
ZÁVÄZNÉ   ZMLUVNÉ  PODMIENKY  REALIZÁCIE  PREDMETU  ZÁKAZKY 
 

Zmluva o dielo č. 14102021 
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 
 
Zmluvné strany: 
1. 
Názov:                                             Obec Spišská Teplica 
Adresa:  Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica 
Zastúpená:                                     Ing. Radoslav Šeliga, starosta 
IČO:  00326534 
DIČ:                                                  2020674964 
E-mail:                                             obec@obecspisskateplica.sk 
Oprávnený rokovať vo veciach 
technických:   Ing. Rastislav Fabian 
 (ďalej v texte aj ako „objednávateľ“) 
 
a 
 
2. 
Obchodné meno:                        Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p. 
Sídlo:                                  Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica 
IČO:                                   50552597 
DIČ:                                   2120383023 
IČ DPH:                            SK2120383023 
Právna forma:                   spoločnosť s ručením obmedzeným 
Zapísaný v registri:                       Okresného súdu Prešov, odd. sro, vložka 33674/P 
Zastúpený:                        Ing. Radoslav Šeliga - konateľ 
Oprávnený rokovať vo veciach 
technických:                      Ľubomír Stanek 

Bankové spojenie:             Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu (IBAN):            SK61 0900 0000 0051 6205 1591 
Tel:                                     0907 110 177 
E-mail:                               sro@obecspisskateplica.sk  
 (ďalej v texte aj ako „zhotoviteľ“) 

 
 

Čl. 1.  Východiskové údaje 

Názov stavby: Chodník ulica Družstevná – Spišská Teplica  

 
Stavebné  objekty: 

SO01 Chodník ulica Družstevná 
SO02 Dažďová kanalizácia 

Miesto stavby: Obec Spišská Teplica 

Postup :   Výnimka spod zákona č. 343/2015 Z.z. podľa §1 ods. 4   

Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že dôjde k schváleniu 
procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP na daný predmet zákazky – ex post kontrola. 

1.1. Zmluvné strany sa rozhodli vstúpiť do vzájomne prospešnej spolupráce, dodržiavajúc pri tom zásady 
poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a právne normy upravujúce túto 
spoluprácu, pričom sa jedná o spoluprácu v oblasti stavebných prác, ktorých realizátorom je zhotoviteľ. 

1.2. Zhotoviteľ - v procese zisťovania skutočností potrebných na zadanie in-house zákazky ako subjekt 
preukazujúci hospodárnosť, predložením svojej ponuky v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje 
všetky zmluvné podmienky a požiadavky vrátane všetkých príloh obsiahnutých vo výzve na určenie 



hospodárnosti, ako opodstatnené požiadavky objednávateľa (verejného obstarávateľa) v in-house 
zákazke na uskutočnenie stavebných prác, v súlade s §1 ods. 13 písm. a)  zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní. 

 

Čl. 2. Predmet plnenia 

2.1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo: „Chodník ulica Družstevná – Spišská Teplica a Dažďová 
kanalizácia - Družstevná ulica" (ďalej len „dielo") v rozsahu oceneného výkazu výmer (ďalej aj ako 
„rozpočet stavby“), ktorý tvorí Prílohu č.1 k tejto zmluve a odovzdať ho objednávateľovi v mieste stavby 
podľa ČI. 1 tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu. Taktiež sa 
zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri realizácii diela. Zhotoviteľ zrealizuje dielo 
v zmysle projektovej dokumentácie odovzdanej Objednávateľom a povolení na stavbu SO01 „Chodník 
ulica Družstevná“, stavebné povolenie č. STP-308/2019-01 vydaného Mestom Svit dňa 23.03.2020, 
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.04.2020; SO02 „Dažďová kanalizácia ul. Družstevná“, 
vodoprávne povolenie č. OU-PP-OSZP-2021/003108-003 vydané Okresným úradom Poprad, odbor 
starostlivosti o životné prostredie dňa 02.02.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť 22.02.2021. 

 

2.2.  Zhotoviteľ sa zaväzuje používať výhradne také stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia, 

ktoré sú v súlade s projektovou dokumentáciou, a ktoré majú vlastnosti určené platnými STN, spĺňajú 

aj požiadavky na mechanickú pevnosť a stabilitu, požiarnu bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochranu 

života, zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku, úspora energie, aby 

boli po celú dobu životnosti spôsobilé na užívanie na účel, na ktorý je určené. Zhotoviteľ ručí za to, že 

zabudované materiály, dodávky a zariadenia sú nové, prvej akosti, homologizované pre Slovenskú 

republiku a vyhovujú platným predpisom a technickým normám. 

2.3. Odovzdaniu diela budú predchádzať kvalitatívno-technické kontroly zo strany objednávateľa podľa 

dohodnutého vecného rozsahu a čiastkových termínom, ako aj odovzdanie dokladovej časti potrebnej 

pre kolaudáciu a archiváciu investora. Zhotoviteľ  je povinný umožniť vykonanie kontroly realizácie diela 

zástupcom investora, príslušným kontrolným orgánom, autorskému dozoru, štátnemu dozoru. Pri 

skúškach a pri prácach, ktoré majú byť zakryté alebo neprístupné je zhotoviteľ povinný aspoň 3 

pracovné dni vopred písomne vyzvať objednávateľa na účasť pri ich realizácii. 

2.4. Dielo bude pred odovzdaním objednávateľovi riadne dokončené, vrátane vykonania skúšok a revízií 

preukazujúcich kvalitu, funkčnosť a dodržanie parametrov dohodnutých v tejto zmluve a predpísaných 

projektom stavby pre realizáciu, ak sa vyžadujú. Pri odovzdaní diela musia byť odstránené všetky vady 

a nedorobky, ktoré budú spísané na samostatnom protokole. 

2.5.  Zhotoviteľ potvrdzuje, že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami, ktoré sú k zhotoveniu 

predmetného diela potrebné, najmä: 

a) Zhotoviteľ ručí za to, že osoba, resp. osoby pracujúce na diele v jeho mene preukázateľne majú 

počas výkonu týchto prác požadovanú zdravotnú spôsobilosť, ak sa vyžaduje právnymi predpismi 

(napr. pravidelne vykonávané lekárske prehliadky), pri práci riadne používajú osobné ochranné 

pracovné prostriedky a dodržiavajú zákaz požívania alkoholických nápojov, omamných látok a 

psychotropných látok. Zhotoviteľ je povinný dodržiavanie týchto povinností u svojich zamestnancov 

priebežne kontrolovať. Taktiež je povinný najneskôr v deň  nástupu  na výkon  prác na diele 

informovať svojich zamestnancov, že sú povinní podrobiť sa kontrole na požitie alkoholu, omamných 

látok alebo psychotropných látok, a to aj v prípade, ak by túto kontrolu vykonával poverený zástupca 

objednávateľa (viď. 2.6). 

b) Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie predpisov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

ako aj predpisov, na úseku protipožiarnej ochrany jeho zamestnancami vyslanými na výkon práce na 

realizácii diela podľa tejto zmluvy. Splnením uvedených povinností nie sú dotknuté ostatné 

povinnosti zhotoviteľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany vo 

vzťahu k jeho zamestnancom pracujúcim na diele. Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za 



vytvorenie podmienok určených právnymi a ostatnými predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci voči svojim zamestnancom na stavenisku, vrátane zaškolenia ako aj reálneho zabezpečenia 

bezpečného správania sa zamestnancov. Je povinný určiť osobu zodpovednú za úsek BOZP, s ktorou 

môže objednávateľ riešiť túto problematiku. Túto osobu, t. j. jej meno priezvisko, telefonický 

kontakt, prípadne aj fax a E-mail sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi písomne, najneskôr v deň 

nástupu na realizáciu diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá aj za 

dodržiavanie právnych a ostatných predpisov upravujúcich povinnosti zamestnávateľa voči svojim 

zamestnancom, ktoré sú platné na úseku požiarnej ochrany. V prípade, že sú na 

stavenisku/montážnom pracovisku súčasne viacerí poddodávatelia, zodpovedá za úsek BOZP a 

požiarnej ochrany každý z nich samostatne za svojich zamestnancov a za svoj pracovný priestor (časť 

staveniska), vymedzený po dohode s objednávateľom. Tento priestor je každý z nich povinný 

udržiavať v riadnom stave od nástupu až do ukončenia a odovzdania diela. 

c) Zhotoviteľ počas zhotovovania diela zabezpečí na stavenisku zodpovedného zástupcu, ktorým je 

stavbyvedúci pre pozemné stavby.   

2.6. Ak objednávateľ v rámci kontroly realizácie diela požiada zamestnanca zhotoviteľa o podrobenie sa 

skúške na požitie alkoholu, psychotropných alebo omamných látok, tento je povinný sa tomu podrobiť. 

Ak sa podrobil, pričom výsledok bol pozitívny, je objednávateľ oprávnený žiadať od zhotoviteľa, aby 

takúto osobu ihneď vykázal z pracoviska. 

2.7. Zhotoviteľ počas realizácie diela je povinný viesť stavebný denník a sprístupniť ho objednávateľovi na 

nahliadnutie a zapisovanie dôležitých záznamov týkajúcich sa priebehu diela v rámci kontroly prác na 

diele. 

Čl. 3.  Čas plnenie diela 

3.1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v čl.2 

tejto zmluvy v termíne do 240 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom 

(uvedená je lehota kompletného zhotovenia diela odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom). 

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela na základe písomnej 

výzvy do 7 kalendárnych dní, odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

stavenisko bezodkladne prevziať. Odovzdanie bude realizované osobitným zápisom. Predpokladaná 

lehota prevzatia staveniska: november 2021. 

3.3. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo jeho riadnym ukončením vrátane odstránenia vád a 

nedorobkov a odovzdaním diela objednávateľovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela sa považuje deň, 

kedy bol obojstranne podpísaný zápis o odovzdaní a prevzatí diela. 

 Za objednávateľa zápis o odovzdaní a prevzatí diela podpisuje štatutár alebo štatutárom poverený 

zástupca objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela odviesť, resp. vypratať svoje stroje, 

výrobné zariadenia, zvyšný materiál na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a 

užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať a upraviť do 2 dní odo dňa odovzdania a 

prevzatia diela. Veci, ktoré potrebuje na odstránenie prípadných vád a nedorobkov, ak by sa vyskytli a 

boli uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela budú uložené na mieste, ktoré na to bude určené po 

dohode s objednávateľom. 

3.4. Ak Zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, 

objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom. 

3.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú 

cenu. 

3.6. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku prekážky, ktorá bráni alebo 

sťažuje zhotovenie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania postupových termínov. 



3.7. V prípade nepredvídateľných okolností, akými sú predovšetkým živelné katastrofy a nepriazeň počasia 

(vytrvalý dážď, sneh alebo iné meteorologické obtiaže), môže zhotoviteľ prerušiť práce s tým, že ich 

bude realizovať hneď ako to bude možné; lehota počas prerušenia prác neplynie. Prerušenie prác 

z uvedených dôvodov musí mať zhotoviteľ písomne odsúhlasené štatutárom objednávateľa. 

 

Čl. 4. Cena diela 

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zákazky v rozsahu podľa čl. 2. tejto zmluvy vyjadruje cenovú úroveň 

v čase predloženia návrhu zmluvy a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 

Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. a je doložená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na 

základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 4.10.2021 v súťaži podľa čl. I tejto zmluvy. Tento 

zhotoviteľom ocenený výkaz výmer  tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. 

4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. činí: 
 cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky  84 923,84 EUR 
 hodnota DPH 10 %       8 492,38 EUR 
 
 cena celkom vrátane DPH    93 416,22 EUR 
 Cena diela je stanovená na základe platnej sadzby DPH v čase uzavretia zmluvy o dielo. V prípade zmeny 

sadzby DPH v priebehu realizácie diela podľa tejto zmluvy bude táto daň fakturovaná vždy podľa 
zákonov a účtovných predpisov, platných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia. 

4.3. Kvalitatívne a dodacie podmienky, za ktorých platí dohodnutá cena, sú vymedzené: 

• rozsahom a obsahom výkazu výmer . 

• slovenskými technickými normami a jednotlivými ustanoveniami tejto zmluvy 

• zákonom č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v neskoršom znení 

4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že pre túto zmluvu v zmysle § 547 Obchodného zákonníka sa môže 

zhotoviteľ domáhať zvýšenia ceny jedine v prípadoch činností, ktoré neboli predvídateľné v čase 

uzavretia zmluvy, a to v súlade s §18 zákona č. 343/2015 Z.z.. Zmluvné strany sa dohodli, že za činnosti, 

ktoré neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy nemožno považovať tie, o ktorých bol zhotoviteľ 

informovaný pred uzavretím zmluvy, alebo si ich mohol overiť alebo zistiť, alebo ako skúsená osoba na 

výkon činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy ich mohol predvídať alebo predpokladať a to na 

základe dokumentov alebo informácií poskytnutých v rámci súťaže, na základe ktorej bola uzavretá 

táto zmluva, všeobecne záväzných právnych predpisov, pomerov v okolí, verejne prístupných 

informácií okrem iného aj na internete, alebo obhliadkou na mieste realizácie predmetu zmluvy a 

podobne. 

4.5. Ceny, ktoré sa vzťahujú na práce naviac budú ocenené podľa aktuálneho cenníka CENKROS  so zľavami 

20% alebo po dohode zmluvných strán. Naviac objednávateľom požadované práce a dodávky, ktorých 

položky sú obsiahnuté v rozpočte budú ocenené jednotkovými cenami uvedenými v tomto rozpočte. 

