
 
 
 
 

Výzva na predkladanie ponúk v rámci zadávania  

zákazky s nízkou hodnotou 
      (výzva na súťaž) 

 
v súlade s §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o verejnom 

obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predmet zákazky: 
 
 
 

„Zberný dvor Orechová Potôň“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Ing. Szilárd Gálffy 
                            starosta obce  
 

                         
 V Orechovej Potôni, dňa 22.06.2017 
 



1. IDENTIFIKÁCIA OSOBY PODĽA §8 (ĎALEJ V TEXTE LEN „ZADÁVATEĽ“ V PRÍSLUŠNOM GRAMATICKOM 
TVARE)  
 
Názov zadávateľa: Obec Orechová Potôň 
IČO: 00 305 669 
Sídlo zadávateľa: Obecný úrad Orechová Potôň, č. 281, 930 02 Orechová Potôň  
Kontaktná adresa: Obecný úrad Orechová Potôň, č. 281, 930 02 Orechová Potôň 
Krajina: Slovenská republika 
Kontaktná osoba: Ing. Szilárd Gálffy, starosta obce 
Telefón: 031 5543 332 
E-mail: obec@orechovapoton.sk 

2. PREDMET ZÁKAZKY A DRUH ZÁKAZKY 
 

2.1 Názov predmetu zákazky: „Zberný dvor Orechová Potôň“. 

2.2 Nomenklatúra 
Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
45222100-0     Stavebné práce na stavbách zariadení na spracovanie odpadu 

      2.3 Druh zákazky: Zákazka na uskutočnenie stavebných prác 

2.4 Stručný opis predmetu zákazky 
Zberný dvor bude pozostávať z cementobetónových spevnených plôch (SO 02), zo štrkových 
spevnených plôch (SO 03), jedným prístreškom (SO 01), oplotenia (SO 04) a verejného 
osvetlenia (SO 05). Odvodnenie bude riešené vyspádovaním spevnených plôch. 

3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY A VARIANTNÉ RIEŠENIE 
 
3.1  Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. 
 
3.2  Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 
 
3.3 Zadávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. 

4. MIESTO A TERMÍN REALIZÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY  
 

         4.1 Miesto alebo miesta realizácie predmetu zákazky: Obec Orechová Potôň 

NUTS kód: SK021 

 

4.2 Termín realizácie predmetu zákazky: v zmysle návrhu zmluvy o dielo, ktorý tvorí prílohu č 

tejto výzvy. 

 



5. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 
Operačný program Kvalita životného prostredia 
Zameranie: Triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologická úprava komunálnych 
odpadov 
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10 

6. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY 
 
Predpokladaná hodnota zákazky predstavuje sumu 69 780,01 EUR bez DPH 

7. LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY 

Ponuka predložená na základe tejto výzvy musí byť viazaná do: 31.12.2017 

8. NÁKLADY NA PONUKU 

8.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
finančného nároku voči zadávateľovi. 

8.2 Ponuky doručené na adresu zadávateľa v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom 
nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania. 

9. OZNAČENIE OBALU PONÚK 

9.1  Uchádzač  vloží ponuku do samostatnej obálky a označí ju údajmi podľa bodu 9.2. 

9.2 Na obálke musia byť uvedené nasledovné údaje:   
9.2.1 názov a adresa zadávateľa  uvedená v bode 1 tejto výzvy, 
9.2.2 názov a adresa uchádzača, 
9.2.3 heslo: „Neotvárať - Zberný dvor Orechová Potôň“ 

10. MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY  

10.1 Ponuku je potrebné doručiť osobne, poštou alebo kuriérom na adresu: Obec Orechová 
Potôň, č. 281, 930 02 Orechová Potôň 

10.2 Lehota na predkladanie ponúk je 30.06.2017 do 12.00 hod.  

11. PRESKÚMANIE PONÚK  

Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré boli doručené v lehote na 
predkladanie ponúk a spĺňajú formálne náležitosti. Vyhodnocovanie ponúk je neverejné.    

12. KRITÉRIUM VYHODNOCOVANIA PONÚK  

12.1 Jediným kritériom na základe, ktorého budú ponuky vyhodnocované je najnižšia celková 
cena v EUR vrátane DPH.  

12.2 Ponuky musia byť predložené v súlade s Prílohami č. 1, 2 a 3 tejto výzvy. 



 
12.3 Zadávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu 
zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet 
zákazky alebo ktorá nespĺňa formálne náležitosti uvedené v tejto výzve. 

13. SPÔSOB URČENIA CENY 
 
13.1 Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v súlade so zákonom o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhlášok (v súlade s aktuálne platnou legislatívou).  
 
13.2 Cena musí byť vyjadrená ako cena za kompletné plnenie predmetu zákazky. Cena, ktorú 
potenciálny dodávateľ v ponuke uvedie, sa za takú považovať aj bude.  
 
13.3 Cena za predmet zákazky je maximálna, pričom musí zahŕňať všetky plnenia nevyhnutné 
pre riadne splnenie predmetu zákazky.  

14. OBSAH PONUKY 
 
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať nasledovné dokumenty : 
 
14.1 Vyplnenú Prílohu č. 1 tejto výzvy – Krycí list 
14.2 Vyplnenú Prílohu č. 2 tejto výzvy – Výkaz výmer 
14.3 Vyplnenú Prílohu č. 3 tejto výzvy – Zmluva o dielo (uchádzač vyplní údaje zhotoviteľa, cenu 
za dielo, dátum a podpis oprávnenej osoby za uchádzača) 
14.4 Doklad preukazujúci oprávnenosť uchádzača realizovať predmet zákazky – doklad 
o oprávnení poskytovať služby, t.j. výpis z obchodného, resp. živnostenského registra. 

15. PODMIENKY PREDKLADANIA PONUKY 
 

Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere dodávateľa sa predkladajú v štátnom jazyku (t.j. 
v slovenskom jazyku). Doklady, ktoré tvoria súčasť obsahu ponuky uchádzačov vo verejnom 
obstarávaní so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v pôvodnom 
jazyku, a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, t.j. do slovenského jazyka (neplatí pre 
uchádzačov, ktorí majú sídlo  v Českej republike. V takomto prípade doklady môžu byť predložené 
v pôvodnom, t.j. v českom jazyku).  

16. PRÁVNE VZŤAHY VYŽADOVANÉ OD SKUPINY DODÁVATEĽOV, S KTOROU SA UZATVORÍ ZMLUVA 
 

Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu na účely účasti vo verejnom obstarávaní. 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich 
sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. 

17. PODMIENKY ÚČASTI 
 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 
písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie uchádzač preukáže predložením dokladu o 
oprávnení dodávať predmet zákazky. Osobné postavenie (doklad o oprávnení dodávať predmet 



zákazky) preukazuje každý uchádzač, ktorý predloží ponuku. Ak uchádzač nesplní požadovanú 
podmienku účasti podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, bude z predmetného 
zadávania zákazky, vylúčený. 

