
Zmluva o dielo č.: 2/2022
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „zmluva“) 

medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

1.1. Objednávateľ:

Názov:
Sídlo:
Právna forma 
Zriadený 
Štatutárny orgán:
Osoby oprávnené rokovať vo 
veciach:
a) zmluvných:
b) technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel:
Fax:
e-mail:

Čl. I.
Zmluvné strany

Obec Brodské, Obecný úrad 
Školská 1030/2, 908 85 Brodské 
samospráva 
01.07.1973
Anna Krídlová, starostka

Anna Krídlová, starostka,
Ing. Róbert Hladík
00309451
2021065695
nie je platcom DPH
Prima banka Slovensko a.s
SK61 5600 0000 0026 0471 7001
+421 343215011
+421 34
prednosta@brodske.sk

ďalej len „objednávateľ“

1.2. Zhotoviteľ
1.1. Zhotoviteľ:
Sídlo:
Právna forma:
Zapísaná:

Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zástupca oprávnený jednať vo 
veciach technických:
Telefón:

JOMA Skalica, s.r.o.
Škarniclovská 107/14, 909 01 Skalica
Spoločnosť s ručením obmedzením
V obchodnom registri okresného súdu Trnava.
Oddiel Sro, Vložka 29148/T
Jozef Nováčik, konateľ
46 597 611
2023483649
SK2023483649
Tatra banka, a.s.
SK78 1100 0000 0029 2887 3748 
Jozef Nováčik

+421915/437 537
(spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“)

mailto:prednosta@brodske.sk


Čl. II.
Úvodné ustanovenia

2.1 Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok zákazky s nízkou hodnotou bez 
zverejnenia vo Vestníku podľa § 17 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len zákon o VO“) .

2.2 Predmet zákazky: Komunikácia a inžinierske siete v obytnej zóne Brodské - 
Padielky. Objekt: SO.11 - Komunikácie podkladané vrstvy vetvy B, C, E, F a 
Objekt : SO.12 - Chráničky prípojok plynu a vody vetvy B,C,E,F

Čl. III.
Predmet zmluvy a účel zmluvy

3.1 Základným účelom tejto zmluvy je uskutočnenie vybudovania inžinierskych sieti 
v rámci realizácie diela na zákazku s názvom: Komunikácia a inžinierske siete 
v obytnej zóne Brodské -Padielky

3.2 Záväzok zhotoviteľa k zhotoveniu predmetu diela podľa tejto zmluvy zahrňuje i 
jeho povinnosť vykonať v rámci zmluvnej ceny i nepredvídané práce, ak ich 
realizácia sa stane nevyhnutnou k naplneniu účelu tejto zmluvy a zmluvné 
strany ich písomne odsúhlasia vo forme dodatku k tejto zmluve. Zhotoviteľ je 
povinný navrhnúť a realizovať také technické opatrenia, ktoré zabránia 
znehodnoteniu vykonaných prác počas realizácie ďalších objektov stavby.

3.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi, ktoré mu boli 
objednávateľom poskytnuté a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby 
nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok z dôvodov, ktoré 
mohol zistiť už pri oboznámení sa s týmito podkladmi a stavom staveniska. Do ceny 
sú zahrnuté aj všetky prípadné práce, ktoré nie sú jednoznačne špecifikované v 
projektovej dokumentácii, ale ktoré by mal zhotoviteľ na základe svojich odborných 
znalostí a skúseností predpokladať, nevzťahuje sa to na naviac práce.

3.4 Predmet tejto zmluvy zahrňuje i uvedenie realizovaného diela, prípadne jeho časti
do prevádzky, vrátane vykonania všetkých prípadných prevádzkových, 
zaťažkávacích a komplexných skúšok a odovzdanie príslušných dokladov
(návody na použitie, atesty, certifikáty, vyhlásenia zhody ES (CE) výrobkov
najmä stavebných) a technologických zariadení, ďalej zaškolenie obsluhy 
zariadení, ktoré sú súčasťou diela podľa tejto zmluvy a ďalšej činnosti 
súvisiace s predmetom diela.

3.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy sa podrobne oboznámil so
všetkými relevantnými podkladmi, obhliadol si miesto realizácie diela a v tejto 
súvislosti ako odborne spôsobilá osoba so skúsenosťami v stavebníctve nemá žiadne 
otázky či pripomienky. Taktiež skontroloval predložené podklady a tieto
nevykazujú žiadnu vadu, na ktorú by mal objednávateľa upozorniť alebo ktorá
by mohla komplikovať realizáciu samotného diela. Ďalej zhotoviteľ vyhlasuje, že
na štúdium podkladov a prípravu realizácie diela mal dostatočný časový priestor 
a so všetkými relevantnými skutočnosťami sa podrobne oboznámil.

3.6 Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve prevezme riadne a včas 
ukončené dielo bez vád a nedorobkov. Objednávateľ za podmienok uvedených 
v tejto zmluve zaplatí cenu diela.

3.7 Dielo je vykonané riadne, pokiaľ nemá žiadne vady, je v súlade s touto zmluvou a jej
prílohami a projektovou dokumentáciou odovzdanou objednávateľom, ako aj
v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a inými 
aplikovateľnými predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami orgánov verejnej



správy, pokiaľ je použiteľné na dojednaný účel a pokiaľ má vlastnosti uvedené v 
tejto zmluve a jej prílohách.

3.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby realizácie projektu 
a udržateľnosti projektu nedošlo k podstatnej zmene projektu.

Čl. IV.
Miesto, čas a spôsob plnenia

4.1 Miestom plnenia je: V Obci Brodské v obytnej zóne Padielky
4.2 .Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce za 3 mesiacov po oficiálnom 

(protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávateľom v lehotách podľa 
Harmonogramu stavebných prác (Príloha č.3 tejto zmluvy ).

4.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne oznámiť objednávateľovi vznik 
akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje uskutočnenie stavebných prác a má 
za následok predĺženie dohodnutej lehoty ukončenia stavebných prác.

4.4 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím diela
medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri 
odovzdávaní diela objednávateľovi predložiť dokumenty a doklady, ktoré budú
potvrdzovať uloženie stavebného odpadu na registrovanú skládku .odpadu,
certifikáty použitých materiálov na diele a iné doklady potrebné k riadnemu užívaniu 
diela. Pokiaľ bude akýkoľvek doklad absentovať, dielo sa až do času jeho 
predloženia považuje za neodovzdané.