4.6.  Pokiaľ nie je v Zmluve o dielo uvedené inak, pokrýva akceptovaná zmluvná cena stavby všetky 

požiadavky zhotoviteľa podľa tejto zmluvy a všetky veci potrebné pre správne vyhotovenie 

a dokončenie diela a odstránenie všetkých vád, vrátane: dopravy, dopravného značenia, montáže a 

úprav, stráženia, vybudovania, osvetlenia, prevádzky, údržby a vypratania zariadenia staveniska, 

odvozu stavebných a iných odpadov, ktoré vzniknú činnosťou pri realizácii diela, vedľajších 

rozpočtových nákladov, technickej dokumentácie pre kolaudačné konanie (doklady o vykonaných 

skúškach konštrukcii, zhutnenia, osvedčení o výrobkoch, revíznych správ, tlakových a funkčných skúšok 

a pod.), spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, odskúšania a pod.   

4.7. Zhotoviteľ mal možnosť pred predložením cenovej ponuky oboznámiť sa so skutočnosťami na mieste 

stavby a ich vplyv premietnuť do svojej ponukovej ceny, a ak ich nevyužil, toto nemôže byť neskôr na 

ťarchu objednávateľa, alebo požiadavkou na dodatočné navýšenie zmluvnej ceny. 



 

Čl. 5.  Platobné podmienky 

5.1  Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu tejto zmluvy preddavok. 

5.2  Zhotoviteľ musí všetky práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Vo faktúre, ktorá 
bude vystavovaná vždy mesačne po ukončení prác v predchádzajúcom  mesiaci, bude Objednávateľom 
odsúhlasená cena a množstvo vykonaných prác v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, 
ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa 
musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podľa tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ fakturuje stavebné objekty zvlášť, keďže ide o viac zdrojové financovanie. 

5.3  Súčasťou faktúry je zástupcom objednávateľa potvrdený súpis vykonaných prác vo forme položkovitého 
rozpočtu s dodržaným poradím položiek po stavebných objektoch a profesiách v zmysle prílohy č. 1 
tejto zmluvy a  zisťovací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami, rekapitulácia stavebných prác 
a prípadne iné doklady potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu fakturovaných prác (napr. vážne 
lístky a pod.), ktoré boli realizované v mesiaci, za ktorý sa fakturuje. Objednávateľom poverená 
zodpovedná osoba (uvedená v záhlaví tejto Zmluvy) vykoná zistenie a odsúhlasenie predloženého 
Súpisu prác vždy najneskôr do 5-ich pracovných dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác 
Zhotoviteľom Objednávateľovi, inak sa má za to, že s predloženým súpisom súhlasí. Potvrdené súpisy 
vykonaných prác a zisťovacie protokoly podpísané zodpovednými osobami oboch zmluvných strán budú 
slúžiť ako podklad k vystaveniu a úhrade faktúr. 

5.4  Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy 
a za zaplatenie faktúry sa považuje pripísanie fakturovanej čiastky na účet Zhotoviteľa.  

5.5  Faktúra bude Objednávateľovi doručená v dvoch rovnopisoch.  

5.6  Zhotoviteľ vystaví faktúry s náležitosťami podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 
v platnom znení a súvisiacich legislatívnych predpisov. Faktúra bude obsahovať tieto údaje:  

 označenie Zhotoviteľa a Objednávateľa, adresu sídla, IČO, DIČ, číslo faktúry, číslo zápisu 
v obchodnom registri 

 číslo zmluvy Zhotoviteľa a Objednávateľa 

 dátum vystavenia faktúry, dojednanú lehotu splatnosti a dátum dodania 

 označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť  

 celkovú fakturovanú sumu a rozpis už fakturovaných čiastok (vrátane DPH) 

 označenie diela 

 pečiatka a podpis oprávnenej osoby. 

5.7  Lehota splatnosti faktúr bola zmluvnými stranami dohodnutá na 30 dní od dátumu doručenia faktúry do 
sídla Objednávateľa uvedeného v záhlaví  tejto zmluvy. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň 
pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci 
pracovný deň. V prípade, ak faktúra nespĺňa náležitosti daňového dokladu, je Objednávateľ najneskôr 
do 5-ich pracovných dní od doručenia takej faktúry oprávnený vrátiť faktúru a Zhotoviteľ je povinný 
nedostatky odstrániť do 3 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na ich 
odstránenie. V takom prípade Objednávateľ nie je v omeškaní so zaplatením faktúry a  lehota splatnosti 
chybnej faktúry začne plynúť až doručením tejto opravenej faktúry do sídla Objednávateľa. 

 

Čl. 6.Vykonanie diela 

6.1. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s 

projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ 

zhotoviteľovi aj všetky stavebné povolenia. Objednávateľ určuje za svojho povereného zástupcu 

stavebného dozora, ktorým je Ing. Richard Radek na základe mandátnej zmluvy s objednávateľom. 

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady dať vytýčiť podzemné vedenia na základe vyjadrení správcu 

resp. vlastníka sieti. Za všetky škody spôsobené stavebnou činnosťou na podzemných vedeniach 

zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu. 

6.3. Zhotoviteľ je povinný konzultovať s objednávateľom výber materiálov a zariadení, ktoré majú byť 

zabudované na stavbe a nie sú jednoznačne určené. Takisto je zhotoviteľ povinný pri výbere dodávok, 



materiálov, povrchov, farieb a pod. postupovať pri realizácií v súčinnosti so štatutárnym zástupcom 

objednávateľa alebo s povereným zástupcom objednávateľa. 

6.4.  Zhotoviteľ po prevzatí staveniska na vlastné náklady vytýči základné smerové a výškové body. 

Zhotoviteľ súčasne v situácií presne vymedzí hranice staveniska.  

6.5. Objednávateľ k termínu odovzdania staveniska určí zemníky a skládky odpadov a sute z realizácie 

stavebnej časti. 

6.6. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, 

montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo 

skladov (subdodávateľov) na stavenisko. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabudovať do stavby len také výrobky 

a materiály, ktoré budú zbavené práv tretích osôb. 

6.7.  Zhotoviteľ' zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, ako aj všetkých 

oprávnených osôb, ktoré vstúpili na stavbu. 

6.8. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady 

odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Ak tieto odpady neodstráni do 3 dní po písomnom 

upozornení objednávateľa alebo ním poverenou osobou, môže tak urobiť objednávateľ s tým, že 

náklady, ktoré mu touto činnosťou vznikli je oprávnený žiadať od zhotoviteľa. 

6.9.   Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela. 

6.10. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník. Stavebný dozor uvedie v stavebnom denníku zoznam prác, 

ktoré chce pred zakrytím skontrolovať a prevziať. Zhotoviteľ bez prevzatia týchto prác stavebným 

dozorom nemôže tieto práce zakrývať. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať povereného zástupcu 

objednávateľa telefonicky na kontrolu prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými 

minimálne 48 hod. vopred (od hodiny doručenia výzvy ). Ak sa zástupca objednávateľa nedostaví a 

nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Predtým však túto skutočnosť 

oznámi štatutárnemu zástupcovi objednávateľa.  Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie 

týchto prác je Zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba že sa pri 

dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané. Vtedy náklady znáša Zhotoviteľ. 