18.  NAVRHNUTÝ SPÔSOB VZNIKU ZÁVÄZKU A TRVANIE ZÁVÄZKU 
 

Spôsob vzniku záväzku: na základe Zmluvy o dielo (návrh zmluvy o dielo tvorí Prílohu č. 3 tejto 
výzvy) 
Trvanie záväzku: v zmysle návrhu Zmluvy o dielo 

19. DÁTUM ZASLANIA VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK VYBRANÝM POTENCIÁLNYM UCHÁDZAČOM 
A ZVEREJNENIE VÝZVY NA PROFILE ZADÁVATEĽA 
 
Dátum zaslania výzvy vybraným potenciálnym uchádzačom: 22.06.2017 
Dátum zverejnenia výzvy na webovom sídle zadávateľa: 22.06.2017 
Dátum zaslania informácie na centrálny koordinačný orgán (CKO): 22.06.2017 
 
 

 
Neoddeliteľná príloha tejto výzvy:  

Príloha č. 1 – Krycí list  
Príloha č. 2 – Výkaz výmer 
Príloha č. 3 – Zmluva o dielo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Príloha č. 1 

 
KRYCÍ  LIST 

 
 
 

Názov predmetu zákazky:  „Zberný dvor Orechová Potôň“ 
 
Názov zadávateľa zákazky:  Obec Orechová Potôň, č. 281, 930 02 Orechová Potôň 

 
Potenciálny dodávateľ  (názov a sídlo): ............................................  

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

 
 

Platiteľ DPH:  ÁNO - NIE   (správne sa označí) 
 
 
 
Cenová ponuka na predmet zákazky: 
 
 

Kritérium Návrh na plnenie kritéria  
Cena za dodanie predmetu zákazky bez DPH 

(neplatiteľ DPH nevyplňuje) 
 
 

   

 
........…………… EUR bez DPH 

DPH 
(neplatiteľ DPH nevyplňuje) 

 
 
 
 

 
........…………… EUR  

Cena za dodanie predmetu zákazky s DPH/ 
Celková cena v prípade neplatiteľa DPH 

 
 
                      ........…………… EUR s DPH 

 
V ponúkanej cene sú zahrnuté všetky náklady uchádzača spojené s uskutočnením stavebných prác 
 
 
 

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

 
 
 

Podpis a pečiatka 
 

oprávnenej osoby za potenciálneho dodávateľa 



Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.442/2, 464/1, 513/1 Dátum: 15.6.2017

Objednávateľ: IČO: 00 305 669

Obec Orechová Potôň IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing.Peter Lobotka, PhD. 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

EUR 0,00

0,00

0,00

20,00% 0,00 0,00

20,00% 0,00 0,00

SÚHRNNÝ LIST STAVBY
01

Zberný dvor Orechová Potôň

K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné
jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod 
čiaru.
Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť 
všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stavebného diela.
Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ 
povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne 
rozhodovanie.
Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zniženie stavebných nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a 
priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. 
Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh.

0,00
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Kód: 01

Stavba:

Miesto: parc.č.442/2, 464/1, 513/1 Dátum:

Objednávateľ: Obec Orechová Potôň Projektant:
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,00

SO 05 Osvetlenie

0,000,00SO 06 Kója pre stavebný odpad

0,00SO 03 Spevnené plochy, štrkové

0,000,00SO 04 Oplotenie

0,000,00SO 01 Prístrešok

0,000,00SO 02 Spevnené plochy, betónové

Zberný dvor Orechová Potôň

Ing.Peter Lobotka, PhD.
 

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

15.06.2017

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.442/2, 464/1, 513/1 Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Orechová Potôň IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing.Peter Lobotka, PhD. 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

0,00

0,00 0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zberný dvor Orechová Potôň

SO 01 - Prístrešok

15.06.2017

00 305 669
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Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č.442/2, 464/1, 513/1 Dátum:

Objednávateľ: Obec Orechová Potôň Projektant:
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    2 - Zakladanie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    764 - Konštrukcie klampiarske

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

M - Práce a dodávky M

    43-M - Montáž oceľových konštrukcií

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.06.2017

Ing.Peter Lobotka, PhD.
 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Zberný dvor Orechová Potôň

SO 01 - Prístrešok
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Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č.442/2, 464/1, 513/1 Dátum:

Objednávateľ: Obec Orechová Potôň Projektant:
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 131211101 m3 6,521

2 K 131211119 m3 3,261

3 K 162201102 m3 6,521

4 K 171201101 m3 6,521

    2 - Zakladanie

5 K 631571003 m3 0,851

6 K 275321311 m3 5,670

7 K 275361821 t 0,340

    99 - Presun hmôt HSV

8 K 998011001 t 14,386

PSV - Práce a dodávky PSV

    764 - Konštrukcie klampiarske

9 K 764175701 m2 42,300

10 K 998764101 t 0,294

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

11 K 767652240 ks 1,000

12 M 5534478100 ks 1,000

13 K 767995103 kg 90,300

14 M 1458439000 t 0,090

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 
20 kg

0,000

Profil oceľový 60x2,6 mm 1x ťahaný 
tenkostenný uzavretý štvorcový

0,000

Montáž vrát otočných, osadených do oceľovej 
konštrukcie, s plochou nad 13 m2

0,000

Vráta oceľové 4800x3000 mm 0,000

Strešná krytina MASLEN TRAPÉZOVÉ PLECHY 
T50hr.0.50mm - pozink, sklon do 30°

0,000

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 
objektoch výšky do 6 m

0,000

Výstuž základových pätiek z ocele 10505 0,000

Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 
803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu 
výšky do 6 m

0,000

Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie 
podkladu)

0,000

Betón základových pätiek, železový (bez 
výstuže), tr.C 16/20 

0,000

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 
nad 20-50m

0,000

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím 
sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním 
nezhutnených

0,000

Hĺbenie jám v  hornine tr.3 súdržných - ručným 
náradím

0,000

Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným 
náradím v hornine tr. 3

0,000

Zberný dvor Orechová Potôň

SO 01 - Prístrešok

15.06.2017

Ing.Peter Lobotka, PhD.
 

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

ROZPOČET
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

15 K 767995104 kg 695,720

16 M 1458439000 t 0,259

17 M 1458841500 t 0,437

18 K 767995105 kg 175,350

19 M 1332461000 t 0,175

20 K 767995106 kg 907,600

21 M 1332620000 t 0,908

22 K 998767101 t 2,751

M - Práce a dodávky M

    43-M - Montáž oceľových konštrukcií

23 K 430827101 m2 72,300

24 M 1388021700 m2 79,530

farba RAL 
8017,3009,8004,3011,6009,9010,9002,7016,9005,5010

0,000

Oplachovanie stien s pripevnením k podkladu, 
hr.pl. 0,60 mm, hmot. 9.17 kg/m2

0,000

Tyč oceľová stredná plochá oceľ ozn. STN 11 
523, podľa EN alebo EN ISO S355J0 š.100xhr.  5 
mm

0,000

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 
250 kg

Plech vlnitý pozinkovaný MASLEN trapézové 
plechy T 50 hr. 0,5 mm,farbRAL 
8017,3009,8004,3011,6009,9010,9002,7016,900
5,5010,š.1080mm, 
v.49mm,ploš.hm.:4,9kg/m2,použitie:streš.plec
h,konštrukč.profil,obj.č.271