4.5 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa
objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

4.6 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade zásahu vyššej moci,
ktorou je prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany povinnej plniť 
a bráni jej v splnení povinností uloženej touto zmluvou, právnym predpisom alebo 
rozhodnutím alebo opatrením správneho orgánu, pokiaľ nemôže predpokladať, že 
by povinná zmluvná strana mohla túto prekážku alebo jej následky prekonať alebo 
odstrániť a taktiež, že by mohla túto prekážku v čase vzniku záväzku predpokladať. Za 
zásah vyššej moci sa považuje najmä vojnový konflikt, výskyt povodní, zemetrasenie, 
generálny štrajk, uskutočnenie archeologického prieskumu, začatie správnych
konaní v dôsledku výskytu vzácnych rastlín alebo živočíchov v lokalite,
v ktorej sa má nachádzať dielo a nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutí správnych 
orgánov, ktoré bránia výkonu diela.

4.7 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný o prerušení 
výkonu diela podľa tohto ustanovenia zmluvy písomne informovať objednávateľa. 
V prípade, ak objednávateľ s prerušením prác na diele písomne nesúhlasí a trvá na 
zhotovovaní diela, zhotoviteľ je povinný okamžite pokračovať v zhotovení diela, ak 
to neodporuje právnym predpisom Slovenskej republiky a výkon predmetných 
prác je technicky možný. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nezodpovedá 
objednávateľovi za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku zhotovenia diela za 
nevhodných poveternostných podmienok na základe písomného stanoviska 
objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.

4.8 Termín ukončenia diela sa automaticky ( t.j. bez podpísania Dodatku k zmluve 
o dielo ) predlžujú:
a) o dobu oprávneného prerušenia prác na diele zhotoviteľom podľa tejto 
zmluvy,



b) o dobu zodpovedajúcu dobe, počas ktorej nebolo možné vykonávať dielo 
z dôvodu na strane objednávateľa, o tejto skutočnosti musí byť spísaný 
s objednávateľom písomný protokol,

V.
Cena za dielo

5.1 Zmluvná cena diela sa považuje za cenu maximálnu a nemennú, ktorá je platná a 
záväzná počas celej doby výstavby až do úplného a riadneho ukončenia diela.
5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH.....177 549,43........eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH.....35509,88......... eur
5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH....213 059,31.... eur (slovom..
Dvestotrinásťtisíc päťdesiatdeväť eur tridsaťjeden centov........)

5.2 Zvýšenie zmluvnej ceny diela je prípustné len v prípade jej odsúhlasenia oboma 
zmluvnými stranami.

5.3 Cena diela je stanovená najmä na základe celkovej cenovej ponuky zhotoviteľa
podrobne špecifikovanej podľa oceneného výkazu výmer a podľa platnej
projektovej dokumentácie predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny prác 
uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy zahŕňajú všetky náklady zhotoviteľa na 
riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celú dobu plnenia.

5.4 Objednávateľ má právo zmeniť, zúžiť alebo rozšíriť rozsah jednotlivých prác
a dodávok realizovaných v rámci diela určeného touto zmluvou; v takom prípade sa aj 
pri účtovaní týchto prác a dodávok uplatňujú jednotkové zmluvné ceny určené
podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. Ak pôjde o také práce a dodávky, ktoré nie sú v 
ocenenom výkaze výmere zahrnuté, bude ich cena dohodnutá na základe cenovej 
kalkulácie, ktorú je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi vopred na 
písomné odsúhlasenie.

5.5 V zmluvnej cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa spojené so
zhotovením predmetného diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkových a
administratívnych réžií zhotoviteľa, ako aj nákladov na súvisiace plnenia 
vrátane dodávateľskej dokumentácie, revízií, skúšok, atestov a certifikátov a 
ďalších obdobných nákladov a réžií, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu 
všetkých zmluvných výkonov a na vykonanie diela.

VI.
Platobné podmienky

6.1 Cena za zhotovenie diela uvedená v čl. V. bod 5.1 tejto zmluvy bude hradená 
mesačnými faktúrami na základe odsúhlasených skutočne vykonaných prác.

6.2 Lehota splatnosti faktúr bude do dní 14 dní o do dňa doručenia faktúry 
objednávateľovi.

6.3 Vykonané práce podľa Čl. III. bod 3.1 tejto zmluvy bude zhotoviteľ fakturovať 
mesačne na základe súpisu vykonaných prác odsúhlaseného a potvrdeného 
stavebným dozorom objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať pri 
čiastkových faktúrach za každý mesiac najneskôr k 10. dňu mesiaca po 
odsúhlaseného a potvrdeného súpisu vykonaných prác môže zhotoviteľ 
vystaviť faktúru.

6.4 Faktúra aj so všetkými prílohami bude zhotoviteľom predložená objednávateľovi
v originálnych vyhotoveniach v počte 2 ks vykonaných prác a neoddeliteľnou 
prílohou je aj CD nosič, na ktorom je podrobná fotodokumentácia



preukazujúca zrealizovanie všetkých prác rozpočtu. Z fotodokumentácie musí byť 
zrejmé:
a) typ výrobkov alebo materiálov,
b) ak ide o zabudované materiály, tak jeho spôsob a zabudovanie do diela.

6.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a požadované prílohy podľa 
bodov 6.3 a 6.4 tejto zmluvy.

6.6 Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť
faktúry či jej povinných príloh najneskôr do 10 dní od jej prevzatia. Nová 
lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej 
faktúry do sídla objednávateľa.

6.7 Hotové dielo bude vyfakturované konečnou faktúrou ako celok, kde budú 
odpočítané jednotlivé čiastkové faktúry. Splatnosť konečnej faktúry je do 14 dní po jej 
doručení objednávateľovi.

6.8 V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, objednávateľ je 
oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší 
plynutie lehoty splatnosti a nová lehota začne plynúť doručením opravenej 
faktúry objednávateľovi.

6.9 Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať čiastku vo výške 10 % z ceny diela do 
doby odstránenia všetkých vád a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní
a prevzatí diela (v prípade, že sa tieto vady a nedorobky vyskytnú).

6.10 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane 
objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo 
odstúpenia fakturovať objednávateľovi vo výške vzájomne dohodnutého 
rozsahu vykonaných prác k predmetnému dňu a to podielom z dohodnutej ceny 
podľa čl. V. ods. 5.1.

6.11 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi konečnú cenu za dielo na 
základe protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný pri 
protokolárnom odovzdaní diela predložiť objednávateľovi certifikáty použitých 
materiálov.

6.12 Faktúra konečného vyúčtovania bude vystavená do 15 dní od preberacieho 
konania, na ktorom objednávateľ prevezme dielo od zhotoviteľa.

