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Zmluva o dielo 

o vykonaní prác uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.       

v znení neskorších predpisov 

 

I. ZMLUVNÉ STRANY 

 

Objednávateľ:  

Obec Spišská Teplica  
 Sídlo:  Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica  

 Starosta obce : Tomáš Buc – zástupca starostu  

        IČO:  00 326 534      

 DIČ:  2020674964  

  Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 

          IBAN:      SK68 0900 0000 0051 1795 3713 

 Telefón:  052/7738400, 0917 244 926  

 E - mail:  obec@obecspisskateplica.sk  

 (ďalej len „objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ: 

          Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p. 
          Sídlo :                                          Obrancov mieru 454/3, 059 34  Spišská Teplica 

                Zastúpený:                              Ing. Radoslav Šeliga    

      IČO                                            50552597 

      DIČ:        2120383023 

      IČ DPH:                                            SK2120383023 

 Bankové spojenie:        Slovenská sporiteľňa, a.s. 

 IBAN:                                             SK61 0900 0000 0051 6205 1591 

          Telefón:                                                0911 974 426 

          E – mail:                                               sro@obecspisskateplica.sk 

         Právna forma:                                  spoločnosť s ručením obmedzeným, registrovaný                                                    

                                                                 sociálny podnik  

           Zapísaná v Obchodnom registri  Okresného súdu v Prešove, Vložka 33674/P, Oddiel: Sro 

         (ďalej len „zhotoviteľ“) 

         uzatvárajú túto Zmluvu o dielo ( ďalej len ako „Zmluva“) a prehlasujú, že sú plne                

         spôsobilé na právne úkony. 

 
II.  Predmet zmluvy 

 
  1.   Predmetom tejto zmluvy je uskutočňovanie stavebných prác – zhotovenie diel                                                          

       / uvedené ceny v rozpočtoch sú bez DPH/: 

 

I. Rekonštrukcia komunikácie ul.Školskej 
         cena : 52 834,61 €  
II. Rozšírenie parkovísk v centre obce 

         cena : 8 703,08 € 
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        2.  Podrobný rozsah a druh prác je uvedený v podrobných rozpočtoch, ktoré tvoria neoddeliteľnú  

       prílohu zmluvy o dielo. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavebné dielo zrealizovať a odovzdať objednávateľovi. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje zrealizované dielo prevziať a zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu. 

  
 

  III. Doba plnenia 
 

     1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku II. bode 1.                      

do 11.11.2022.  
     2. Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, 

ktorá by mohla mať vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela. 
 
 

VI. Cena diela 
 
   1. Celková cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. bod 1. je stanovená dohodou 

zmluvných strán, je doložená  Zhotoviteľom vypracovanou cenovou ponukou, záväzným 

oceneným rozpočtom a je stanovená nasledovne: 

    
         Spolu cena bez DPH  :  61 537,69  € 

         10 % DPH                   :    6 153,77 € 

         Cena s DPH                :   67 691,46 €        

 

   2.    Dohodnutá cena za zhotovenie diela je určená ako pevná a konečná suma. 

   3.    V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu            

          a vypratanie zariadenia staveniska Zhotoviteľom. 

 

V. Fakturačné a platobné podmienky 
 
  1. Podkladom pre zaplatenie ceny plnenia je daňový doklad – faktúra. Zhotoviteľ bude mať právo 

na fakturáciu za vykonané práce podľa stavebných častí po ich ukončení. Minimálna lehota 

splatnosti faktúr sa stanovuje na 14 dní odo dňa vystavenia. Objednávateľ neposkytuje 

preddavok ani zálohu. 
  2. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť doručených faktúr. Faktúra musí obsahovať 

náležitosti  zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH, ako aj náležitosti dohodnuté touto zmluvou. 
  3.   Ak je Objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, Zhotoviteľ môže účtovať 

a požadovať úrok z omeškania z nezaplatenej sumy vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. 

  4.    Ak je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením svojej povinnosti dodať predmet zmluvy riadne a včas, 

môže  Objednávateľ  požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % za každý deň 

omeškania z celkovej čiastky predmetu plnenia.   