0,000

Tyče oceľové stredné ploché  oceľ ozn. STN 11 
523, podľa EN alebo EN ISO S355J0 š.140xhr.  5 
mm

0,000

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

0,000

0,000

0,000

Profil oceľový  80x40x3,2 mm 3x ťahaný 
tenkostenný uzavretý obdĺžnikový

0,000

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 
100 kg

0,000

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 
50 kg

0,000

Profil oceľový 60x2,6 mm 1x ťahaný 
tenkostenný uzavretý štvorcový

0,000
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.442/2, 464/1, 513/1 Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Orechová Potôň IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing.Peter Lobotka, PhD. 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

0,00

0,00 0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zberný dvor Orechová Potôň

SO 02 - Spevnené plochy, betónové

15.06.2017

00 305 669
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Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č.442/2, 464/1, 513/1 Dátum:

Objednávateľ: Obec Orechová Potôň Projektant:
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    2 - Zakladanie

    5 - Komunikácie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.06.2017

Ing.Peter Lobotka, PhD.
 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Zberný dvor Orechová Potôň

SO 02 - Spevnené plochy, betónové
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Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č.442/2, 464/1, 513/1 Dátum:

Objednávateľ: Obec Orechová Potôň Projektant:
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 121101111 m3 133,500

2 K 131201101 m3 106,800

3 K 131201109 m3 21,360

4 K 162201102 m3 106,800

5 K 171201101 m3 106,800

6 K 181301105 m2 445,000

    2 - Zakladanie

7 K 215901101 m2 445,000

    5 - Komunikácie

8 K 561242211 m2 445,000

9 M 5833365000 t 90,780

10 K 564861111 m2 445,000

11 K 581142112 m2 445,000

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 K 919722111 m 93,877

0,000

0,000

0,000

0,000

Ing.Peter Lobotka, PhD.
 

cementobetónový kryt jednovrstvový  CB II 220 mm 
STN 73 6123 z betónu STN EN 206-1: C 25/30 - XF4 - 
Dmax 32-S3

Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte 
priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm

0,000

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a 
zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm

0,000

štrkodrvina ŠD 45 Gp 200 mm 	STN 73 6126

Kryt cementobetónový cestných komunikácií 
skupiny I.a II., hr.220 mm

0,000

Podklad zo zeminy stabilizovanej cementom S I 
z mat. nakupovaného hr 120 mm

0,000

cementom stmelená zmes CBGM C5/6 C22 120 mm 
STN 73 6124-1

Kamenivo ťažené hrubé  8-16 a 0,000

Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 
m2,hr. do 300 mm

0,000

Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod 
násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a 
nesúdržných

0,000

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 
nad 20-50m

0,000

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím 
sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním 
nezhutnených

0,000

Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 0,000

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok 
za lepivosť horniny 3

0,000

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

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na 
hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m 
a do 100m3

0,000

0,000

0,000

ROZPOČET

Zberný dvor Orechová Potôň

SO 02 - Spevnené plochy, betónové

15.06.2017
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

13 K 919722212 m 93,877

14 M 1116171000 t 0,028

15 K 919723111 m 121,785

16 K 919723212 m 121,785

17 M 1116171000 t 0,037

18 K 919726211 m 87,280

19 M 2728402000 m 88,153

20 M 1116171000 t 0,026

    99 - Presun hmôt HSV

21 K 998225111 t 489,842

0,000

Asfalt modifikovaný AMe 65 0,000

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko 
s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu

0,000

Dilatačné škáry rezané bet. plôch, tesnenie škár 
vložením gumenej vložky, priečne

0,000

Pásy gumové dilatačné 0,000

Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte 
pozdĺžne zaliatie škár za tepla, šírky nad 3 do 9 
mm

0,000

Asfalt modifikovaný AMe 65 0,000

Asfalt modifikovaný AMe 65 0,000

Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte 
pozdĺžne rezanie škár šírky 2 až 5 mm

0,000

Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte 
priečne zaliatie škár za tepla, šírky nad 3 do 9 
mm

0,000
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.442/2, 464/1, 513/1 Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Orechová Potôň IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing.Peter Lobotka, PhD. 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

0,00

0,00 0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zberný dvor Orechová Potôň

SO 03 - Spevnené plochy, štrkové

15.06.2017

00 305 669
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Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č.442/2, 464/1, 513/1 Dátum:

Objednávateľ: Obec Orechová Potôň Projektant:
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    2 - Zakladanie

    5 - Komunikácie

    99 - Presun hmôt HSV

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.06.2017

Ing.Peter Lobotka, PhD.
 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Zberný dvor Orechová Potôň

SO 03 - Spevnené plochy, štrkové
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Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č.442/2, 464/1, 513/1 Dátum:

Objednávateľ: Obec Orechová Potôň Projektant:
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 121101111 m3 40,000

2 K 181301105 m2 160,000

    2 - Zakladanie

3 K 215901101 m2 160,000

4 K 289971211 m2 160,000

5 M 6936651400 m2 184,000

    5 - Komunikácie

6 K 564231111 m2 160,000

7 K 564752111 m2 160,000

    99 - Presun hmôt HSV

8 K 998225111 t 91,397

kamenivo hrubé drvené fr. 32 – 63 mm ŠD; 63,0 Gp 
150 mm STN 736126

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko 
s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s 
rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po 
zhutnení hr. 100 mm

0,000

štrkodrvina fr. 6 - 32 mm ŠD; 31,5 Gc 100 mm STN 
736126

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého 
drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 
150 mm

0,000

Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom 
povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m

0,000

Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex 
PP   400

0,000

Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 
m2,hr. do 300 mm

0,000

Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod 
násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a 
nesúdržných

0,000

 

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

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na 
hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m 
a do 100m3

0,000

ROZPOČET

Zberný dvor Orechová Potôň

SO 03 - Spevnené plochy, štrkové

15.06.2017

Ing.Peter Lobotka, PhD.
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.442/2, 464/1, 513/1 Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Orechová Potôň IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing.Peter Lobotka, PhD. 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

0,00

0,00 0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zberný dvor Orechová Potôň

SO 04 - Oplotenie

15.06.2017

00 305 669
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Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č.442/2, 464/1, 513/1 Dátum:

Objednávateľ: Obec Orechová Potôň Projektant:
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    2 - Zakladanie

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.06.2017

Ing.Peter Lobotka, PhD.
 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Zberný dvor Orechová Potôň

SO 04 - Oplotenie
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Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č.442/2, 464/1, 513/1 Dátum:

Objednávateľ: Obec Orechová Potôň Projektant:
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 131211101 m3 2,700

2 K 131211119 m3 1,350

3 K 162201102 m3 2,700

4 K 171201101 m3 2,700

    2 - Zakladanie

5 K 275313521 m3 2,025

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

6 K 338171111 ks 10,000

7 M 3133105000 ks 10,000

8 K 338171122 ks 35,000

9 M 3133106200 ks 35,000

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 K 961043111 m3 0,180

11 K 966067112 m 10,800

12 K 979081111 t 0,789

13 K 979081121 t 14,991

14 K 979089612 t 0,789

    99 - Presun hmôt HSV

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

0,000

odvoz sute na skladku d 20 km

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb 
a demolácií (17 09), ostatné

0,000

0,000

Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného 
pletiva alebo z plechu,  -0,01000t

0,000

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

0,000

Stĺpik pre plot (zelený) poplastovaný na 
pozinkovanej oceli  dl. 2,70 m   

0,000

Búranie základov z betónu prostého alebo 
preloženého kameňom,  -2,20000t

0,000

0,000

Bočná vzpera 38/15 dl. 1320 + stĺpik 48/1,2 dl. 
705 mm

0,000

Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 
2.60m so zabetónovaním

0,000

Betón základových pätiek, prostý tr.C 12/15 0,000

Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 
2.00m so zaliatím cement. maltou

0,000

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 
nad 20-50m

0,000

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím 
sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním 
nezhutnených

0,000

Hĺbenie jám v  hornine tr.3 súdržných - ručným 
náradím

0,000

Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným 
náradím v hornine tr. 3

0,000

SO 04 - Oplotenie

15.06.2017

Ing.Peter Lobotka, PhD.
 