6.13 Akékoľvek zmeny si zmluvné strany musia písomne odsúhlasiť v zmysle 
ustanovenia § 547 Obchodného zákona a takisto legislatívne zmeny v oblasti DPH, 
cla, dovoznej prirážky.

6.14 Cena za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby musí 
byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.

6.15 Po protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, na základe preberacích
protokolov potvrdených objednávateľom, na zhotoviteľom vystavenú faktúru,
ktorej splatnosť je do 14 dní odo dňa jej doručenia, objednávateľovi.

6.16 Objednávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu na dielo.
6.17 V prípade nerealizovania diela vôbec, nevznikne zhotoviteľovi právo na vystavenie 

faktúry objednávateľovi.
Čl.VII.

Zmluvné záruky
7.1 Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, ktorou sa zhotoviteľ 

zaväzuje všetky časti diela spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných 
a montážnych prác, dodať kompletne v najvyššej predpokladanej kvalite.



7.2 Pokiaľ právne predpisy alebo príslušné STN ustanovujú vykonanie skúšok, 
osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho časti, zhotoviteľ je povinný 
zabezpečiť uskutočnenie týchto skúšok pred odovzdaním diela za účasti 
objednávateľa.

7.3 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku za riadne vykonanie stavebných prác,
vrátane použitých materiálov, v dĺžke 60 ( šesťdesiat ) mesiacov odo dňa podpisu 
protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade materiálov a výrobkov 
tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich výrobca osobitnú záruku kratšiu ako
v prvej vete tohto ustanovenia, platí záručná doba v dĺžke uvedenej výrobcom 
týchto materiálov alebo výrobkov.

7.4 V prípade zániku záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo bez toho, aby došlo 
k protokolárnemu odovzdaniu diela, začína záručná doba plynúť odo dňa zániku 
záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo.

7.5 V prípade výskytu vád alebo nedorobkov na časti diela, začína plynúť záručná 
lehota za ucelenú, samostatne funkčnú časť diela, na ktorej sa vyskytnú vady 
a nedorobky, až nasledujúci deň po odstránení poslednej vady a nedorobku. 
Po odstránení vady alebo nedorobku sú zmluvné strany povinné spísať 
protokol podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.

7.6 Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný na svoju zodpovednosť a náklady, t. j. 
bezplatne po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa odstrániť všetky vady diela, 
za ktoré zodpovedá.

7.7 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť k odstráneniu záručnej vady bez zbytočného
odkladu a to najneskôr do 24 hodín pri vadách brániacich riadnej prevádzke diela 
a do troch dní pri vadách ostatných. Pri odstraňovaní záručnej vady, zhotoviteľ je 
povinný postupovať tak v súlade s pokynmi objednávateľa alebo vlastníka
alebo správcu diela. Ak je predpokladaná doba odstránenia záručnej vady dlhšia
ako 7 dní, je zhotoviteľ povinný oznámiť túto skutočnosť písomne najneskôr v 
lehote 3 dní od obdržania reklamácie.

7.8 Pred uplynutím záručnej doby vyzve objednávateľ zhotoviteľa na vykonanie
obhliadky diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutoční v poslednom 
mesiaci záručnej doby a jej výsledok bude zachytený v protokole o ukončení záručnej 
doby. V prípade výskytu vád sa tieto uvedú v protokole, pričom zhotoviteľ je 
povinný ich odstrániť v stanovenej lehote, inak do 30 dní od podpisu protokolu; po 
odstránení vád bude táto skutočnosť protokolárne zachytená. V prípade, ak
zhotoviteľ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstráni, má
objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej
osoby na náklady zhotoviteľa.

Čl. VIII.
Postup a organizácia práce

8.1 Objednávateľ j e povinný odovzdať zhotoviteľovi a zhotoviteľ j e povinný prevziať 
stavenisko najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom realizácie prác.

8.2 O dobu omeškania objednávateľa s riadnym odovzdaním staveniska sa predlžuje 
lehota dohodnutá v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, že za každý deň 
omeškania objednávateľa sa táto lehota predĺži o jeden deň.

8.3 Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktorý považuje za 
najvýhodnejší k riadnemu zhotoveniu diela pri rešpektovaní účelu tejto zmluvy, 
zmluvných termínov, harmonogramu, dohôd o postupnom dokončovaní diela, 
koordinácii prác s ďalšími subdodávateľmi a súbežnej prevádzky objednávateľa.



Pri zabezpečovaní postupu prác je zhotoviteľ povinný dbať o oprávnené záujmy 
susedov v mieste zhotovovaného diela.

8.4 Zhotoviteľ je povinný pri plnení svojho záväzku z tejto zmluvy udržovať všeobecný
poriadok na stavenisku a v jeho okolí, najmä na vlastný náklad udržovať čistotu 
príjazdových ciest na stavenisko, udržiavať ich neustálu prejazdnosť vozidlám 
tretích osôb. Je povinný na svoje náklady denne odstraňovať z pracoviska všetky 
odpady, obaly a nečistoty vzniknuté pri jeho práci a zhromažďovať ich na 
mieste, ktoré určí objednávateľ, a následne ich na vlastné náklady zlikvidovať. Pri 
nesplnení tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený zabezpečiť nápravu
prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa.

8.5 V prípade ak sa zhotoviteľ rozhodne zadať určitý podiel stavebných prác na 
stavbe inej osobe (subdodávateľovi), písomne, min. 5 pracovných dní vopred
pred nástupom subdodávateľa , oznámi túto skutočnosť objednávateľovi a 
predloží doklad navrhovaného subdodávateľa, ktorý ho oprávňuje 
uskutočňovať predmetnú časť zákazky a zmluvu s subdodávateľom vo forme 
originálu alebo overenej kópie. Takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti 
osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o VO a nesmú u neho existovať 
dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO a je 
oprávnený uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky , 
ktorú má subdodávateľ plniť.
Jeho schválenie je podmienené vydaním písomného súhlasu objednávateľa.

8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi počas zhotovenia diela 
nevyhnutné informácie a požadovanú súčinnosť.

8.7 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia
staveniska je zahrnuté v cene diela.

8.8 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane 
zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov. V tejto súvislosti nepožaduje od 
objednávateľa žiadnu súčinnosť či zázemie.

8.9 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky
skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných 
záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte
zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác.
Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím 
diela.

8.10 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.
8.11 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom 

objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy.

8.12 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten 
deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, 
resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka 
musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané 
voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať 
potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, autorský dozor alebo príslušné 
orgány štátnej správy.