 
 

VI. Záručná doba – zodpovednosť za vady 
 
 1.   Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude prevedený kvalitne a v rozsahu 

dohodnutom oboma zmluvnými stranami. 

 2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré sa objavia po prevzatí diela Objednávateľom v záručnej 

dobe. 
 3. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa  úspešného odovzdania a prevzatia diela od Zhotoviteľa 

Objednávateľom. Táto doba nemusí platiť pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca 

poskytuje inú záručnú dobu( stroje, zariadenia), tu platí záručná  doba min. 24  mesiacov odo 

dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od Zhotoviteľa Objednávateľom. 

Požadovaná záručná doba je v súlade s § 12 ods.1 písm. b) bod 4 zákona č. 254/1998 Z.z. 

o verejných prácach. Záručná doba sa nevzťahuje na vady, ktoré boli zapríčinené 

Objednávateľom  alebo treťou osobou. 
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4.      V rámci záručnej doby je Objednávateľ povinný Zhotoviteľa bezodkladne písomne oboznámiť 

so vzniknutými vadami.  Zhotoviteľ zistené nedostatky odstráni na vlastné náklady do 10 dní od 

ich uplatnenia, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 
 

VII. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
 

 1.     Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa upozorniť na riziká vyplývajúce z činností, ktoré bude 

v priestoroch Objednávateľa, resp. na stavenisku vykonávať. 

 2.     Zhotoviteľ je povinný pohybovať sa po stavenisku len vo vymedzených priestoroch, je povinný  

dbať na svoju bezpečnosť a neohroziť pritom bezpečnosť iných osôb ani majetok 

Objednávateľa, resp. iných osôb. Zhotoviteľ si je vedomý, že realizácia stavebných prác bude 

vykonávaná počas prevádzky na miestnych komunikáciách. Zhotoviteľ si je povinný zabezpečiť 

ďalšie povolenia na výkon činnosti stavebných prác v dotyku s miestnymi komunikáciami. 

 3.     Zhotoviteľ zodpovedá počas vykonania diela za bezpečnosť, ochranu zdravia pri práci a požiarnu 

ochranu vlastných pracovníkov a osôb pohybujúcich sa na stavenisku a v jeho dotyku. 

 4.    Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady odstrániť v priebehu realizácie predmetu zmluvy ním 

spôsobené závady  na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrane pred požiarmi. 

 5.    Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plochy, v ktorých bude realizovať predmet zmluvy proti vzniku 

úrazu a proti hmotnej škode okolia. 

    

VIII. Záverečné ustanovenia 
 

 1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim  po dni jej zverejnenia. 
 2. Meniť alebo doplňovať obsah  zmluvy je možné len formou písomných dodatkov k tejto 

zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán . 

 3. Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodným          

zákonníkom platným pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a právnym poriadkom          

SR. 
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že upravia termíny plnenia zmluvy o dielo zodpovedajúce dobe 

trvania okolností vyššej moci / živelná pohroma, povodeň, nepriaznivé klimatické podmienky 

a pod./. 

 5.      Zadanie zákazky formou in-house schválilo Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici uznesením 

č. 92/2022 zo dňa 7.9.2022. 

 6. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, jedno pre Objednávateľa a jedno pre           

Zhotoviteľa. 

 7.     Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, zmluva nebola uzavretá v tiesni, za 

nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu 

s celým obsahom zmluvu podpisujú. 

 
 

V Spišskej Teplici dňa 12.09.2022                                 V Spišskej Teplici dňa 12.09.2022 

 
 
Objednávateľ:                                                                 Zhotoviteľ: 

 
 
 
 
.................................................................                              .....................................................................       
       Tomáš Buc v.r.– zástupca starostu                                          Ing. Radoslav Šeliga v.r. – konateľ   
                                                                                        

             Obec Spišská Teplica                                      Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.
                                 