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

ROZPOČET

Zberný dvor Orechová Potôň
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

15 K 998151111 t 8,794

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

16 K 767911130 m 105,000

17 M 5535855108 bal 4,200

18 K 767920230 ks 1,000

19 M 5534370900 ks 1,000

20 K 767920840 ks 1,000

21 K 998767101 t 0,160

Pletivo, výška 200cm 0,000

Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá 
nosná konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 
m

0,000

Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou 
do 1,6 do 2,0 m

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

0,000

Brána dvojkrídlová - výplň zváraná sieť 5x5 cm 
RAL 6007šxv 3,00x2,00 m

0,000

Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou 
jednotlivo nad 6 do 10 m2,  -0,28500t

0,000

4-hranné pletivo poplastované bez napínacieho 
drôtu, Povrchová úprava : poplastovaná na 
pozinkovanej oceli, Farba : zelená (RAL6005),Priemer 
drôtu  FLUIDEX 522 PRO: 2,20 mm, Balenie : 25 m

Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných 
na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 
do 6 m2

0,000

0,000

0,000

0,000
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.442/2, 464/1, 513/1 Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Orechová Potôň IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing.Peter Lobotka, PhD. 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

0,00

0,00 0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zberný dvor Orechová Potôň

SO 05 - Osvetlenie

15.06.2017

00 305 669
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Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č.442/2, 464/1, 513/1 Dátum:

Objednávateľ: Obec Orechová Potôň Projektant:
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

D1 - Svietidlá

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

15.06.2017

Ing.Peter Lobotka, PhD.
 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Zberný dvor Orechová Potôň

SO 05 - Osvetlenie
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Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č.442/2, 464/1, 513/1 Dátum:

Objednávateľ: Obec Orechová Potôň Projektant:
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

D1 - Svietidlá

1 M Pol1 ks 6,000

2 M Pol2 ks 6,000

3 M Pol3 ks 3,000

4 M Pol4 ks 3,000

5 M Pol5 ks 3,000

6 M Pol6 ks 3,000

7 M Pol7 ks 3,000

8 M Pol8 ks 3,000

9 M Pol9 ks 3,000

10 M Pol10 ks 3,000

11 M Pol11 ks 3,000

12 M Pol12 m 60,000

13 M Pol13 m 60,000

14 M Pol14 ks 2,000

15 M Pol15 ks 2,000

16 M Pol16 ks 2,000

17 M Pol17 ks 2,000

18 M Pol18 m 5,000

19 M Pol19 m 5,000

20 M Pol20 ks 1,000

21 M Pol21 ks 1,000

22 M Pol22 ks 1,000

23 M Pol23 ks 1,000

24 M Pol24 ks 3,000

0,000

0,000

Montáž oceľovej chráničky 0,000

Bandimexová páska 60cm+spony 0,000

Montáž IPS skrinky vrátane zapojenia 0,000

Oceľová chránička dĺžky 3m 0,000

Montáž vzdušného vedenia 0,000

IPS Skrinka 0,000

Montáž svorky vzdušného vedenia 0,000

Kábel NFA2X 2x16 0,000

Montáž svietidla LED na konštrukciu prístrešku 
vrátane zapojenia

0,000

Svorka vzdušného vedenia 0,000

Montáž kábla pre pripojenie svietidla 0,000

Svietidlo LED pre prisadenú montáž, 
min.6000lm, min. IP65

0,000

Montáž stožiarovej svorkovnice, vrátane 
pripojenia káblov

0,000

Kábel CYKY-J 3Cx1,5 pre pripojenie svietidla 0,000

Samolepka uzemnenie 0,000

Stožiarová svorkovnica typ Guro EKM-2020 0,000

Montáž dvojvýložníka do výšky 8m 0,000

Samolepka Blesk-B3 0,000

Montáž stožiara do výšky 8m, dodávka z blízkej 
skládky, osadenie do základu, zatiahnutie 
káblov, označenie stožiara nálepkami

0,000

Dvojvýložník V 2T-76-D-90° (90° uhol mezdi 
svietidlami)

0,000

Stožiarový základ pre stožiar do výšky 8m v ose 
trasy kábla (zhotovenie vrátane materiálu

0,000

Stožiar kužeľový, zinkovaný STK 76/80/3 0,000

Uličné dsietidlo LED min. 12800lm, min. IP66, 
3000K až 5000K, min. 100 000h/L80

0,000

Montáž svietidla do výšky 8m 0,000

15.06.2017

Ing.Peter Lobotka, PhD.
 

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

ROZPOČET

Zberný dvor Orechová Potôň

SO 05 - Osvetlenie
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

33 M Pol25 ks 50,000

34 M Pol26 ks 1,000

35 M Pol27 ks 2,000

37 M Pol28 ks 12,000

38 M Pol29 m 6,000

39 M Pol30 m 6,000

40 M Pol31 ks 3,000

41 M Pol32 ks 3,000

43 M Pol33 ks 8,000Recyklačný poplatok svietidlo 0,000

Montáž guľatiny 0,000

Montáž vypínača na povrch, vrátane podruž. 
Materiálu a zapojenia

Odbočná svorka pre guľatinu FeZn 0,000

Montáž odbočnej svorky 0,000

Guľatina FeZn priemeru 10mm (pripojenie 
stožiara)

0,000

0,000

Pásovina FeZn 30x4mm

Spojovacie svorky zemniacej pásoviny SR02 0,000

Výkop v zeleni do hĺbky 70cm, pokládka kábla CYKY 
3x6, pokládka zemniacej pásoviny, zasypanie 
káblovej ryhy, pokládka výstražnej fólie; Výkop v 
spevnených plochách do hĺbky 40cm, pokládka kábla 
CYKY 3x6 - zatiahnutie do chráničky, pokládka 
zemniacej pásoviny, zasypanie káblovej ryhy, 
pokládka výstražnej fólie; Chránička na kábel 
d=50mm Kopoflex KF 09050; Chránička na kábel 
d=25mm Kopoflex KF; Kábel CYKY 3x6; Kábel CYKY 
3x1,5; Zaťahovanie kábla CYKY 3x1,5 do chráničky; 
Montáž kábla v chráničke na konštrukcie