6.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred štatutárneho zástupcu 

objednávateľa alebo povereného zástupcu objednávateľa k účasti na skúškach. 

6.12.   Objednávateľ sa stáva postupne vlastníkom zhotoveného diela, rozsah vlastníctva je viazaný na úhrady 

vykonaných prác zhotoviteľa. Uhradené dielo alebo časť diela je vlastníctvom objednávateľa. 

6.13. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi (najneskôr k termínu odovzdania) certifikáty všetkých 

použitých stavebných a konštrukčných materiálov diela - v zmysle stavebného zákona, predpísané 

revízne správy, spracovanú príručku užívania diela (spôsob používania, údržbu, pravidelné kontroly a 

revízie a pod.). 

6.14.   Odovzdanie zhotoveného diela: 

a) Zo strany zhotoviteľa bude splnená povinnosť zhotoviť dielo až jeho riadnym ukončením a 

odovzdaním a to bez vád a nedorobkov, ktoré bránia užívaniu diela. 

b) O ukončení stavby Zhotoviteľ písomne listom upovedomí objednávateľa najneskôr 5 dní pred 

preberacím konaním. 

c) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných 

osobitnými predpismi, záväznými normami a touto zmluvou (napr. revízne správy a pod.). Doklady 

o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela. 

d) V prípade, ak počas preberacieho konania budú zistené vady a nedorobky, Objednávateľ dielo 

neprevezme a vyzve  zhotoviteľa na odstránenie  vád a nedorobkov. Zhotoviteľ po odstránení vád 

a nedorobkov opätovne upovedomí objednávateľa, že je dielo ukončené a pripravené k 



preberaciemu konaniu. Objednávateľ následne na to určí nový termín preberacieho konania. 

e) Zhotovené dielo sa bude preberať ako celok, alebo sa preberanie môže uskutočniť po dokončení 

jednotlivých  stavebných objektov za predpokladu, že objekt je spôsobilý na užívanie. 

f) Náklady  spojené  so zabezpečovaním dokladovej časti  k preberaciemu konaniu  znáša  zhotoviteľ. 

6.15. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti výkazu výmer v súťaži. 

6.16.   Všetky povinnosti vyplývajúce z možnosti vstupu nepovolaných, resp. neoprávnených osôb na 

stavenisko zabezpečuje zhotoviteľ. 

Uvedené zmeny sa môžu uplatniť len v súlade s §18 zákona č. 343/2015 Z.z. a budú riešené dodatkami 

k tejto zmluve. 

6.17. Štatutárny zástupca objednávateľa si vyhradzuje právo odsúhlasiť všetkých subdodávateľov diela. Každú 

prácu a každý dodávaný materiál pred samotnou realizáciou alebo dodaním vopred písomne 

odsúhlasuje stavebný dozor objednávateľa. Zároveň o tom informuje aj štatutárneho zástupcu 

objednávateľa.  

6.18. V odôvodnených prípadoch, ak stavebný dozor požiada o to, aby bola nejaká časť stavby zmeraná, bude 

to zodpovedajúcim spôsobom oznámené zástupcovi zhotoviteľa, ktorý  

 a)  v termíne dohodnutom so stavebným dozorom buď sám, ak je na to oprávnený v zmysle 
platných právnych predpisov, alebo tejto zmluvy, alebo prostredníctvom oprávnenej osoby ak to 
zmluva umožňuje, vykoná merania prostredníctvom certifikovaného merača s platnou kalibráciou a  

 b)  vysvetlí všetky podrobnosti týkajúce sa merania požadované stavebným dozorom.  

Za zmeranie stavby možno považovať najmä: meranie výškového a priestorového usporiadania 

jednotlivých častí stavby, tlakové skúšky tlakových potrubí, merania miery únosnosti zhutnených časti 

pod spevnené plochy, merania vyhradených techn. zariadení v zmysle platných predpisov a pod. 

6.19. Zhotoviteľ bude povinný k prebratiu stavby predložiť aj dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby. 

 

Čl. 7. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela 

7.1.   Dielo je zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom podpísania Protokolu o odovzdaní 

a prevzatí diela, ďalej len „protokol". Podpisuje ho zhotoviteľ alebo ním písomne poverená osoba a 

poverený zástupca objednávateľa.  

7.2.  Protokol má obsahovať okrem obvyklých údajov týkajúcich sa označenia zmluvných strán, stavby, diela, 

hodnoty diela a pod. aj súpis zistených drobných vád a nedorobkov (ak sa také vyskytnú), dohodu o 

opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady. 

Zhotoviteľ je povinný nedorobky a drobné vady odstrániť v dohodnutej lehote. Protokol musí 

obsahovať zoznam certifikátov použitých stavebných materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú 

povinnej certifikácii, a zoznam predpísaných skúšok a revízii, ak sa vyžadujú a boli úspešne vykonané, 

informácie vzťahujúce sa k záruke, spolu s príslušnou dokumentáciou. 

7.3. Návrh protokolu o odovzdaní a prevzatí diela je povinný vypracovať a predložiť Zhotoviteľ. 

7.4.  Prípadné drobné nedorobky zistené pri preberaní predmetu tejto zmluvy, ktorých charakter umožňuje 

užívanie predmetu zmluvy, nie sú dôvodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednávateľom. 

7.5. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek, najmä však po predložení návrhu protokolu o odovzdaní a prevzatí 

diela umožniť objednávateľovi v plnom rozsahu vykonať kontrolu realizácie diela, skúšky jej vlastností, 

podať všetky nevyhnutné odborné vysvetlenia za účelom posúdenia, či je dielo vykonané riadne v 

súlade príslušnými právnymi predpismi a  normami platnými v SR a v súlade s touto zmluvou. 

7.6.  Uvedené platí primerane aj na protokol o odovzdaní a prevzatí diela v rozsahu jednotlivých častí, ak tak 

bolo dohodnuté. 



Čl. 8 Subdodávatelia 

8.1  Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi). Zhotoviteľ predloží 
písomne objednávateľovi zoznam subdodávateľských firiem na schválenie. Pri výkone diela 
prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči Objednávateľovi za včasné 
a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám. Objednávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť voči 
Subdodávateľom Zhotoviteľa. V prípade, že  subdodávateľská firma nebude plniť ustanovenia uvedené 
v tejto zmluve, objednávateľ si vyhradzuje ma právo na jej výmenu. 

8.2  Zhotoviteľ nesmie zákazku ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.  
 

 

Čl. 9 Záručná doba, zodpovednosť za vady 

9.1.  Zmluvné strany dojednávajú záručnú dobu 60 mesiacov, ktorá začne plynúť odstránením všetkých vád 

a nedorobkov.  Na zariadenia a dodávky, ku ktorým bol výrobcom vydaný záručný list, sa záruka riadi 

týmto záručným listom. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela.  

9.2.  Uplatnením nároku objednávateľa z vád diela sa plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela 

prerušuje, a to až do doby odstránenia týchto vád (neplatí pre drobné vady, ktoré nebránia užívaniu 

diela). 

