSV

72 K 998274101 t 422,105

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr 

bet. alebo železobetónových v otvorenom 

výkope

111,87

116,25

1,12

1,43

6,54

1,57

0,34

4,15

11,19

8,77

Orientačné tabuľky na vodovodných a 

kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom, 

vrátane stĺpiku a betónovej pätky

Poklop kanalizačný komplet okrúhly,trieda D 

400kN liatinovo betónový

Dod.a mont. vyhladávací vodič CY

Dod.a mont. varovnej fólie

Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo 

podkl. hr. do 10cm

Vodor. doprava sute po suchu do 1 km

Príplatok za každý ďalší 1 km sute

Nakladanie na dopravné prostriedky pre 

vodorovnú dopravu sutiny

Poplatok na skládke odpadu za uloženie 

vybúranej sute a asfaltov

626,31

564,44

1 688,78

3 701,86

3 701,86

43,56
Elektrotvarovky FRIALEN presuvná objímka UB 

PE 100 SDR 11 DN   63
14,52

Elektrotvarovky koleno 40° elektrotvarovkové 

W 40°   PE 100 SDR 11 DN   63

Elektrotvarovky FRIALEN lemový nákružok 

integr s prírubou EFL  PE 100 SDR 11 DN   63

Montáž elektrotvaroviek jednoosových DN 90

Elektrotvarovky presuvná objímka UB PE 100 

SDR 11 DN   90

Elektrotvarovky FRIALEN koleno 60° 

elektrotvarovkové W 60°  PE 100 SDR 11 DN 90

Elektrotvarovky FRIALEN lemový nákružok 

integr s prírubou EFL  PE 100 SDR 11 DN   90

Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové 

skúšky vodovodného potrubia DN do 100

Vyčistenie a preplachpotrubia pred skúškou, DN 

od 63 do 125

Osadenie poklopu liatinového a oceľového 

vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg

37,98

64,17

8,63

27,29

64,70

169,04

0,47

0,80

21,06

37,98

128,34

51,78

54,58

129,40

338,08

1 259,46

2 143,76

168,48

930,00

2 796,75

3 001,26

3 831,97

1 759,91

236,94

4 876,38
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Lúč na Ostrove Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Lúč na Ostrove IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

AVA-stav, s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Obec Lúč na Ostrove - kanalizácia

04 - Čerpacie stanice

19. 12. 2018

288 715,74

240 596,45

240 596,45

0,00

0,00 0,00

240 596,45 48 119,29
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Lúč na Ostrove Dátum:

Objednávateľ: Obec Lúč na Ostrove Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    4 - Vodorovné konštrukcie

    8 - Rúrové vedenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M - Práce a dodávky M

    24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

04 - Čerpacie stanice

Obec Lúč na Ostrove - kanalizácia

19. 12. 2018

 

 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

240 596,45

198 111,85

20 243,37

88,86

177 075,60

704,02

42 484,60

0,00

42 484,60

240 596,45
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Lúč na Ostrove Dátum:

Objednávateľ: Obec Lúč na Ostrove Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 115101201 hod 600,000

2 K 115101301 deň 25,000

3 K 131201102 m3 102,000

4 K 134702401 m3 309,288

5 K 162301102 m3 411,288

6 K 171201201 m3 411,288

7 K 171209002 m3 411,288

8 K 174101101 m3 137,731

9 M 5833716100 m3 137,731

10 K 175101101 m3 6,225

11 M 5833710100 m3 6,225

    4 - Vodorovné konštrukcie

12 K 451573111 m3 2,700

    8 - Rúrové vedenie

13 K 89900 kpl 5,000

14 K 89904 ks 5,000

15 K 899311112 ks 10,000

16 K 89901. ks 5,000

17 K 24004. ks 5,000

18 K 89902 ks 5,000

19 K 24006.. kus 5,000

20 K 89903 ks 5,000

21 K 24001 ks 5,000

22 K 24007. kpl 5,000

23 K 24010. kpl 5,000

Vstupný rebrík nerez - Armatúrna šachta D+M

Oceľ. rebrík nerez D+M

Česlicový kôš + vodiace tyče 2ks - nerez D+M

Dod. a mont. britu studne

Dodávka a montáž čerpadiel a nerezového 

potrubia podľa PD

Výstroj Armatúrnej šachty a pepojenie s ČŠ 

D+M podľa PD

ROZPOČET

Obec Lúč na Ostrove - kanalizácia

04 - Čerpacie stanice

19. 12. 2018

 

 

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

240 596,45

198 111,85

20 243,37

313,28

338,10

270,08

278,13

12 925,92

1 282,11

312,58

1 982,41

483,44

2 195,43

85,16

95,37

Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo 

objektu

Štrkopiesok 0-22 b

Obsyp potrubia štrkopieskom

STRKOPIESOK 0-8 B

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 

mm

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s 

priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 

do 500 l

Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre 

výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 

100 do 500 l

3,60 2 160,00

3,30 82,50

460,02

11 029,21

1 357,25

Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 1000 m3

Vodotesná ČŠ D+M viď PD

Vodotesná armatúrna šachta D+M viď. PD

Osadenie liat. alebo ocel. poklopov s rám. hm. 