Príchytky chráničky vrátane podružného 
materiálu

0,000

Vypínač rad.1, IP44, povrchová montáž 0,000
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.442/2, 464/1, 513/1 Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Orechová Potôň IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing.Peter Lobotka, PhD. 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

0,00

0,00 0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zberný dvor Orechová Potôň

SO 06 - Kója pre stavebný odpad

15.06.2017

00 305 669
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Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č.442/2, 464/1, 513/1 Dátum:

Objednávateľ: Obec Orechová Potôň Projektant:
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    2 - Zakladanie

    99 - Presun hmôt HSV

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.06.2017

Ing.Peter Lobotka, PhD.
 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Zberný dvor Orechová Potôň

SO 06 - Kója pre stavebný odpad
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Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č.442/2, 464/1, 513/1 Dátum:

Objednávateľ: Obec Orechová Potôň Projektant:
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 132201101 m3 12,213

2 K 132201109 m3 2,443

3 K 162201102 m3 12,213

4 K 171201101 m3 12,213

    2 - Zakladanie

5 K 271573001 m3 1,593

6 K 274271303 m3 13,050

7 K 274321311 m3 10,620

8 K 274361825 t 1,159

    99 - Presun hmôt HSV

9 K 998225111 t 55,461

Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s 
betónovou výplňou z ocele 10505

0,000

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko 
s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu

0,000

0,000

Murivo základových pásov (m3) PREMAC 
50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 
mm

0,000

Betón základových pásov, železový (bez 
výstuže), tr.C 16/20

0,000

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím 
sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním 
nezhutnených

0,000

Násyp pod základové  konštrukcie so zhutnením 
zo štrkopiesku fr.0-32 mm

0,000

0,000

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky 
do 600 mm zapažených i nezapažených s 
urovnaním dna v hornine 3

0,000

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 
nad 20-50m

0,000

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

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 0,000

0,000

0,000

0,000

ROZPOČET

Zberný dvor Orechová Potôň

SO 06 - Kója pre stavebný odpad

15.06.2017

Ing.Peter Lobotka, PhD.
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Príloha č. 3 

ZMLUVA O DIELO č.    
 

(ďalej v texte iba „Zmluva“, alebo aj „ZoD“ v príslušnom gramatickom tvare) 
 

uzavretá v zmysle § 536 – 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, metódou 
VO podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

 
 
 

1. Zmluvné strany 
 

1.1  Objednávateľ:  Obec  Orechová  Potôň 
Zastúpený:   Ing. Szilárd Gálffy, starosta obce 
Sídlo:    Orechová Potôň 281, Orechová Potôň 93002 
IČO:    00 305 669 

  DIČ:   2021139780 
  Bankové spojenie:   

IBAN:    
 

1.2 Zhotoviteľ:   
Zastúpený:   
Sídlo:    
IČO:    
DIČ:   
IČ DPH:    
Bank. spoj.:    
IBAN:     

 
 

2. Predmet plnenia zmluvy 
 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre 
objednávateľa stavbu: "Zberný dvor Orechová Potôň" v zmysle výkazu výmer a projektovej 
dokumentácie poskytnutej Objednávateľom. 

 
2.2 Dielo bude zhotovené v súlade so súťažnými podmienkami a podkladmi objednávateľa, 

ponukou zhotoviteľa, podľa podmienok uvedených v tejto zmluve. Predmet dodávky bude 
zrealizovaný v kvalite podľa príslušných STN a platných technických noriem, schválených 
technologických postupov, platných právnych, prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných 
predpisov.  

 
2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj naviac práce nad rozsah diela vymedzeného v bode 2.1 

tejto zmluvy za osobitnú úhradu v cene, rozsahu a termíne dohodnutým dodatkom k tejto 
zmluve. Podkladom pre vypracovanie dodatku bude zápis v stavebnom denníku a zmluvnými 
stranami odsúhlasený cenový a termínový návrh. Projektovú dokumentáciu na požadované 
zmeny objednávateľom zabezpečí objednávateľ na vlastné náklady.  

 
3. Miesto výkonu prác 

 
Obec Orechová Potôň 
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4. Termín realizácie 

 
4.1 Dielo bude začaté po podpise zmluvy do 14 dní od vydania pokynu Stavebným dozorom 

(podľa požiadaviek objednávateľa). 
 

4.2 Ukončenie výstavby: neurčito - podľa výšky poskytnutej dotácie a finančných možností 
objednávateľa, ktoré sa spresnia Dodatkom k tejto Zmluve.  
 

4.3 Predpokladaná doba výstavby je 5 mesiacov. Termín výstavby diela sa posunie o primeraný 
čas, ktorý vyplynie z prípadných požiadaviek objednávateľa na zmeny a doplnky v dodávke 
oproti schválenej projektovej dokumentácii. Nový termín bude dohodnutý dodatkom k tejto 
zmluve, ktorý bude podpísaný štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.  

 
4.4 Za ukončenie diela sa považuje deň, kedy bola obojstranne podpísaná zápisnica o odovzdaní 

a prevzatí prác.  
 
 
5. Cena za dielo 

 
5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa bodu 2.1 je stanovená dohodou zmluvných strán 

na základe cenovej ponuky z verejného obstarávania a predstavuje čiastku:  

Cena za dielo bez DPH: ......................EUR 
DPH      : ......................EUR 
Cena s DPH     : ......................EUR 

                Slovom (s DPH)    : ......................EUR   
 

5.2 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu 
a vypratanie staveniska, vrátane spotreby elektrickej energie a vody, sťažené podmienky pri 
realizácii diela vrátane celoročných klimatických podmienok (podľa požiadaviek vo verejnom 
obstarávaní). 

 
5.3 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchýlne od predloženej projektovej dokumentácie alebo bez 

príkazu objednávateľa, nebudú objednávateľom uhradené. Prípadné zjavné vady projektovej 
dokumentácie je zhotoviteľ povinný po ich zistení bezodkladne oznámiť objednávateľovi.  

 
5.4 Zhotoviteľ sa neodvolateľne zaväzuje, že vykoná zmluvné práce a prijme riziká realizácie 

v rámci tejto zmluvy za zmluvnú cenu.  
 
5.5 Jednotkové ceny sú pevné a nerevidovateľné. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje 

chyby, omyly, opomenutia a nepochopenie vecného a kvalitatívneho vymedzenia diela 
určeného projektom pre stavebné povolenie a tendrovej dokumentácie za účelom zvýšenia 
ceny.  

 
5.6 V cene diela je započítané aj poistenie stavby počas realizácie voči škodám, krádeži 

a živelným pohromám.  
 