9.3.  Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve a 

v projekte stavby.  Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu stavby na realizáciu, 

vrátane prípadných doplnkov. 

9.4. Oznámenie o uplatnení nároku z vád diela musí byť vykonané písomne, inak je neplatné. Musí 

obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza, popis ako sa vada prejavuje a označenie 

nárokov z vád. Rozoznávajú sa: 

- skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol  zistiť pri prevzatí  diela  a vyskytnú sa v záručnej  

dobe. Objednávateľ je povinný ich ohlásiť u zhotoviteľa najneskoršie do 5pracovných dní od ich zistenia. 

Zhotoviteľ je povinný na ohlásenie reagovať do 3 pracovných dní po jeho obdŕžaní a dohodnúť 

s objednávateľom, stavebným dozorom  a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu 

odstránenia vady. 

9.5.  Havarijné stavy je zhotoviteľ povinný odstrániť ihneď po ich nahlásení objednávateľom, najneskôr do 24 

hod. 

9.6.  Riadne uplatnené nároky objednávateľa z vád diela sa riadia ustanovením § 560 Obch. zákonníka. 

9.7.  Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť na svoje náklady riadne ohlásené vady, za ktoré zodpovedá, v čo 

najkratšom čase. Zodpovedá za tie vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou a činnosťou jeho 

poddodávateľov pri plnení záväzkov z tejto zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá aj za škody spôsobené 

závadami a poruchami na realizovanom diele, ktoré vznikli zanedbaním jeho povinností. Za škody, ktoré 

vznikli nesprávnou prevádzkou po odovzdaní diela, nenesie zhotoviteľ zodpovednosť. V prípade, že 

zhotoviteľ v stanovenom termíne nenastúpi na odstraňovanie záručných závad, objednávateľ je 

oprávnený zabezpečiť odstránenie týchto vád na náklady zhotoviteľa. Náklady s tým spojené budú 

v plnej miere zhotoviteľovi preúčtované. 

9.8. Za porušenie zmluvy sa bude  považovať aj vadné plnenie diela zo strany zhotoviteľa,  na ktoré bol 

objednávateľom v priebehu realizácie písomne upozornený zápisom v stavebnom denníku, kde bude 

výslovne uvedené, že sa jedná o závažné vadné plnenie a ktoré zhotoviteľ napriek tomuto upozorneniu 

neodstránil v primeranej lehote do 14 dni odo dňa vykonania takéhoto zápisu. Vadným plnením sa 

rozumie také plnenie, ktoré výrazne znižuje kvalitu diela, alebo mení jeho charakter.  

9.9. V prípade neodstránenia vady v dohodnutom termíne je objednávateľ oprávnený zabezpečiť jej 

odstránenie inou osobou na náklady zhotoviteľa. 

Čl. 10. Vyššia moc 



10.1.  Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou 
alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi jej zodpovednosť 
(ďalej len vyššia moc). 

10.2.  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 povinnej strany 
a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení 
všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať.  

10.3.  Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy považujú – vojna, nepriateľské akcie, invázia, činy 
cudzích nepriateľov, vzbura, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska vojna, 
radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív a jadrových odpadkov, rádioaktívne toxické 
výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek jadrových výbušných zariadení alebo ich 
jadrových komponentov, tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, výtržnosti, 
občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa alebo jeho 
subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený zhotoviteľ nemohol 
proti nim podniknúť náležité opatrenia.  

10.4.  Za vyššiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych 
pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo 
odstrániť, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov,  zmena meny štátu, 
kde sa zhotovuje stavba,.  

10.5.  Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy nie je v likvidácii, nie je na 
neho vyhlásený konkurz, nemá vedomosť o tom, že by na neho bol na príslušnom súde podaný návrh na 
vyhlásenie konkurzu. V prípade, že bude kedykoľvek zistená nepravdivosť tohto vyhlásenia, 
Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť.  

Čl. 11 Aplikácia sociálneho aspektu 

Sociálny aspekt napĺňa zadanie zákazky zhotoviteľovi, ktorý je registrovaným sociálnym podnikom, č. 

Osvedčenia 031/2019_RSP. 

 

Čl. 12 Ostatné ustanovenia 

12.1.  Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných  poradách v 

dohodnutých termínoch. 

12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky právne predpisy platné a účinné na území SR, všeobecne 

záväzné predpisy, platné technické normy, špecifikácie dodané objednávateľom a podmienky tejto 

zmluvy. 

12.3. Zhotoviteľ postupuje pri zhotovení diela samostatne a nesie zodpovednosť za vykonanie prác na diele 

podľa zmluvy. Pritom musí dodržať všetky zákonné i miestne predpisy, zodpovedá za riadenie prác na 

diele a za poriadok na stavenisku vrátane negatívnych vplyvov na životné prostredie. V tejto súvislosti sa 

Zhotoviteľ zaväzuje, že bude dbať o starostlivosť o životné prostredie a pri svojej činnosti pre 

objednávateľa bude konať v zhode s normou EN ISO 14 001. Pri porušení vyššie uvedeného sa zaväzuje 

odstrániť nežiaduci, resp. protiprávny stav na vlastné náklady. 

12.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má potrebné oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu predmetu tejto 

zmluvy. 

12.5. Možnosť odstúpenia od zmluvy: 

a) Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve,  

zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane,  ktorá je porušením povinností dotknutá. Spôsob 

odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. Obchodného zákonníka. Ak omeškanie  

dlžníka  alebo  veriteľa znamená podstatné porušenie jeho zmluvnej povinnosti je druhá strana 

oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak to oznámi strane v omeškaní bez zbytočného odkladu po tom, čo 



sa o tomto porušení dozvedela. 

b) Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné, ak: 

• Zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane mešká so zhotovovaním kompletného diela viac ako 30 

kalendárnych dní 

• Zhotoviteľ alebo objednávateľ neplní úlohy z kontrolných porád stavby, ktoré majú vplyv na 

kvalitu prác a stanovenú lehotu výstavby 

• Zhotoviteľ   bude   vykonávať   stavebné   práce   v   rozpore   s podmienkami dohodnutými v 

zmluve alebo technologickými  postupmi  určenými platnými predpismi 

• Objednávateľ   neposkytne   zhotoviteľovi   spolupôsobenie   potrebné   pre realizáciu tejto 

zmluvy a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo alebo vykonať ho načas 

• Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 14 dní neprevezme zhotoviteľom ponúknuté a 

riadne dokončené dielo bez závad a nedorobkov, alebo neurobí aspoň opatrenia nasvedčujúce 

ochote objednávateľa dielo prevziať, 

Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody. Odstúpenie je možné aj od čiastočne 

splnenej zmluvy. 

12.6. Zhotoviteľ nesmie z vlastného podnetu zastaviť práce a opustiť stavenisko, v opačnom prípade znáša 

všetky následky a škody s tým spojené, nakoľko sa to považuje za  podstatné porušenie zmluvných 

podmienok. 