Stavba:   Miestne komunikácie

Objekt:   Rekonštrukcia komunikácie ul. Školská

Objednávateľ:   Obec Spišská Teplica

Zhotoviteľ:   Obecné služby Spišská Teplica s.r.o Spracoval:   Lukáš Kupčo

Dátum:   12.09. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   52 834,607 377,081

1 Zemné práce   5 187,072 0,365

1 113153410

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 

1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm  

0,127 t   m2 2 026,200 2,560 5 187,072 0,365

5 Komunikácie   36 999,300 355,765

2 572754112

Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom 

AC11 hr. nad 40 do 60 mm   t 30,000 101,400 3 042,000 4,686

3 573111112

Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu 

cestného v množstve 1,00 kg/m2   m2 2 026,200 0,470 952,314 12,177

4 577154211

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z 

nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm   m2 2 026,200 14,826 30 040,441 315,256

5 113106612

Rozoberanie dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2,  -

0,26000t   m2 145,000 2,428 352,060 0,000

6 596811310 Kladenie betónovej pridlažby do lôžka z betónu   m2 145,000 12,783 1 853,535 14,645

7 592460000300 Pridlažba betónová 50x50x5cm   m2 50,000 15,179 758,950 9,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   9 562,242 20,951

8 894414111 Výšková úprava poklopov   ks 8,000 64,414 515,312 0,212

9 914812212 Montáž dočasného dopravného značenia   ks 1,000 600,000 600,000 0,000

10 916362112

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 

lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 66,000 9,102 600,732 9,975

11 592170000100 Obrubník cestný 100x25x15 sivý   ks 66,000 6,400 422,400 3,986

12 919735111

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 

do 50 mm   m 12,000 3,148 37,776 0,000

13 935114444

Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu BG vnútornej 

šírky 400 mm s liatinovým roštom   m 12,000 23,991 287,892 5,303

14 592270026000

Odvodňovací žľab BG, šírky 400, dĺžky 1 m, betónový s 

liatinovým roštom   ks 12,000 310,964 3 731,568 1,476

15 938908405 Očistenie povrchu vozoviek zametaním   m2 2 026,200 0,817 1 655,405 0,000

16 979082213 Vodorovná doprava sutiny na vzdialenosť do 1 km   t 295,027 5,800 1 711,157 0,000

99 Presun hmôt HSV   1 085,993 0,000

17 998225111

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 

asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   t 377,081 2,880 1 085,993 0,000

Celkom   52 834,607 377,081
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Stavba:   Miestne komunikácie

Objekt:   Rozšírenie parkovísk v centre obce

Objednávateľ:   Obec Spišská Teplica

Zhotoviteľ:   Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p. Spracoval:   Lukáš Kupčo

Dátum:   12. 09. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   6 427,877

1 Zemné práce   548,770

1 113106121.S

Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, 

dosiek alebo tvaroviek,  -0,13800t   m2 14,000 1,750 24,500

2 113107113.S

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, 

hr.vrstvy 200 do 300 mm,  -0,50000t   m2 14,000 7,200 100,800

3 113107143.S

Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 

100 do 150 mm,  -0,31600t   m2 14,000 9,850 137,900

4 113206111.S

Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov 

alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t   m 30,000 2,320 69,600

5 122301401.S Výkop v zemníku na suchu v hornine 4, do 100 m3   m3 23,000 5,640 129,720

6 122301409.S

Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu 

v hornine 4   m3 23,000 0,690 15,870

7 181301103.S

Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 

mm   m2 18,000 3,560 64,080

8 183405291.S

Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s 

osevom   m2 18,000 0,350 6,300

4 Vodorovné konštrukcie   103,842

9 457971111.S

Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom s dočas. zaťaž. 

podkladu so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m   m2 27,000 1,500 40,500

10

693110004710.

S Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2   m2 27,540 2,300 63,342

5 Komunikácie   1 477,530

11 564851111.S

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 150 mm   m2 18,000 5,260 94,680

12 564871111.S

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 250 mm   m2 45,000 8,500 382,500

13 567123814.S

Podklad z kameniva stmeleného cementom na diaľnici s 

rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8),hr. 150 mm   m2 27,000 11,940 322,380

14 573111112.S

Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu 

cestného v množstve 1,00 kg/m2   m2 27,000 0,820 22,140

15 573211109.S

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu 

cestného v množstve 0,60 kg/m2   m2 27,000 0,410 11,070

16 577144271.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z 

modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2 27,000 12,990 350,730

17 577144471.S

Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z 

modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2 27,000 10,890 294,030

9 Ostatné konštrukcie a práce   3 384,213

18 596911223.S

Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií 

hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka 

z kameniva hr. 50 mm   m2 17,500 16,500 288,750

19 592460008200

Dlažba betónová PREMAC HAKA 8N normál bezškárová, 

rozmer 200x165x80 mm, červená   m2 17,500 21,940 383,950
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

20 916362112.S

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka 

z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 45,000 9,860 443,700

21 592170001000 Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x150x260 mm   ks 45,450 7,900 359,055

22 919735115.S

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 

nad 200 do 250 mm   m 14,000 9,960 139,440

23 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 17,706 12,790 226,460

24 979089112.S

Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), 

ostatné   t 3,541 65,000 230,165

25 979081121.S

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 

km   t 17,706 0,390 6,905

26 979084212.S

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením 

a so zložením na vzdialenosť do 50 m   t 17,706 11,568 204,823

27 979084219.S

Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 

km   t 17,706 0,986 17,458

28 979087213.S

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 

vybúraných hmôt   t 17,706 22,894 405,361

29 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 1,771 40,000 70,840

30 979089212.S

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, 

dechtové výrobky (17 03 ), ostatné   t 12,394 49,000 607,306

2225 Doplňujúce konštrukcie   607,360

31

2225067106001

0.S

Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 

stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt   ks 6,000 18,245 109,470

32 404410037570

Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V1 - 

420 x x420 mm, RA2, P3, E2, SP1   ks 1,000 27,650 27,650

33 404410037675

Regulačná značka ZDZ 275 "Zóna zákazu státia", Zn 

lisovaná, V2 - 750 x 750 mm, RA2, P3, E2, SP1   ks 1,000 78,440 78,440

34 404410037685

Regulačná značka ZDZ 276 "Koniec zóny zákazu státia", Zn 

lisovaná, V2 - 750 x 750 mm, RA2, P3, E2, SP1   ks 1,000 78,440 78,440

35 404410181894

Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 507-142.r3 V3RA3 

"Neplatí pre (návštevníci vyznačeného subjektu - 3 riadky)", 

rozmer 750x750 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1   ks 2,000 92,460 184,920

36

404410167500.

S

Informatívna smerová značka, rozmer 300x200 mm, Zn 

plech so založeným Al okrajovým profilom I. trieda text   ks 1,000 18,280 18,280

37 404490008500

Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červeno - biely 

reflexný polep), pre dopravné značky   ks 3,000 18,140 54,420

38 404490008800

Hliníkova pätka pre montáž stĺpika d 60 mm do pevného 

základu   ks 3,000 15,150 45,450

39 404490008700 Krytka stĺpika, 40x40 mm   ks 3,000 0,800 2,400

40 404440000200 Úchyt na stĺpik, d 40x40 mm   ks 3,000 2,630 7,890

99 Presun hmôt HSV   306,162

41 998223011.S

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným 

(822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu   t 30,555 7,810 238,635

42 998225111.S

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 

asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   t 30,555 2,210 67,527

HSV Práce a dodávky HSV   1 248,245

9 Ostatné konštrukcie a práce   0,000

2225 Doplňujúce konštrukcie   1 248,245

43

2225077602001

0.S

Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 

mm - deliace čiary   m2 41,000 20,050 822,050

44 404460002000

Rozpúšťadlová cestná farba LimboRoute K 835 HS-biela, 

pre vodorovné dopravné značenie   kg 184,500 2,310 426,195
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

M Práce a dodávky M   26,960

46-M

Zemné práce vykonávané pri externých 

montážnych prácach   26,960

45 460620006.S

Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie 

hrablami,postrek,   m2 18,000 0,700 12,600

46

005720001300.

S Osivá tráv - trávové semeno   kg 2,000 7,180 14,360

VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v 

cenách   1 000,000

47 000600024.S

Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po 

stavenisku   eur 1,000 1 000,000 1 000,000

Celkom   8 703,082
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