5.7 Kvalitatívne a dodacie podmienky, za ktorých platí dohodnutá pevná cena, sú vymedzené:  
a) rozsahom a obsahom projektu stavby pre stavebné povolenie a tendrovou 

dokumentáciou, 
b) slovenskými technickými normami, 
c) jednotlivými ustanoveniami tejto zmluvy, 
d) zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch.  
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5.8 Dojednaná cena môže byť zmenená len na základe dohody zmluvných strán formou 
písomného dodatku tejto Zmluvy v týchto prípadoch:  
a) ak sa zmenil projekt a zmena projektu má preukázateľne vplyv na cenu, 
b) ak sa vykonali práce nad rámec, ktoré nie sú zahrnuté do projektu a boli požadované 

alebo odsúhlasené objednávateľom a stavebným dozorom zápisom v stavebnom 
denníku, a bol na ne vypracovaný dodatok k ZoD,  

c) ak sa vykonali práce v menšom rozsahu, ako bolo požadované (kratšie odvozné 
vzdialenosti, skrátenie dĺžky inžinierskych sietí a práce, ktoré nebudú realizované), 

d) pri zmene použitých materiálov, s ktorými projekt neuvažoval iba v prípade, že 
objednávateľ dal písomný súhlas s ich zámenou, ešte pred ich zabezpečením 
a zabudovaním, za podmienky, že navrhnuté zmenené materiály budú mať všetky 
kvalitatívne a kvantitatívne parametre, ako aj všetky technické podmienky určené PD,  

e) v prípade štátom vyvolaných zmien (výška DPH a dovozná prirážka). 
 

5.9 Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu predmetu zmluvy 
(vo formáte MS Excel), ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú 
zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. 

 
 

6. Financovanie, fakturácia, platenie 
 

6.1 Objednávateľ neposkytne na plnenie predmetu obstarávania preddavok.  
 

6.2 Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo zrealizované v súlade s projektom stavby bez 
zjavných vád a nedorobkov prevziať a riadne zaplatiť dohodnutú cenu.  

 
6.3 Práce budú fakturované po ich zrealizovaní a prebratí dozorom stavby a mesačne na základe 

obojstranne potvrdených zisťovacích protokolov o množstve vykonaných prác (aj v digitálnej 
forme), ktoré sa budú predkladať vždy do 5 pracovných dní po skončení daného obdobia.  

 
6.4 Všetky platby od začiatku výstavby do jej dokončenia budú zúčtované v konečnej faktúre, 

ktorá bude zostavená načítaním čiastkových platieb počas výstavby a doúčtovaním 
poslednej faktúry.  

 
6.5 Lehoty splatnosti čiastkových faktúr sú vždy do 60 dní po obdŕžaní odsúhlasenej faktúry. 

Čiastková faktúra bude mať náležitosti daňového dokladu a označenie predpísané zákonom 
o DPH (§ 15 Zák. č. 289/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov) a označenie „čiastková 
faktúra“ bude obsahovať tieto náležitosti:  
- označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, IČ DPH a DIČ, 
- číslo čiastkovej faktúry, 
- poradové číslo, 
- deň vyhotovenia a deň splatnosti, 
- dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia, 
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 
- názov stavby a diela v zmysle tejto ZoD, 
- číslo tejto obchodnej zmluvy, 
- účtovaná suma, výška DPH v % a jej sumu v EUR, 
- pečiatka a podpis zodpovedného zástupcu zhotoviteľa, 
- označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, 
- prílohu – potvrdenie o vecnom splnení čiastkového záväzku zhotoviteľa (potvrdený 

súpis vykonaných prác) 
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  Zaplatenie čiastkovej faktúry neznamená prevzatie časti diela zo strany objednávateľa.  
  Cenu diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi konečnou faktúrou. Konečná faktúra sa 

považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie diela. 
Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu diela po jeho dokončení konečnou faktúrou. Právo 
vystaviť konečnú faktúru vzniká zhotoviteľovi dňom podpísania zápisnice o odovzdaní 
a prevzatí diela ako celku. Podkladom pre fakturáciu je zápis o odovzdaní a prevzatí diela bez 
vád a nedorobkov. Konečná faktúra bude obsahovať také isté údaje ako čiastkové faktúry 
vrátane prílohy (Zápis o odovzdaní a prevzatí diela bez vád a nedorobkov).  

 
6.6 Právo zhotoviteľa na vystavenie celkovej faktúry vznikne dňom odovzdania a prevzatia diela. 

Dielo je riadne odovzdané okamžikom podpisu zápisu o odovzdaní a prevzatí diela 
objednávateľom.  

 
6.7 Objednávateľ uhradí konečnú faktúru zhotoviteľovi do 60 dní po obdržaní odsúhlasenej 

konečnej faktúry a odstránení všetkých nedorobkov a vád.  
 
6.8 Faktúry budú obsahovať zisťovací protokol, rekapituláciu nákladov a položkovitý súpis prác 

podľa jednotlivých oddielov a stavebných objektov.  
 
6.9 Objednávateľ si vyhradzuje právo spolurozhodovania pri výbere rozhodujúcich dodávok 

materiálov, ako je uvažované vo výkaze výmer, pričom sa vychádza z materiálov 
predpísaných v projekte a tomu zodpovedajúcemu oceneniu v ponukovom rozpočte. Výkaz 
výmer tvorí prílohu č. 1 k tejto Zmluve. 

 
6.10 Objednávateľ je oprávnený všetky uplatnené zmluvné pokuty, na ktorých sa zmluvné strany 

v tejto zmluve dohodli, jednostranne započítať proti akejkoľvek pohľadávke zhotoviteľa, 
proti akejkoľvek časti celkovej ceny diela.  

 
6.11 Zhotoviteľ na dobu zhotovenia diela poistí dielo na svoj účet proti poškodeniu a zničeniu 

(stavebné poistenie). Doklad o poistení diela predloží objednávateľovi do 15 dní odo dňa 
uzavretia tejto zmluvy. V prípade vzniku poistnej udalosti je zhotoviteľ povinný bezodkladne 
uvedomiť objednávateľa.  

 
 

7. Vlastnícke právo k zhotovenému dielu a nebezpečenstvo škody na ňom 
 

7.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa v zmysle § 542 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že 
prípadné škody na zhotovovanej veci do doby odovzdania a prevzatia diela znáša zhotoviteľ. 
Dňom odovzdania a prevzatia diela prechádza vlastnícke právo predmetu tejto zmluvy 
a nebezpečenstvo škody na ňom na objednávateľa.  

 
7.2 Zhotoviteľ je majiteľom všetkých vecí, ktoré preniesol na stavenisko počas celej doby 

výstavby. Nebezpečenstvo všetkých škôd na týchto veciach alebo týmito vecami pri realizácii 
stavebného diela spôsobenými nesie zhotoviteľ.  

 
7.3 Zhotoviteľ postupuje pri vykonaní diela samostatne a nesie zodpovednosť za vykonanie prác 

na diele podľa zmluvy. Pritom musí dodržať zákonné i miestne predpisy, zodpovedá za 
riadenie prác na diele vrátane riadenia a koordinovania prác svojich subdodávateľov a za 
poriadok na stavenisku, ako i za činnosti majúcich negatívny vplyv na životné prostredie.  
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8. Stavebný denník – technický dozor investora 

 
8.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva stavebný 

denník, v ktorom bude zaznamenávať všetky skutočnosti, zmeny a dôvody zmien oproti 
projektu, oznámenia a výzvy adresované objednávateľovi, pripravenosť stavebných prác 
a pod. Zhotoviteľ je povinný najmenej 2 dni vopred písomne vyzvať objednávateľa na 
prevzatie prác, ktoré budú následne zakryté. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí 
odovzdaním a prevzatím diela.  