12.7. Pri porušení povinností podľa tejto zmluvy niektorou zo zmluvných strán, ak oprávnená strana nevyužije 

právo odstúpiť od zmluvy alebo vypovedať ju, má to za následok povinnosť druhej strany pristúpiť na 

zmenu zmluvy v tej časti, ktorá je porušením povinnosti dotknutá. 

12.8. Zmluvné strany sa  zaväzujú, že obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré 

im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu 

dotknutej strany, s výnimkou investora, a ani tieto informácie a iné skutočnosti nepoužijú pre 

iné účely než pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné, 

technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré 

zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom. 

12.9. Zhotoviteľ je povinný v zmysle ods. 16 čl. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003926 

strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými stavebnými prácami  a to oprávnenými 

osobami na výkon tejto kontroly/ auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby 

na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby; 
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené 

osoby; 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby; 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) 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 písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi 

SR.  

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Zhotoviteľa kedykoľvek od 
účinnosti Zmluvy o dielo až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy o poskytnutí NFP č.  
ZM_SEP-IMRK2-2020-003926. 

 

 

Čl. 13 Vlastnícke právo k zhotovenému  dielu a prechod  

nebezpečenstva škody na ňom 



13.1.  Nebezpečenstvo náhodnej škody na zhotovovanom diele znáša Zhotoviteľ až do celkového odovzdania 

diela objednávateľovi. Zhotoviteľ však nie je vlastníkom vecí, na ktorej sa dielo vykonáva. 

13.2.  Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie, zničenie, stratu, alebo odcudzenie vecí a majetku, ktoré mu 

objednávateľ odovzdal k zhotoveniu diela. 

13.3.  Zhotoviteľ je majiteľom všetkých vecí, ktoré priniesol na stavenisko na realizáciu diela počas celej 

výstavby a neodovzdal ich objednávateľovi. Nebezpečenstvo všetkých škôd na týchto veciach alebo 

týmito vecami pri realizácií  stavebného diela spôsobenými, nesie zhotoviteľ. Po prevzatí diela 

nebezpečenstvo škôd znáša objednávateľ. 

13.4.  Dňom obojstranného podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela prechádza na objednávateľa 

možnosť užívať a prevádzkovať dielo v plnom rozsahu.  

 

Čl. 14 Záverečné ustanovenia 

14.1. Zmeny tejto zmluvy je možné urobiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, a to písomným 

dodatkom k zmluve. 

14.2. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru  

prostredníctvom  svojich  štatutárnych orgánov alebo nimi  poverených  osôb. V prípade, že takéto 

riešenie je neúspešné, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému 

súdu v SR. 

14.3. V ostatných veciach, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, platia ustanovenia Obchodného zákonníka 

a ostatných  právnych predpisov, ktoré majú súvislosť s problematikou upravenou touto zmluvou. 

14.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť až po : 

 Dni zverejnenia tejto zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a 

§ 5a zákona č. 211/2000 Z. z. a zároveň 

 po schválení dokumentácie in-house zákazky v rámci kontroly poskytovateľom NFP. Za schválenie 

dokumentácie sa bude považovať doručenie správy z následnej ex-post kontroly zo strany 

Poskytovateľa NFP bez zistení, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok zadania zákazky. 

14.5. Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo. 

14.6. Kde sa v tejto zmluve použije slovné spojenie „neodkladne" alebo „bez zbytočného odkladu" myslí sa 

tým v lehote najviac päť kalendárnych dní. 

14.7. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a jeden pre 

zhotoviteľa. 

 

Príloha č.1 Rozpočet stavby (nacenený výkaz výmer) 

 

 

V Spišskej Teplici, dňa 14.10.2021 

Za zhotoviteľa:        Za objednávateľa: 

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

Ing. Radoslav Šeliga – konateľ      Ing. Radoslav Šeliga, starosta 

 



Stavba: Chodník na ulici Družstevnej - Spišská Teplica

Objednávateľ:   Obec Spišská Teplica

Zhotoviteľ:          súťaž Spracoval:               Ing. Štefan Matulík

Miesto:               k.ú. Spišská Teplica - intravilán Dátum: 28.5.2020

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

SpisTeplica Chodník na ulici Družstevnej - Spišská Teplica   

1.0 chodnik dr     SO 01.0 Chodník ulica Družstevná   37 119,55 3 711,95 40 831,50

1.1 dazdová     SO 02.1 Dažďová kanalizácia    43 495,80 4 349,58 47 845,38

1.2 vsaknadrz     SO 02.2 Vsakovacia nádržka   4 308,49 430,85 4 739,34

Celkom 84923,84 8492,38 93 416,22

Rekapitulácia objektov stavby
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Spišská Teplica

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 9 410,24 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 27 709,31 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 37 119,55 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 37 119,55

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 10,00 % z 37 119,55 3 711,95

Objednávateľ
25 40 831,50

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

30.09.2021

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Lukáš Kupčo

Chodník na ulici Družstevnej - Spišská Teplica

SO01 Chodník ulica Družstevná

   

Obec Spišská Teplica   

   

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.   
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Stavba:   Chodník na ulici Družstevnej - Spišská Teplica

Objekt:   SO01 Chodník ulica Družstevná

Objednávateľ:   Obec Spišská Teplica

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

Miesto:  Spišská Teplica Dátum:   30. 9. 2021

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom Suť celkom
PRÁCE A 

DODÁVKY 

HSV PRÁCE A DODÁVKY HSV   9 410,242 26 393,940 35 804,182 520,578 2,070

1 - ZEMNE 

PRÁCE 1 - ZEMNE PRÁCE   9,360 5 735,059 5 744,419 0,002 2,0705 - 

KOMUNIKÁC

IE 5 - KOMUNIKÁCIE   7 242,445 11 972,502 19 214,947 453,072 0,000

8 - RÚROVÉ 

VEDENIA 8 - RÚROVÉ VEDENIA   0,000 487,680 487,680 3,579 0,000

9 - OSTATNÉ 

KONŠTRUK 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE   2 158,437 8 198,699 10 357,136 63,925 0,000PRÁCE A 

DODÁVKY 

M PRÁCE A DODÁVKY M   0,000 1 315,369 1 315,369 0,000 0,000

M46 - 202 

Zemné prác M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach   0,000 1 315,369 1 315,369 0,000 0,000

Celkom   9 410,242 27 709,309 37 119,551 520,578 2,070

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Spracoval:   Lukáš Kupčo
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Stavba:   Chodník na ulici Družstevnej - Spišská Teplica

Objekt:   Chodník na ulici Družstevnej SO 01

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   Obecné služby Spišská Teplica Spracoval:   Lukáš Kupčo