jed. do 100kg

Poklop uzamykatelný nerez 600x800 mm

Poklop uzamykatelný nerez. 600x600mm

4,51

3,51

35,66

3,30

0,76

4,82

15,94

13,68

15,32

32,91

17 842,50

1 834,74

22,24

158,20

127,58

Uloženie sypaniny na skládku

Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m 

horn. tr. 1-4

Výkop studne spúštanej do 4 m2 v horn. tr. 1-4 

hl. do 10 m

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 

(17 05) ostatné

88,86

88,86

89 212,50

9 173,70

222,40

791,00

637,90

1 690,50

1 566,40

1 350,40

1 390,65

64 629,60

6 410,55

177 075,60
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

24 K 933901111 m3 94,985

25 M 0821131000 m3 94,985

26 K 998254011 t 42,630

27 K 998271301 t 18,580

M - Práce a dodávky M

    24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.

28 K 24021 ks 5,000

29 K 24023 m 100,000

Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže 

akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 

m3

Voda pitná pre priemysel a služby

Presun hmôt pre studne a čerpanie vody

Presun hmôt pre kanalizácie betónové a želbet.  

v otv. výk.

Systém riadenia ASRTP viď. PD

Oplotenie ČS výšky 1,5m s bránkou komplet viď 

PD

1,17

0,98

8,66

7,03

6 850,32

82,33

34 251,60

130,62

8 233,00

42 484,60

42 484,60

369,18

111,13

93,09

704,02
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Lúč na Ostrove Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Lúč na Ostrove IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

AVA-stav, s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Obec Lúč na Ostrove - kanalizácia

05 - Prípojky vody

19. 12. 2018

7 960,03

6 633,36

6 633,36

0,00

0,00 0,00

6 633,36 1 326,67
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Lúč na Ostrove Dátum:

Objednávateľ: Obec Lúč na Ostrove Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    4 - Vodorovné konštrukcie

    8 - Rúrové vedenie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

05 - Prípojky vody

Obec Lúč na Ostrove - kanalizácia

19. 12. 2018

 

 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

6 633,36

5 813,86

3 357,45

198,78

1 809,81

447,82

819,50

0,00

819,50

6 633,36
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Lúč na Ostrove Dátum:

Objednávateľ: Obec Lúč na Ostrove Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 11002000r km 0,067

2 K 132201202 m3 90,600

3 K 141720015 m 6,500

4 K 151101101 m2 181,200

5 K 151101111 m2 181,500

6 K 162201102 m3 157,040

7 K 162701112 m3 24,160

8 K 171209002 m3 24,160

9 K 174101002 m3 66,440

10 K 175101101 m3 18,120

11 M 5833710100 m3 18,120

    4 - Vodorovné konštrukcie

12 K 451573111 m3 6,040

    8 - Rúrové vedenie

13 K 460490012 m 60,400

14 M 2830002000 m 60,400

15 K 871151121 m 66,900

16 M 2860018120 m 73,122

17 K 891163111 ks 5,000

18 M 4227510800 ks 5,000

19 K 891241111 ks 5,000

ROZPOČET

Obec Lúč na Ostrove - kanalizácia

05 - Prípojky vody

19. 12. 2018

 

 

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

6 633,36

5 813,86

3 357,45

16,97

122,54

218,29

208,26

116,45

179,39

247,88

277,60

198,78

198,78

42,88

61,61

123,77

122,84

Vytýčenie trasy vodovodu

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 

1000 m3

481,73 32,28

8,50 770,10

420,62

574,40

312,18

Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, 

priemer pretláčania cez 90 do 110 mm

32,91

0,71

1,02

1,85

1,68

4,21

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 

nad 20-50m - potreba zeminy na zásyp 2x

Odstránenie paženia rýh pre podzemné 

vedenie, príložné hĺbky do 2 m

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 

vedenie, príložné do 2 m

Vodorovné premiestnenie výkopku po 

spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 15000 m

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 

(17 05) ostatné

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 

rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 

1000 m3

Obsyp potrubia štrkopieskom

STRKOPIESOK 0-8 B

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 

mm

64,71

4,82

3,17

1,72

1,39

8,62

2,70

13,68

15,32

1 809,81
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 

ryhy, šírka 33 cm

Fólia výstražná s nápisom  - vodovod

Montáž potrubia z tlakových rúrok 

polyetylénových vonkajšieho priemeru 25 mm

PIPELIFE HDPE rúra PE100  voda  25x2,3/100m 

PN16 (SDR11)        vodovod

Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil 

hlavný pre prípojky DN 25
21,05

612,70

84,85Osadenie zemnej súpravy (bez poklopov)