 
8.2 Právo vykonávať zápisy do stavebného denníka majú zmocnenci objednávateľa 

a zhotoviteľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.  
 

a) za zhotoviteľa:   konateľ:  
stavbyvedúci:  

b) za objednávateľa:  starosta:  Ing. Szilárd Gálffy 
stavebný dozor: ....................................... 

 
8.3 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom 

objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy. Uvedené osoby majú právo 
vykonávať zápis do stavebného denníka.  

 
8.4 Zhotoviteľ zabezpečí alebo vykoná nápravu na odstránenie vád vytknutých zápisom do 

stavebného denníka. Pokiaľ nesúhlasí zhotoviteľ so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ, 
stavebný dozor objednávateľa, prípadne projektant, musí k tomuto zápisu zaujať stanovisko, 
a to najneskôr do troch pracovných dní. V prípade, že sa tak nestane, súhlasí so zápisom 
objednávateľa.  

 
8.5 Poverený zástupca objednávateľa je povinný aspoň jedenkrát za tri pracovné dni podpisovať 

stavebný denník a v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku. 
Ak tak nevykoná do troch pracovných dní od zápisu, považuje sa zápis v stavebnom denníku 
za odsúhlasený objednávateľom.  

 
8.6 Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným 

dozorom objednávateľa sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Zápisy, ktoré menia podmienky 
a rozsah predmetu zmluvy, budú podkladom pre vypracovanie dodatkov k tejto zmluve.  

 
8.7 Denné záznamy sa vyhotovujú v troch vyhotoveniach (originál + 2 kópie), pre zmluvné strany 

a autorský dozor.  
 
 

9. Odovzdanie, prevzatie prác a záruka 
 

9.1 Preberanie prác a potvrdzovanie zisťovacích protokolov o množstve vykonaných prác, ako 
podklad v tejto zmluve dohodnutej mesačnej fakturácie bude za objednávateľa vykonávať 
stavebný dozor.  
 

9.2 Zhotoviteľ dokončenie predmetu tejto zmluvy oznámi písomne objednávateľovi 7 dní 
vopred. Objednávateľ vopred dohodne so zhotoviteľom časový pracovný program 
preberania stavby. K termínu odovzdania dokončenej stavby zhotoviteľ pripraví tieto 
podklady:  
- atesty od dodaných materiálov a zariadení (certifikáty),  
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- doklady o vykonaných skúškach,  
- záručné listy pre zariadenia a materiály,  
- návody na použitie od výrobcov,  
- iné doklady v zmysle zákonných opatrení a predpisov,  
- porealizačné geodetické zameranie aj v digitálnej podobe,  
- dokumentácia skutočného vyhotovenia,  
- stavebný denník,  
- doklady o neporušení jestvujúcich inžinierskych sietí ku kolaudácii stavby,  
- všetky doklady potrebné ku kolaudácii.   

 
9.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto Zmluvy a že 

počas záručnej doby bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.  
 

9.4 Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané dielo, ktoré má vady brániace riadnemu 
prevádzkovaniu diela.  

 
9.5 O odovzdaní a prevzatí zmluvného diela spíšu objednávateľ a zhotoviteľ zápis.  

 
9.6 Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku na zrealizované práce 60 mesiacov.  

 
9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí na svoje náklady odstránenie závad vzniknutých 

v záručnej dobe, na ktoré sa vzťahuje záruka. Reklamované vady budú spoločne posúdené 
do troch dní od nahlásenia reklamácie a bude dohodnutý termín a spôsob odstránenia vady. 
Reklamácie uplatní objednávateľ bezodkladne po ich zistení písomnou formou do rúk 
štatutárneho zástupcu zhotoviteľa.  

 
9.8 Na vadnosť diela sa vzťahujú ustanovenia § 560 – 565 Obchodného zákonníka.  

 
9.9 U materiálu, ktorý má stanovenú záručnú dobu výrobcom, platí táto záručná doba.  

 
9.10 Objednávateľ preberá záruku na práce a materiál, ktoré sám zrealizuje a dodá.  

 
9.11 Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané písomne (vrátane elektronickej 

komunikácie), alebo faxom s dodatočným písomným potvrdením, inak je neplatné. Musí 
obsahovať označenie vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje:  

 
• zjavné vady 

 t. j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri 
preberaní diela, musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí 
diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia, inak právo objednávateľa na 
ich bezplatné odstránenie zaniká.  

 
• skryté vady 

t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytujú sa v záručnej 
dobe, je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný na 
reklamáciu reagovať do 3 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť 
s objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu 
odstránenia vady.  

 
• havarijné stavy 

 je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľovi.  
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10. Povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa 
 
10.1  Zhotoviteľ je povinný vykonávať práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy v súlade s PD 

a zmenami, ktoré odsúhlasil objednávateľ.  
 
10.2 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škôd na zhotovovanej veci a do dňa odovzdania diela 

zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom.  
 

10.3 Zhotoviteľ je povinný zrealizovať predmet tejto zmluvy podľa záväzných STN. Pri vykonávaní 
prác je zhotoviteľ povinný rešpektovať a dodržiavať platné bezpečnostné predpisy, 
protipožiarne a hygienické predpisy.  

 
10.4 Zhotoviteľ zaistí, aby jeho pracovníci, príp. poddodávatelia dodržiavali zásady BOZP, 

prevádzkový poriadok a rovnako ostatné platné zákonné a iné ustanovenia.  
 

10.5 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za vytýčenie inžinierskych sietí ich majiteľom.  
 

10.6 Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi počas výstavby:  
- bod odberu elektrickej energie,  
- bod odberu vody.  
 

10.7 Zhotoviteľ berie plnú zodpovednosť za to že práce, ktoré zrealizuje, budú vykonávané podľa 
platných STN a budú pri nich dodržané zásady BOZP.  

 
10.8 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo 

konštrukcií a montážneho materiálu a ich presun zo skladu na montážne pracovisko.  
 

10.9 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela 
doklady – skúšobné protokoly, revízne správy, záručné listy, návody na používanie 
o dodaných technológiách, strojoch, zariadeniach alebo konštrukciách a pod., ktoré sú 
súčasťou diela a neboli odovzdané v mesačnej fakturácii.  

 
10.10 Zhotoviteľ zodpovedá za požiarnu ochranu diela, za bezpečnosť a ochranu zdravia 

pracovníkov na stavbe, ako aj za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ zabezpečí na 
svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska počas výstavby.  

 
10.11 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 

Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 
10.12 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať stavebné povolenia, všetky rozhodnutia orgánov 

a organizácii štátnej správy, ako aj rozhodnutia pri realizácii záchranného archeologického 
výskumu Pamiatkovým úradom SR.  

 
10.13 Podmienkou odovzdania diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných 

osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto 
skúškach podmieňujú prevzatie diela.  

 
10.14 Zmena stavby oproti projektovej dokumentácii, ktoré si vyžadujú práce naviac (nie oproti 

výkazu výmer, ktorý bol podkladom k verejnej súťaži a boli zhotoviteľom opomenuté), musia 
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byť zapísané v stavebnom denníku, odsúhlasené objednávateľom, stavebným dozorom 
investora, zhotoviteľom, projektantom (autorský dozor) a musí byť dohodnutý spôsob 
financovania. Na základe zápisu v stavebnom denníku sa zmluvné strany dohodnú na dodatku 
k tejto Zmluve.  