8.13 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním 
poverený zástupca, prípadne autorský dozor, musí k tomuto zápisu zaujať svoje 
vecné a odôvodnené stanovisko.

http://www.adval.sk/EVO/Legislativa/zvo/%23doc50


8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

8.21

8.22

8.23

Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade 
potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným 
zhotoviteľom, ak zodpovedajú skutočnosti.
Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú 
ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3
pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný 
umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým 
spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol
riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na
kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez 
zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly.
Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. 
Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela a môže k nim dôjsť iba za 
výslovného písomného súhlasu objednávateľa. Zápisy v stavebnom denníku 
obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa 
nemajú charakter zmeny zmluvy.
Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, 
za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov 
subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej 
priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a 
ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je 
povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk
bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. 
o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády 
č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, 
vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác
môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa
zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu zamestnancov 
objednávateľa a/alebo tretích osôb.
Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku 
mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným
štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj 
objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych 
opatrení.
Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore 
s STN, musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také 
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe 
zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť, 
hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri 
užívaní stavby.
Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť 
všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.
Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré 
bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 
pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.
Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne 
obmedziť plynulosť prevádzky objednávateľa, alebo subjektu, ktorý je v jeho 
zriaďovateľskej pôsobnosti. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu



obmedzenia plynulosti prevádzky je zhotoviteľ povinný prerokovať
s objednávateľom vopred.

8.24 Objednávateľ si vyhradzuje právo vykázať zo stavby akúkoľvek osobu, ktorá je tam
so súhlasom zhotoviteľa ale vykazuje, že je pod vplyvom alkoholu alebo 
omamných a toxických látok. Ak pôjde o pracovníka zhotoviteľa alebo jeho 
subdodávateľa, títo sú povinní takúto vykázanú osobu bezodkladne
nahradiť inou tak, aby v dôsledku vykázania nedošlo k narušeniu plynulosti prác.

8.25 Zhotoviteľom určený zodpovedný stavbyvedúci za stavbu je :
Jozef Nováčik, telefón 0915/437 537

Čl. IX.
Kontrola uskutočnenia diela

9.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob uskutočnenia diela
zhotoviteľom prostredníctvom zodpovednej osoby objednávateľa.

9.2 Zodpovedná osoba objednávateľa je oprávnená pri zistení vád v priebehu 
výkonu prác požadovať , aby zhotoviteľ takéto vady odstránil a dielo vykonával 
riadnym spôsobom.

Poistenie a ochrana zdravia
10.1 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi ku dňu podpisu tejto zmluvy platnú poistnú

zmluvu alebo potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa pre 
prípad vzťahujúci sa na zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví tretích strán 
spôsobené prevádzkovou činnosťou, vrátane stavebno-montážnej činnosti, t j .
činnosti, ktorú podľa tejto zmluvy vykonáva pre objednávateľa a to vo výške 
poistného plnenia minimálne v sume 10 000,- € s DPH.

10.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia:
10.2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- dodržovať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na 
stavenisku/pracovisku v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky,
- zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z. z.
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a zákona č. 124/2006 Z. 
z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov prevádzať sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri činnosti na
pracoviskách objednávateľa
- minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie najmä hlučnosť, 
prašnosť, emisiu exhalátov zo spaľovacích motorov.
10.2.2 Zhotoviteľ je si vedomý, že podľa zákona č. 40/1964 Zb., § 421a, zodpovedá aj
za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej 
veci, ktorá bola použitá pri plnení záväzku a tejto zodpovednosti sa nemôže
zbaviť.

10.3 Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho
činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov objednávateľa alebo 
ďalších osôb, ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky
alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.

10.4 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržovanie pracovnoprávnych 
predpisov a s nimi súvisiacich právnych predpisov.



10.5 Na účely tejto zákazky sa za subdodávateľov považuje hospodársky subjekt, ktorý 
uzavrie alebo uzavrel so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie 
určitej časti zákazky.

10.6 Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania
zmluvného vzťahu s objednávateľom a to bez ohľadu na to, či zhotoviteľ použil 
subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Objednávateľ 
nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom zhotoviteľa.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zoznam subdodávateľov, ktorých bude
zhotoviteľ využívať na stavbe a rovnako tak menný zoznam vlastných pracovníkov 
odovzdá objednávateľovi v písomnej forme najneskôr pri podpise tejto zmluvy.

10.8 Zhotoviteľ bude realizovať stavbu v zmysle zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov
• pôvodca odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým 
alebo právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené,
• nepovoľuje sa odpad skladovať, musí sa ihneď po vytvorení odviesť k odberateľovi.
Odpad vzniknutý pri predmetnej stavbe zhotoviteľ tohto odpadu roztriedi podľa
katalógových čísiel v zmysle vyhlášky.
Po realizácii stavby zabezpečí pôvodca odpadu jeho odber oprávnenými 
organizáciami.

XI.
Sankcie

11.1 V prípade porušenia zmluvných záväzkov, sa zmluvné strany dohodli na 
nasledovných sankciách:
11.1.1 v prípade, že bude zhotoviteľ v omeškaní s ukončením diela, je zhotoviteľ 

povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z ceny diela 
za každý deň omeškania, nárok na pokutu v rovnakej výške vzniká 
objednávateľovi aj v prípade nedodržania záväzných termínov harmonogramu 
prác,

11.1.2 omeškanie s odstránením vád a nedorobkov diela a/alebo s nástupom na 
odstránenie vady vo výške 500,- Eur za každý aj začatý deň omeškania,

11.1.3 pri porušení akejkoľvek povinnosti uloženej touto zmluvou zhotoviteľovi 
vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50,- € denne za každé 
jednotlivé porušenie.

11.2 Zhotoviteľ má právo požadovať od objednávateľa úrok z omeškania v prípade, ak 
objednávateľ nezaplatí niektorú zo splátok ceny za dielo podľa splátkového
kalendára tvoriaceho prílohu tejto zmluvy a to po márnom uplynutí dodatočnej 
lehoty 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa vo výške podľa 
všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.3 Objednávateľ má popri zaplatení zmluvnej pokuty nárok na náhradu škody, ktorá 
mu vznikla v dôsledku porušenia povinnosti, pre ktorú bola stanovená zmluvná

pokuta a to bez ohľadu na výšku zmluvnej pokuty.
11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti splniť bez zbytočného 

odkladu porušenú povinnosť, ani akýchkoľvek iných povinností podľa tejto zmluvy, 
najmä vykonať dielo včas.