Dátum:   30. 9. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkomPRÁCE A 

DODÁVKY 

HSV PRÁCE A DODÁVKY HSV   35 804,182 520,578

1 - ZEMNE 

PRÁCE 1 - ZEMNE PRÁCE   5 744,419 0,002

1

221 11310-

6611

Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem 

"Deka,..." do 20 m2   m2 9,000 4,200 37,800 0,000

2

001 12230-

2201 Odkopávky pre cesty v horn. tr. 4 do 100 m3   m3 198,192 13,700 2 715,230 0,000

3

001 12230-

2209 Príplatok za lepivosť v horn. tr. 4 pre cesty   m3 198,192 1,660 328,999 0,000

4

272 16250-

1102

Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4 - 

dovoz humusu   m3 15,595 4,505 70,255 0,000

5

272 16260-

1102

Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 - 

prebytok výkopu   m3 198,192 7,400 1 466,621 0,000

6

272 16710-

1101 Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 - humusu   m3 15,595 6,530 101,835 0,000

7

272 17120-

1201 Uloženie sypaniny na skládku   m3 198,192 2,200 436,022 0,000

8

272 18040-

2111 Založenie parkového trávnika výsevom v rovine   m2 50,500 0,689 34,795 0,000

9

MAT 005 

724100 Zmes trávna parková rekreačná   kg 1,500 6,240 9,360 0,002

10

272 18110-

1101 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia   m2 206,500 0,218 45,017 0,000

11

272 18110-

1102 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením   m2 660,800 0,396 261,677 0,000

12

001 18130-

1101 Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm   m2 156,000 1,350 210,600 0,000

13

231 18340-

3153 Obrobenie pôdy hrabaním v rovine   m2 156,000 0,147 22,932 0,000

14

231 18340-

3161 Obrobenie pôdy valcovaním v rovine   m2 156,000 0,021 3,276 0,0005 - 

KOMUNIKÁ

CIE 5 - KOMUNIKÁCIE   19 214,947 453,072

15

221 56483-

1111 Podklad zo štrkodrte hr. 100 mm - chodník   m2 425,300 3,820 1 624,646 80,411

16

221 56485-

1111 Podklad zo štrkodrte hr. 150 mm - chodník a prejazdy   m2 576,800 5,590 3 224,312 161,469

17

221 56486-

1111 Podklad zo štrkodrte hr. 200 mm - prejazdy cez chodník   m2 151,500 7,120 1 078,680 56,176

18

221 59621-

1123

Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. B nad 

300 m2   m2 576,800 10,480 6 044,864 42,683

19

MAT 592 45Kla-

6si Dlažba zámková Klasiko sivá, hr.6cm   m2 591,220 12,250 7 242,445 112,332

8 - RÚROVÉ 

VEDENIA 8 - RÚROVÉ VEDENIA   487,680 3,579

20

221 89943-

1111

Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením 

hrnca   kus 12,000 40,640 487,680 3,5799 - 

OSTATNÉ 

KONŠTRUK 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE   10 357,136 63,925

21

221 91656-

1111

Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 

12/15 s bočnou oporou   m 412,900 5,520 2 279,208 43,610

22

MAT 592 

174*10 Obrubník chodníkový 10x20x100cm   kus 423,223 5,100 2 158,437 20,315

23

221 99822-

3011 Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený   t 520,578 6,870 3 576,371 0,000

24 015 9993*- Nepredvídané náklady 5% zo ZRN   Eur 1,000 2 343,120 2 343,120 0,000PRÁCE A 

DODÁVKY 

M PRÁCE A DODÁVKY M   1 315,369 0,000

M46 - 202 

Zemné prác M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach   1 315,369 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  Spišská Teplica
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

25

946 46001-

0024 Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore   km 0,035 122,980 4,304 0,000

26

946 46020-

0244 Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 60 [cm], zemina tr.4   m 35,000 11,920 417,200 0,000

27

946 46042-

0022 Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom   m 35,000 1,260 44,100 0,000

28

946 46049-

0012 Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm   m 35,000 0,452 15,820 0,000

29

946 46051-

0204 Kanál z betónových žľabov, neasfaltovaný T2N   m 35,000 21,300 745,500 0,000

30

946 46056-

0244 Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 60 [cm], zemina tr.4   m 35,000 2,527 88,445 0,000

Celkom   37 119,551 520,578
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Spišská Teplica

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 16 778,26 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 26 717,55 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 43 495,81 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 43 495,80

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 10,00 % z 43 495,81 4 349,58

Objednávateľ
25 47 845,38

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

30.09.2021

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Lukáš Kupčo

Chodník na ulici Družstevnej - Spišská Teplica

SO02 Dažďová kanalizácia

   

Obec Spišská Teplica   

   

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.   
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Stavba:   Chodník na ulici Družstevnej - Spišská Teplica

Objekt:   SO02 Dažďová kanalizácia 

Objednávateľ:   Obec Spišská Teplica

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

Miesto:  Spišská Teplica Dátum:   30. 9. 2021

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom

1 Zemné práce   13,208 18 953,776 18 966,984

4 Vodorovné konštrukcie   0,000 1 412,082 1 412,082

8 Rúrové vedenie   16 765,050 3 787,289 20 552,339

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   0,000 477,963 477,963

99 Presun hmôt HSV   0,000 2 086,437 2 086,437

Celkom   16 778,258 26 717,547 43 495,805

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Spracoval:   Lukáš Kupčo
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Stavba:   Chodník na ulici Družstevnej - Spišská Teplica

Objekt:   Dažďová kanalizácia Družstevná ulica

Objednávateľ:   

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

Dátum:   30. 9. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

1 Zemné práce   18 966,984

1 113107124.S

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého 

drveného, hr.300 do 400 mm,  -0,5600t   m2 46,800 17,535 820,638

2 113107131

Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu 

prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t   m2 46,800 18,935 886,158

3 113107143

Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, 

hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t   m2 1,000 8,720 8,720

4 113206111.S

Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov 

alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t   m 8,400 2,058 17,287

5 132201102.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3   m3 469,120 14,715 6 903,101

6 132201109 Príplatok k cene za lepivosť horniny 3   m3 234,560 7,776 1 823,939

7 133201101 Výkop šachty hornina 3 do 100 m3   m3 116,410 41,659 4 849,524

8 133201109 Príplatok k cenám za lepivosť horniny   m3 116,410 5,689 662,256

9 161101102

Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, 

pri hĺbke výkopu nad 2.5 m do 4 m   M3 116,410 2,800 325,948

10 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 348,000 2,200 765,600

11 174101101

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov v týchto vykopávkach   M3 1,000 3,205 3,205

12 175101101

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny   m3 130,137 14,454 1 881,000

13 583373430 Štrkopiesok 8-32a   t 1,000 13,208 13,208

14 MAG 011 Poplatok za skládkovanie zeminy   t 1,000 6,400 6,400

4 Vodorovné konštrukcie   1 412,082

15 451573111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm   m3 40,298 35,041 1 412,082

8 Rúrové vedenie   20 552,339

16 871238111

Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého 

PVC priemeru nad 150 do 200 mm   m 177,000 0,388 68,676

17 2861121650 Rúrka flexodrenážna PVC D 160 mm   m 67,000 5,680 380,560

18 2861121660 Rúrka flexodrenážna PVC D 200 mm   m 110,000 9,720 1 069,200

19

28613004050.R

1 Rúra drenážna DN 250, perforácia 360°, HDPE Strabusil   m 211,700 12,560 2 658,952

20

871238111.S.R

1

Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z PEHD  

priemeru nad 250 do 300 mm   m 211,700 0,982 207,889

21 894411121

Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložením 

dna betónom tr. C 25/30, potrubie DN nad 200-300 mm   ks 7,000 415,155 2 906,085

22 592240001400

Kónus TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS pre kanalizačnú šachtu 

DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 

mm   ks 7,070 78,750 556,763

23 592240003900

Dno jednoliate šachtové KOMPAKT TBZ-Q.1 100/58 KOM 

V20 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/575x200 

mm   ks 3,030 374,980 1 136,189
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

24 592240004000

Dno jednoliate šachtové KOMPAKT TBZ-Q.1 100/63 KOM 

V25 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/625x250 

mm   ks 4,040 378,870 1 530,635

25 592240002900

Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 pre kanalizačnú 

šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 

1000x250x120 mm   ks 7,070 46,820 331,017

26

592240000200.