 
10.15 Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s dielom aj projektovú dokumentáciu so zakreslením 

všetkých zmien, ku ktorým došlo počas zhotovovania diela.  
 

10.16 Zhotoviteľ vykoná dielo vo svojom mene na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.  
 

10.17 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi 3 vyhotovenia projektovej dokumentácie – realizačný 
projekt, čo bolo podkladom pre spracovanie ponuky verejnej súťaži a právoplatné stavebné 
povolenie s vyjadreniami organizácií k projektu stavby.  

 
10.18 Objednávateľ poskytuje stavenisko bezodplatne na dobu výstavby v súlade s podmienkami 

projektovej dokumentácie.  
 

10.19 Objednávateľ pred odovzdaním staveniska sprostredkuje vytýčenie všetkých podzemných 
a nadzemných vedení inžinierskych sietí (podľa súťažných podmienok) na stavenisku na 
náklady zhotoviteľa, odovzdá súhlas a podmienky správcov sietí, za ktorých je možné 
vykonávať stavebné práce. Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie podzemných vedení 
a inžinierskych sietí, ktoré nedal vytýčiť správcom inžinierskych sietí.  

 
10.20 Objednávateľ pri odovzdaní staveniska sprostredkuje vytýčenie základných smerových 

a výškových bodov, ako aj vymedzenie hranice staveniska na náklady zhotoviteľa.  
 

10.21 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. 
Náklady na vybudovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny 
podľa čl. V.  

 
 

11. Riešenie sporov a zmluvné pokuty 
 
11.1 Obidve strany vynaložia úsilie, aby prípadné spory, ktoré môžu vzniknúť pri realizácii tejto 

zmluvy, boli riešené cestou vzájomnej dohody.  
 
11.2 Všetky vzťahy zmluvných strán sa riadia platným slovenským právnym poriadkom a prípadné 

spory budú predkladané príslušnému súdu.  
 
11.3 Objednávateľ môže uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie diela oproti 

termínu odovzdania podľa čl.4. vo výške 0,05 % z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania 
(najmenej 100,00 EUR/deň), maximálne v súčte 10 % z ceny diela uvedeného v tejto Zmluve 
a to až do úplného odstránenia vady.  

 
11.4 Objednávateľ môže uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s odstránením 

vád podľa dohodnutých termínov, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ a boli zistené v záručnej 
dobe. Zmluvná pokuta bola zmluvnými stranami dohodnutá vo výške 0,05 % zo zadržanej 
sumy za každý deň meškania oproti dohodnutému termínu pre odstránenie vád (najmenej 
100,00 EUR/deň) a to až do úplného odstránenia vady.  
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11.5 Zhotoviteľ môže uplatniť voči objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou 

faktúr podľa článku 6.5 Zmluvy a to vo výške 0,05 % z neuhradenej čiastky za každý deň 
omeškania až do úplného zaplatenia.  
 

11.6 Za každé porušenie protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných a technologických 
predpisov má objednávateľ nárok sankcionovať zhotoviteľa alebo pracovníkov zhotoviteľa 
zmluvnou pokutou:  

 
a) za nepoužívanie ochranných prílb a iných osobných ochranných prostriedkov 100,- 

EUR za každého zamestnanca a každý zistený nedostatok,  
b) za požívanie alkoholických nápojov 1.000,- EUR za každého zamestnanca,  
c) za opätovné zaradenie zamestnanca na práce po písomnom vykázaní za stavby 1.000,- 

EUR za každého zamestnanca,  
d) za porušenie predpisov BOZP, OPP a OŽP za každý zistený priestupok 100,- až 500,- EUR 

podľa závažnosti ohrozenia,  
e) za nedodržanie čistoty a poriadku na pracovisku 500,- EUR za každý prípad,  
f) za neoprávnené používanie technických zariadení a vyhradených zariadení bez 

platných užívacích osvedčení 500,- EUR za každý prípad.  
 
 
12. Odstúpenie od zmluvy  

 
12.1   Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy:  

-  v prípade nepridelenia finančných prostriedkov objednávateľovi zo štátneho rozpočtu bez 
nároku na finančnú náhradu zhotoviteľovi,  

-  keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, 
ktoré ponúka, nie sú zlučiteľne s povahou a dôležitosťou prác jemu zverených,  

-  z dôvodu porušenia podmienok a podkladov tejto zmluvy,  
-  z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov požadovaných projektantom stavby, 

podvodu, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov alebo odmietnutia sa prispôsobiť 
požiadavkám objednávateľa.  

 
12.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zistí, že zhotoviteľ 

nepostupuje podľa projektovej dokumentácie, nedodáva materiál požadovaný v projektovej 
dokumentácii, vykonáva naviac práce v porovnaní s projektovou dokumentáciou bez súhlasu 
objednávateľa (investora), bez objektívnej príčiny (počasie) nedodržuje zmluvne dohodnutý 
harmonogram prác.  

 
12.3 Objednávateľ v tomto prípade uhradí zhotoviteľovi iba skutočne vykonané práce 

a spotrebovaný materiál v obvyklej cene ku dňu vypovedania zmluvy. Objednávateľ 
neuhradí materiál použitý v rozpore s projektovou dokumentáciou, prípadne nedohodnuté 
práce naviac.  

 
12.4 Zhotoviteľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ je viac ako 60 dní v omeškaní 

s platením dohodnutých platieb podľa bodu 6.5 tejto zmluvy, ak sa nedohodnú inak.  
 
12.5 Právo na náhradu škody zostáva zachované aj po odstúpení od zmluvy. Zmluvné pokuty však 

môžu byť uplatňované iba do platného odstúpenia od zmluvy.  
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13. Záverečné ustanovenia 
 
13.1 Akékoľvek dohody, zmeny alebo dodatky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len 

vtedy, ak sú vykonané písomnou formou a sú prehlásené ako súčasť alebo dodatok k tejto 
zmluve a obojstranne podpísané zástupcami zmluvných strán k tomu oprávnenými.  

 
13.2 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jeden obdrží objednávateľ 

a jeden zhotoviteľ. Dodatky sa budú spracovávať tiež v dvoch vyhotoveniach.  
 

13.2 Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po 
splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že Environmentálny fond potvrdí 
správnosť vykonania verejného obstarávania prijímateľom, ktorým je objednávateľ a to na 
základe jeho žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie. 

 
13.3 Informácie, podklady o diele a táto zmluva sa označuje ako obchodné tajomstvo podľa 

Obchodného zákonníka a považujú sa za dôverné. 
 
13.4 Zmluvné strany sa dohodli, že ak táto zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy 

a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka § 536 až § 565, 
súťažnými podkladmi a súťažnou ponukou.  

 
13.5 Súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:  

 

• Príloha  č. 1. Rozpočet 
 
 
 
 
 
 
 
 

V ..............., dňa  
 
 
 
 
 
 
 
 

objednávateľ 
Obec Orechová Potôň 

Ing. Szilárd Gálffy, starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 

V .............., dňa  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zhotoviteľ 
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