11.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku vyplývajúcu
z tejto zmluvy proti pohľadávke objednávateľa. Rovnako tak nie je zhotoviteľ
oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť na



tretiu osobu akékoľvek nároky, ktoré mu na základe alebo v súvislosti 
zmluvným vzťahom vzniknú.

s týmto

XII.
Vlastníctvo diela

12.1 Vlastníkom predmetu diela vrátane jeho zhotovených častí je objednávateľ. Od
okamihu prevzatia staveniska od objednávateľa až do dňa protokolárneho
odovzdania diela, zodpovedá zhotoviteľ za škody na diele.

12.2 Vlastníkom všetkých vecí, ktoré zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby
ich zabudovania a zaplatenia do diela zhotoviteľ. Zhotoviteľ nesie
zodpovednosť za škodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho 
zhotoveniu zaobstaraných až do okamihu riadneho odovzdania diela
objednávateľovi.

12.3 Všetky podklady, ktoré boli objednávateľom zhotoviteľovi odovzdané a boli
vlastníctvom objednávateľa, zostávajú jeho vlastníctvom a zhotoviteľ za ne
zodpovedá od okamihu ich prevzatia. Po splnení svojho záväzku podľa tejto 
zmluvy je zhotoviteľ povinný tieto dokumenty vrátiť objednávateľovi.

12.4 Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela predchádza
nebezpečenstvo vzniku škody na ňom na objednávateľa.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že každá povinnosť uložená zhotoviteľovi touto
zmluvou alebo na jej základe sa považuje za podstatnú, čo zhotoviteľ berie na 
vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady.

12.6 Zodpovednosť za škodu na dočasne zabratej ploche pre účely výstavby nesie
zhotoviteľ odo dňa jej prevzatia od objednávateľa až do dňa jej vypratania a 
spätného odovzdania.

12.7 Zodpovednosť za škodu spôsobenú tretej osobe v súvislosti s vykonávaním diela 
podľa tejto zmluvy má zhotoviteľ.

Čl. XIII.
Odovzdanie a prevzatie diela

13.1 Objednávateľ prevezme dielo dokončené v súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa
písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví
zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný štatutárnymi zástupcami, alebo nimi
poverenými zástupcami.

13.2 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania diela sa rozumie deň 
podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby bez vád a nedorobkov .

13.3 V dohodnutej lehote sa zástupca objednávateľa zúčastní prehliadky
dokončovaného diela, resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a 
úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nepodarky, ktoré je nutné 
odstrániť do doby odovzdania diela, protokolárnou formou. K takejto
prehliadke vyzve zhotoviteľ objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom 
konania prehliadky

13.4 V prípade, ak objednávateľ odmietne prevziať dielo alebo neposkytne na
prevzatie diela potrebnú súčinnosť v tom zmysle, že na výzvu zhotoviteľa
zaslanú objednávateľovi v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude
žiadnym spôsobom reagovať alebo že protokol o odovzdaní a prevzatí diela 
odmietne podpísať, bude dielo, prípadne jeho príslušná časť považovaná za
odovzdanú v súlade s touto zmluvou a zhotoviteľ je zároveň oprávnený od
tejto zmluvy odstúpiť.



13.5 Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že budú zhotovené podľa záväzných 
noriem a predpisov tak, aby slúžili k určenému účelu, bez vád a nedorobkov. 
Výskyt vád a nedorobkov na diele, nepredstavujúcich prekážku užívania 
diela, nepredstavuje podľa tejto zmluvy dôvod pre odmietnutie odovzdania 
a prevzatia diela, ak sa zhotoviteľ zaviaže ich odstrániť v primeranej 
lehote.

13.6 Najneskôr 3(tri) pracovné dni pred odovzdaním a prevzatím diela predloží 
zhotoviteľ objednávateľovi jedno vyhotovenie dokumentácie skutočne 
zhotoveného diela. Spracovanie dokumentácie skutočného stavu a jej odovzdanie
v požadovanom rozsahu, aj na dátových nosičoch sa uskutoční najneskôr do 
3 (troch) týždňov po odovzdaní a prevzatí diela.

13.7 Odovzdávanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
13.8 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v dvoch 

vyhotoveniach:
- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
- zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
- doklady o vykonaných funkčných skúškach,

13.9 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný 
materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je 
povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

Čl. XIV.
Odstúpenie od zmluvy

14.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak:
a) zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko,
b) zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním diela alebo niektorého z jeho častí 
o viac ako 45 dní,
c) za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem,
d) zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako 
dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov výskytu okolnosti vyššej moci,
e) zhotoviteľ je v likvidácii, voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie alebo 
reštrukturalizačné konanie,
g) zhotoviteľ poruší akékoľvek dohodnuté zmluvné podmienky .

14.2 Objednávateľ zruší s so zhotoviteľom zmluvu v prípade, že počas jej platnosti 
nebude v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora alebo bude z tohto zoznamu vyškrtnutý alebo uplynie platnosť zápisu.

14.3 Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej
strane . Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať presné vymedzenie dôvodu
odstúpenia od zmluvy v zmysle aktuálneho znenia Obchodného zákonníka.

14.4 Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný do 14 dní od účinnosti odstúpenia:
a) vykonať všetky potrebné opatrenia za účelom zabránenia škody hroziacej 
objednávateľovi v súvislosti s ukončením realizácie diela zhotoviteľom,
b) odovzdať objednávateľovi všetky doklady súvisiace s dokončenou časťou diela, 
ako aj podklady, ktoré sú potrebné na dokončenie diela,
c) vypratať, opustiť a odovzdať objednávateľovi stavenisko do desať pracovných 
dní od účinnosti odstúpenia,
d) písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre 
dokončenie diela.



XV.
Doručovanie

15.1 Každá výzva, oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť podľa tejto zmluvy 
doručený druhej zmluvnej strane, sa bude považovať za doručený:
15.1.1 v momente doručenia, ak bol doručený dokument osobne,
15.1.2 druhý pracovný deň ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na 
poštovú prepravu , ak bol odoslaný poštou alebo,
15.1.3 v deň faxového prenosu , ak bol dokument odoslaný do 14:30 hod., 
v ktorýkoľvek pracovný deň, a v ostatných prípadoch v pracovný deň nasledujúci 
po dni odoslania, ak bol dokument zaslaný faxom a doručený druhej zmluvnej 
strane.

15.2 Pri preukazovaní doručenia dokumentu bude dostatočné preukázať, že došlo 
k doručeniu alebo že obálka, ktorá obsahovala dokument, obsahovala riadne 
vypísanú adresu a bola odoslaná ako doporučená zásielka alebo, že faxová 
správa bola riadne adresovaná a odoslaná a že odosielateľ akejkoľvek faxovej 
správy môže predložiť potvrdenie o faxovom prenose ( v ktorom bude 
uvedený dátum a čas prenosu ), podľa konkrétnych okolností.