S

Elastomerové tesnenie DN 800 pre spojenie šachtových 

dielov kanalizačnej šachty DN 800   ks 10,500 7,200 75,600

27 592240004500

Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie 

šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000   ks 35,000 7,120 249,200

28 592240009200

Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 1000, 

PIPELIFE   ks 7,000 90,350 632,450

29 895941111

Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových 

dielcov typ UV-50, UVB-50   ks 7,000 63,162 442,134

30

592230002100.

R Uličný vpust betónový TBV- Q, kalové dno  450x300/2a   ks 7,070 41,880 296,092

31

592270112300.

S

Horný diel vpustu , dĺ. 0,5 m, výška 295 mm, pre 

odvodňovacie obrubníky polymérbetónové   ks 7,070 657,600 4 649,232

32

592270110600.

S

Obrubník odvodňovací polymérbetónový základný, dĺ. 0,5 m, 

výšky 305 mm, svetlá šírka 100 mm   ks 7,070 48,700 344,309

33

592270112400.

S

Stredný diel vpustu výšky 350 mm, s odtokom DN 160, pre 

odvodňovacie obrubníky polymérbetónové   ks 7,070 85,670 605,687

34

592270112600.

S

Kalový kôš dlhý pozinkovaný pre vpust odvodňovacích 

obrubníkov a žľabov   ks 7,070 57,920 409,494

35 899103111

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 

hmotn. nad 100 do 150 kg   ks 7,000 23,215 162,505

36

552410002300.

S Poklop liatinový D400 priemer 600 mm   ks 7,000 262,810 1 839,670

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   477,963

37 919735113

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 

nad 100 do 150 mm   m 8,400 5,470 45,948

38 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 38,272 1,503 57,523

39 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km   t 191,360 0,319 61,044

40 MAG 12 Poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt   t 38,272 8,190 313,448

99 Presun hmôt HSV   2 086,437

41 998312021 Presun hmôt pre odvodnenie drenáže s výplňou rýh   t 114,094 18,287 2 086,437

Celkom   43 495,805
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Spišská Teplica

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 1 399,82 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 2 908,67 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 4 308,49 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 4 308,49

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 10,00 % z 4 308,49 430,85

Objednávateľ
25 4 739,34

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

30.09.2021

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Lukáš Kupčo

Chodník na ulici Družstevnej - Spišská Teplica

Vsakovacia nádržka

   

Obec Spišská Teplica   

   

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.   
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Stavba:   Chodník na ulici Družstevnej - Spišská Teplica

Objekt:   Vsakovacia nádržka

Objednávateľ:   Obec Spišská Teplica

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

Miesto:  Spišská Teplica Dátum:   30. 9. 2021

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   1 399,816 2 908,670 4 308,486

1 Zemné práce   34,808 2 091,438 2 126,246

4 Vodorovné konštrukcie   0,000 394,450 394,450

8 Rúrové vedenie   1 365,008 364,523 1 729,531

99 Presun hmôt HSV   0,000 58,259 58,259

Celkom   1 399,816 2 908,670 4 308,486

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Spracoval:   Lukáš Kupčo
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Stavba:   Chodník na ulici Družstevnej - Spišská Teplica

Objekt:   Vsakovacia nádržka

Objednávateľ:   

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

Dátum:   30. 9. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   4 308,486

1 Zemné práce   2 126,246

1 115001102

Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 

do 150   m 50,000 12,429 621,450

2 115101202

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 

prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l   hod 25,000 6,373 159,325

3 115101302

Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s 

prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l   deň 3,000 4,327 12,981

4 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 58,000 9,996 579,768

5 131201109.S

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 

horniny 3   m3 29,000 0,813 23,577

6 133201101 Výkop šachty hornina 3 do 100 m3   m3 6,550 41,659 272,866

7 162301111

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 

horniny tr.1-4  v množstve do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 

do 500 m   m3 58,000 1,815 105,270

8 171101101

Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou 

zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %   m3 58,000 1,396 80,968

9 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 58,000 0,710 41,180

10 180402111.S Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5   m2 39,800 0,689 27,422

11 180402113

Založenie trávnika parkového výsevom na svahu nad 1:2 do 

1:1   m2 53,330 1,338 71,356

12 0057211300 Trávové semeno - výber   kg 3,911 8,900 34,808

13 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 37,500 0,396 14,850

14 182101101 Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4   m2 53,332 1,508 80,425

4 Vodorovné konštrukcie   394,450

15 451573111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm   m3 0,252 35,041 8,830

16 469521112

Spevnenie dna alebo svahov drveným kamenivom zrna 63-

125mm cem.maltou a betónu vodostav. C 25/30 bez 

hutnenia hr. 200mm   m2 10,000 38,562 385,620

8 Rúrové vedenie   1 729,531

17 891376401

Montáž koncovej klapky PE-HD na kolmú betónovú stenu 

DN 300   ks 1,000 10,436 10,436

18 4228561910

HADE koncová klapka DN 300 PE-HD na kolmú 

betón.stenu, typ PTK-A so šikmým tanierom   ks 1,000 1 302,800 1 302,800

19 4228562090

HADE koncová klapka DN 300 PE-HD na kolmú 

betón.stenu, typ PTK-A: sada pre ukotvenie   ks 1,000 45,240 45,240

20 895611111.R

Betónová výusť vrát. bet. rúry DN 300 l= 1,00 m do vodného 

toku, nádrže   ks 1,000 310,828 310,828

21

592210002900.

S

Rúra betónová hrdlová pre dažďové odpadné vody TBP 3-

30, DN 300, dĺ. 1000 mm, hr. steny 40 mm   ks 1,010 16,800 16,968

22 899623161

Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým 

tr. C 20/25 v otvorenom výkope   m3 0,250 101,821 25,455
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

23 899643111 Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope   m2 1,360 13,091 17,804

99 Presun hmôt HSV   58,259

24 998331011 Presun hmôt pre nádrže (8331)   t 5,854 9,952 58,259

Celkom   4 308,486
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