Campri navrtávací pás H 506 s guľovým 

uzáverom na PVC DN 25
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

20 M 4229126114 ks 5,000

21 K 899401112 ks 5,000

22 M 5524218100 ks 5,000

23 K 899721111 m 66,900

24 M 3414082500 m 66,900

    99 - Presun hmôt HSV

25 K 998276101 t 17,158

PSV - Práce a dodávky PSV

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

26 K 722239106 ks 10,000

27 M 5511123000 ks 10,000

28 K 722263417 ks 5,000

29 M 3882122800 ks 5,000

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z 

plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom 

výkope

Montáž ventilu priameho, spätného,pod 

omietku,poistného,redukčného,šikmého DN25

Ventil DN 25

Montáž vodomeru závit. jednovtokového DN 25

Vodomer

447,82

819,50

819,50

36,29

33,45

40,15

1,98

26,10

10,17

25,59

29,14

63,24

145,70

101,70

255,90

316,20

447,82

181,45

167,25

200,75

132,46

58,200,87

Zemná súprava teleskopická , dl. 1,2 - 1,8m

Osadenie poklopu liatinového posúvačového

Poklop šupátkový, Rambo, typ 504

Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 

mm

Vodič CY čierny 6mm2
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Lúč na Ostrove Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Lúč na Ostrove IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

AVA-stav, s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Obec Lúč na Ostrove - kanalizácia

06 - Prípojky NN

19. 12. 2018

33 772,70

33 772,70

0,00

0,00 0,00

33 772,70 6 754,54

40 527,24

Strana 25 z 27



Stavba:

Objekt:

Miesto: Lúč na Ostrove Dátum:

Objednávateľ: Obec Lúč na Ostrove Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

06 - Prípojky NN

Obec Lúč na Ostrove - kanalizácia

19. 12. 2018

 

 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

33 772,70

33 772,70

33 772,70

0,00

33 772,70
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Lúč na Ostrove Dátum:

Objednávateľ: Obec Lúč na Ostrove Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

1 K 1 kpl 5,000

19. 12. 2018

ROZPOČET

Obec Lúč na Ostrove - kanalizácia

06 - Prípojky NN

 

 

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Zriadenie prípojky k ČS 6 754,54 33 772,70

33 772,70

33 772,70

33 772,70
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Harmonogram

Stavba: Obec Lúč na Ostrove - KANALIZÁCIA

Objednávateľ: Obec Lúč na Ostrove

Zhotoviteľ: AVA-stav s.r.o.

Miesto: Lúč na Ostrove

Kód Zákazka
1.

MESIAC

2.

MESIAC

3.

MESIAC

4.

MESIAC

5.

MESIAC

6.

MESIAC

7.

MESIAC

8.

MESIAC

9.

MESIAC

10.

MESIAC

11.

MESIAC

12.

MESIAC

13.

MESIAC

14.

MESIAC

15.

MESIAC

16.

MESIAC

17.

MESIAC

18.

MESIAC

19.

MESIAC

20.

MESIAC

21.

MESIAC

22.

MESIAC

23.

MESIAC

24.

MESIAC

Obec Lúč na Ostrove - KANALIZÁCIA

1.     SO-01 - Splašková kanalizácia

2.     SO-07 - Kanalizačné prípojky

3.     SO-02-06 - Kanalizačný výtlak

4.     Čerpacie stanice

5.     Prípojky vody

6.     Prípojky NN

LEHOTA VÝSTAVBY: 24 MESIACOV



































_____________________________________________________________________________________________________________ 
Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v oddieli Sro, vložke č. 21431/T 

 

AVA-stav, s.r.o. 
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta 

 

IČO: 43 989 268  E-mail:  office@avastav.sk  Tel. č.:  0917 208 696 
IČ DPH: SK2022539596 web:  www.avastav.sk  Tel. č.: 0914 336 187  

 
   
 
  

 

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV 
SO-01 Kanalizácia splašková 

Lúč na Ostrove 
 
 

Obchodné meno 
a adresa 

subdodávateľa 

IČO 
subdodávateľa 

 
Predmet 

subdodávok 

Objem predpokladaných 
subdodávok  

v % 

DAISY-ELEKTRO s.r.o. 
Šafárikova 443/16 

924 01 Galanta 
34 12 76 07 Elektroinštalácie 0,93 % 

TECHNO TIP s.r.o. 
Púchovská 16 

835 05 Bratislava 
35 73 09 27 Technológia PČS 6,61 % 

Swietelsky – Slovakia, s.r.o. 
Mokráň záhon 4 
821 04 Bratislava 

00 89 62 25 
Asfaltérske  

práce 
6,94 % 

GEO-KOD, s.r.o. 
Karloveská 24 

841 04 Bratislava 
35 71 54 56 Geodetické práce 0,41 % 

    

SPOLU   14,89 % 
 

 
 

V Galante, dňa 19.11.2018 
 
 

 ______________________________
 Alexander Gyurkovics 
 konateľ spoločnosti AVA-stav, s.r.o. 
  
