15.3 Ak sa písomnosť doručená faxom týka odstúpenia od zmluvy alebo okolnosti 
podstatnej pre plnenie tejto zmluvy, je doručovanie voči adresátovi účinné len 
v prípade, ak je písomnosť doručená adresátovi aj poštou alebo osobným odovzdaním 
do 3 (troch ) pracovných dní od doručenia faxom.

XVI.
Záverečné ustanovenia

16.1 Táto zmluva nadobudne právoplatnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmluv.

16.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých dve 
vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia zmluvy obdrží zhotoviteľ.

16.4 Zmenu tejto zmluvy je možné uskutočňovať výlučne formou písomných 
a očíslovaných dodatkov podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ,
podpísanými oboma zmluvnými stranami.

16.5 Všetky informácie, vrátane listín a ostatnej dokumentácie týkajúcej sa tohto
zmluvného vzťahu, sú považované obidvoma zmluvnými stranami za dôverné.
S výnimkou informácií vyžiadaných tretími osobami, ktorých oprávnenie vyplýva 
z príslušných právnych predpisov a informácií oznámených právnym

a ekonomickým poradcom, žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená
použiť, alebo poskytnúť informácie o predmete diela, alebo jeho časti iným 
osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

16.6 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu
podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

16.7 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto 
zmluvou, a všetky z nej zamýšľané vzťahy sa budú riadiť, interpretovať 
a uplatňovať podľa príslušných ustanovení slovenských právnych predpisov.

16.8 Vzťahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. Strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vždy 
najskôr vzájomným jednaním.



16.9 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, alebo
neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento 
prípad sa zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné

ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj v obchodnom
zmysle najbližšie nahradzuje.

16.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne 
a podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumiteľné 
a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavená 
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú 
svojimi podpismi.

16.11 Objednávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť novú zmluvu s iným zhotoviteľom, ak 
zhotoviteľ počas trvania zmluvy stratí schopnosť plniť si zmluvný záväzok.

16.12 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:
Príloha č. 1 Ponukový rozpočet -  nacenený výkaz výmer
Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov v súlade s § 41 ods.3 zákona o VO

V Skalici, dňa 12.7.2022 V Brodskom, dňa 12.7.2022

Za zhotoviteľa: Za objednávateľa:

Jozef Nováčik 
konateľ

Anna Krídlová 
starostka obce

□



Príloha č. 2 k ZoD č. 2/2022

Zoznam subdodávateľov

Názov Sídlo Osoba Adresa pobytu
subdodávateľa oprávnená

konať za
subdodávateľa
(meno,
priezvisko)

Zhotovíte!’ nevyužije počas realizácie diela subdodávateľov

Dátum
narodenia



Ing. Vladimír Ovečka Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Komunikácie a inžinierske siete v obytnej zóne Brodské - Padielky 2022 Miesto: Rozpočet:

Objekt : SO.11 - Komunikácie podkladné vrstvy vetvy B, C, E, F JKSO : Spracoval: Ing. Vladimír Ovečka

Dňa: 20.06.2022 Zmluva č.:

Odberateľ: Obec Brodské IČO: DIČ:

Dodávateľ: JOMA Skalica, s.r.o. IČO: 46597611 DIČ :2023483649

Projektant: Ing. Ladislav Benček - PRO.BE IČO: DIČ:

1 M3 OP 183 079 1 M2 UP 183 079 0

1 M2 ZP 183 079 1M 183 079 0

A ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady C NUS - náklady umiestnenia stavby

1 HSV: 123 610,97 28 955,04 152 566,01 6 Práce nadčas 0,00 11 Zariadenie staveniska 0,00 % 0,00

2 PSV: 0,00 7 Murárske výpomoce 0,00 12 Prevádzkové vplyvy 0,00 % 0,00

3 MCE: 0,00 8 Bez pevnej podlahy 0,00 13 Sťažené podmienky 0,00 % 0,00

4 Iné: 0,00 9 0,00 14 0,00 % 0,00

5 Súčet: 123 610,97 28 955,04 152 566,01 10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,0C 15 Súčet riadkov 11 až 14: 0,00

projektant, rozpočtár, cenár dodávateľ, zhotoviteľ D ON - ostatné náklady

dátum: podpis: 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00

pečiatka: dátum: 08.07.2022 17 Inžinierska činnosť 0,00

l  \ 18 Projektové práce 0,00

podpis: / y V í ľ i 19 0,00

p“ 20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00

odberateľ, obstarávate!’ !  1 . - . I4  v , k L  
■■■■ i  ¡ o r . * n - - : a E n i B r 5 i 3 E Celkové náklady

dátum: podpis: 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 152 566,01

pečiatka: 22 DPH 20% z: 152 566,01 30 513,20

23 DPH 0% z:

O
 '

Oo
“ 0,00

24 Súčet riadkov 21 až 23: 183 079,21

F Odpočet - prípočet 0



Odberateľ: Obec Brodské
Projektant: Ing. Ladislav Benček - PRO.BE
Dodávateľ: JOMA Skalica, s.r.o.

Spracoval: Ing. Vladimír Ovečka 
JKSO :
Dátum: 20.06.2022

Stavba : Komunikácie a inžinierske siete v  obytnej zóne Brodské - Padielky 2022 
Objekt : SO.11 - Komunikácie podkladné vrstvy vetvy B, C, E, F

Ing. Vladimír Ovečka_________________________________________________________Rekapitulácia rozpočtu v EUR
Popis položky, stavebného dielu, remesla Konštrukcie Špecifikovaný

materiál
Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách Nh

Spolu Spolu Spolu

1 - ZEMNE PRÁCE 81 302,07 0,00 81 302,07 0,00000 0,000 3 813,582
2 - ZÁKLADY 19 775,63 28 955,04 48 730,67 367,98272 0,000 751,897
5 - KOMUNIKÁCIE 20 682,32 0,00 20 682,32 0,00000 0,000 234,140
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 1 850,95 0,00 1 850,95 0,00000 0,000 7,360
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 123 610,97 0,00 152 566,01 367,98272 0,000 4 806,979

Za rozpočet celkom 123 610,97 28 955,04 152 566,01 367,98272 0,000 4 806,979
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ec Brodské 
k - PRO.BE

Dodávateľ: Skalica, s.r.o. Príloha č. 1 k ZOD č. 2/2022

idielky 2022 
vy B, C, E, F

M i-  Ovečka___________________________P re h ľa d  ro z p o č to v ý c h  n á k la d o v  v  E U R
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách DPH
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu %

PRACE A DODAVKY HSV
1 - ZEMNE PRÁCE

1 001 122302203 Odkopávky pre cesty v horn. tr. 4 nad 1 000 do 10 000 m3
"vetva B"
(0,75+6,00+0,75)*0,55*794,54 = 3277,478 
"vetva B obratisko"
(0,75+6,00+0,75)*0,55*10,00 = 41,250 
"vetva C"
(0,75+6,00+0,75)*0,55*84,46 = 348,398 
"vetva E"
(0,75+6,00+0,75)*0,55*131,81 = 543,716 
"vetva E obratisko"
(0,75+6,00+0,75)*0,55*10,00 = 41,250 
"vetva F"
(0,75+6,00+0,75)*0,55*84,14 = 347,078

2 001 122302209 Príplatok za lepivosť v horn. tr. 4 pre cesty
3 272 132301102 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 nad 100 m3

"vetva B drenáž"
(0,50+0,30)/2*0,50*794,54 = 158,908 
"vetva B obratisko drenáž" 
(0,50+0,30)/2*0,50*(10,0+6,0) = 3,200 
"vetva C drenáž"
(0,50+0,30)/2*0,50*84,46 = 16,892 
"vetva E drenáž"
(0,50+0,30)/2*0,50*131,81 = 26,362 
"vetva E obratisko drenáž"

4 599,170 4,60 21 156,18 21 156,18 0,00000 0,000 20

4 599,170 m3 0,69 3 173,43 3 173,43 0,00000 0,000 20
225,390 m3 29,90 6 739,16 6 739,16 0,00000 0,000 20

(0,50+0,30)/2*0,50*(10,0+6,0) = 3,200 
"vetva F drenáž"
(0,50+0,30)/2*0,50*84,14 = 16,828

4 272 132301109 Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm 225,390 m3 5,15 1 160,76 1 160,76 0,00000 0,000 20
5 272 162301102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 4 824,560 m3 2,50 12 061,40 12 061,40 0,00000 0,000 20

4599,170+225,390 = 4824,560
6 272 167101152 Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 4 824,560 m3 3,90 18 815,78 18 815,78 0,00000 0,000 20
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M i- Ovečka_________________________Prehľad rozpočtových nákladov v  EUR
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách DPH
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková | Spolu %

4599,170+225,390 = 4824,560
7 001 167101154 Nakladanie, alebo prekladanie bet. recyklátu s premiestením do 1 km 1 951,163 m3 7,10 13 853,26 13 853,26 0,00000 0,000 20

7804,650*0,250 = 1951,163
8 232 171206111 Uloženie zeminy do násypu s urovnaním 4 824,560 m3 0,90 4 342,10 4 342,10 0,00000 0,000 20

4599,170+225,390 = 4824,560
1 - ZEMNE PRÁCE spolu: 81 302,07 81 302,07 0,00 81 302,07 0,00000 0,000

9
2 - ZÁKLADY 

002 211531111 Výplň odvodňovacích rebier kamenivom hrubým drveným 16-32 mm 225,390 m3 44,50 10 029,86 10 029,86 1,63000 367,38570 0,000 20
"vetva B drenáž"
(0,50+0,30)/2*0,50*794,54 = 158,908 
"vetva B obratisko drenáž"
(0,50+0,30)/2*0,50*(10,0+6,0) = 3,200 
"vetva C drenáž"
(0,50+0,30)/2*0,50*84,46 = 16,892 
"vetva E drenáž"
(0,50+0,30)/2*0,50*131,81 = 26,362 
"vetva E obratisko drenáž"
(0,50+0,30)/2*0,50*(10,0+6,0) = 3,200 
"vetva F drenáž"
(0,50+0,30)/2*0,50*84,14 = 16,828

10 002 211971110 Zhotovenie opláštenia odv. rebier z geotextílie sklon do 1:2,5 2 591,985 m2 1,05 2 721,58 2 721,58 0,00014 0,36288 0,000 20
"vetva B drenáž"
(0,50+0,30+0,50*2+0,50)*794,54 = 1827,442 
"vetva B obratisko drenáž"
(0,50+0,30+0,50*2+0,50)*(10,0+6,0) = 36,800 
"vetva C drenáž"
(0,50+0,30+0,50*2+0,50)*84,46 = 194,258 
"vetva E drenáž"
(0,50+0,30+0,50*2+0,50)*131,81 = 303,163 
"vetva E obratisko drenáž"
(0,50+0,30+0,50*2+0,50)*(10,0+6,0) = 36,800 
"vetva F drenáž"
(0,50+0,30+0,50*2+0,50)*84,14 = 193,522

11 MAT 693F00207 Geotextílie Filtek 500 (Tatratex 500) 
2591,985*1,25 = 3239,981

3 239,981 m2 1,65 5 345,97 5 345,97 0,00000 0,000 20

12 001 215901101 Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8 
"vetva B"

7 804,650 m2 0,40 3 121,86 3 121,86 0,00000 0,000 20

(0,50+6,00+0,50)*794,54 = 5561,780 
"vetva B obratisko" 
(0,50+6,00+0,50)*10,00 = 70,000
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M i- Ovečka_________________________Prehľad rozpočtových nákladov v  EUR
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách DPH
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu %

"vetva C"
(0,50+6,00+0,50)*84,46 = 591,220
"vetva E"
(0,50+6,00+0,50)*131,81 = 922,670 
"vetva E obratisko"
(0,50+6,00+0,50)*10,00 = 70,000 
"vetva F"
(0,50+6,00+0,50)*84,14 = 588,980

13 002 289971222 Zhotovenie vrstvy z geotextíl ie v sklone do 1:2,5 š. do 6 m 7 804,650m2 0,50 3 902,33 3 902,33 0,00003 0,23414 0,000 20
"vetva B"
(0,50+6,00+0,50)*794,54 = 5561,780 
"vetva B obratisko"
(0,50+6,00+0,50)*10,00 = 70,000 
"vetva C"
(0,50+6,00+0,50)*84,46 = 591,220 
"vetva E"
(0,50+6,00+0,50)*131,81 = 922,670 
"vetva E obratisko"
(0,50+6,00+0,50)*10,00 = 70,000
"vetva F"
(0,50+6,00+0,50)*84,14 = 588,980

14 MAT 693G00113 Geotextília - TATRATEX PP GTX N 600 g/m2, šír.3,50 m, dlž.60 m 
7804,650*1,25 = 9755,813

9 755,813 m2 2,42 23 609,07 23 609,07 0,00000 0,000 20

2 - ZÁKLADY spolu: 48 730,67 19 775,63 28 955,04 48 730,67 367,98272 0,000

5 - KOMUNIKÁCIE 
15 272 565271315 Zhotovenie podkladu z betónového recyklátu hr. 250 mm ( bez dodávky recyklátu ) 7 804,650 m2 2,65 20 682,32 20 682,32 0,00000 0,000 20

"použitie jestvujúceho bet. recyklátu vo vlastníctve investora" 
"vetva B"
(0,50+6,00+0,50)*794,54 = 5561,780 
"vetva B obratisko"
(0,50+6,00+0,50)*10,00 = 70,000 
"vetva C"
(0,50+6,00+0,50)*84,46 = 591,220 
"vetva E"
(0,50+6,00+0,50)*131,81 = 922,670 
"vetva E obratisko" 
(0,50+6,00+0,50)*10,00 = 70,000 
"vetva F"
(0,50+6,00+0,50)*84,14 = 588,980
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M i- Ovečka_________________________Prehľad rozpočtových nákladov v  EUR
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách DPH
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková | Spolu Jednotková | Spolu %

5 - KOMUNIKÁCIE spolu: 20 682,32 20 682,32 0,00 20 682,32 0,00000 0,000

16
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

221 998222011 Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt z kameniva 367,9831 5,03 1 850,95 1 850,95 0,00000 0,000 20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 1 850,95 1 850,95 0,00 1 850,95 0,00000 0,000

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 152 566,01 123 610,97 0,00 152 566,01 367,98272 0,000

Za rozpočet celkom 152 566,01 123 610,97 0,00 152 566,01 367,98272 0,000

V Skalici....dňa. V Brodskom, dňa.

Za zhotoviteľa: Za objednávateľa:

Jozef Nováčik 
konateľ

Anna Krídlová 
starostka obce
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Ing. Vladimír Ovečka Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Komunikácie a inžinierske siete v obytnej zóne Brodské - Padielky 2022 Miesto: Rozpočet:

Objekt : SO.12 - Chráničky prípojok plynu a vody vetvy B,C,E,F JKSO : Spracoval: Ing. Vladimír Ovečka

Dňa: 20.06.2022 Zmluva č.:

Odberateľ: Obec Brodské IČO: DIČ:

Dodávateľ: JOMA Skalica, s.r.o. IČO: 46597611 DIČ :2023483649

Projektant: Ing. Ladislav Benček - PRO.BE IČO: DIČ:

1 M3 OP 29 980 1 M2 UP 29 980 0

1 M2 ZP 29 980 1M 29 980 0

A ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady C NUS - náklady umiestnenia stavby

1 HSV: 7 642,44 O O O 7 642,44 6 Práce nadčas 0,00 11 Zariadenie staveniska 0,00 % 0,00

2 PSV: 0,00 7 Murárske výpomoce 0,00 12 Prevádzkové vplyvy 0,00 % 0,00

3 MCE: 6 310,58 11 030,40 17 340,98 8 Bez pevnej podlahy 0,00 13 Sťažené podmienky 0,00 % 0,00

4 Iné: 0,00 9 0,00 14 0,00 % 0,00

5 Súčet: 13 953,02 11 030,40 24 983,42 10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,0C 15 Súčet riadkov 11 až 14: 0,00

projektant, rozpočtár, cenár dodávateľ, zhotoviteľ D ON - ostatné náklady

dátum: podpis: 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00

pečiatka: dátum: 08.07.2022 17 Inžinierska činnosť 0,00

■JOMA s f c ilc f , 18 Projektové práce 0,00

podpis: 19 0,00
1

p e č ia tk a : 20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00

odberateľ, obstarávate!’ E Celkové náklady

dátum: podpis: 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 24 983,42

pečiatka: 22 DPH 20% z: 24 983,42 4 996,68

23 DPH 0% z:

O
 '

Oo
“ 0,00

24 Súčet riadkov 21 až 23: 29 980,18

F Odpočet - prípočet 0



Odberateľ: Obec Brodské
Projektant: Ing. Ladislav Benček - PRO.BE
Dodávateľ: JOMA Skalica, s.r.o.

Spracoval: Ing. Vladimír Ovečka 
JKSO :
Dátum: 20.06.2022

Stavba : Komunikácie a inžinierske siete v  obytnej zóne Brodské - Padielky 2022 
Objekt : SO.12 - Chráničky prípojok plynu a vody vetvy B,C,E,F

Ing. Vladimír Ovečka_________________________________________________________Rekapitulácia rozpočtu v EUR
Popis položky, stavebného dielu, remesla Konštrukcie Špecifikovaný

materiál
Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách Nh

Spolu Spolu Spolu

1 - ZEMNE PRÁCE 7 642,44 0,00 7 642,44 0,00000 0,000 503,362
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 7 642,44 0,00 7 642,44 0,00000 0,000 503,362

M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach 520,00 504,00 1 024,00 0,15120 0,000 20,800
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody 5 728,00 10 526,40 16 254,40 3,12854 0,000 240,640
999 - MCE ostatné 62,58 0,00 62,58 0,00000 0,000 1,874
PRÁCE A DODÁVKY M spolu: 6 310,58 11 030,40 17 340,98 3,27974 0,000 263,314

Za rozpočet celkom 13 953,02 11 030,40 24 983,42 3,27974 0,000 766,676
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ec Brodské 
k - PRO.BE

Dodávateľ: Skalica, s.r.o. Príloha č. 1 k ZOD 2/2022

idielky 2022 
itvy B,C,E,F

|imír Ovečka___________________________ P re h ľa d  ro z p o č to v ý c h  n á k la d o v  v  E U R
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách DPH
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu %

PRACE A DODAVKY HSV
1 - ZEMNE PRÁCE1 - ZEMNE PRÁCE

1 272 132301102 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 nad 100 m3 
"osadenie chráničiek 40x plyn a 40x voda v spoločnom výkope 60cm" 
0,60*0,60*(2,0+6,0)*40 = 115,200 
0,60*(0,60+0,55)*2,0*40 = 55,200

170,400 m3 29,70 5 060,88 5 060,88 0,00000 0,000

2 272 132301109 Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm 
170,400 = 170,400

170,400 m3 5,05 860,52 860,52 0,00000 0,000

3 272 162301102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 170,400 m3 2,40 408,96 408,96 0,00000 0,000
4 001 167101103 Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4 

170,400 = 170,400
170,400 m3 4,70 800,88 800,88 0,00000 0,000

5 272 174101103 Zásyp zhutnený zárezov pre podzemné vedenie 
"osadenie chráničiek 40x plyn a 40x voda v spoločnom výkope 60cm" 
0,60*0,60*(2,0+6,0)*40 = 115,200 
0,60*(0,60+0,55)*2,0*40 = 55,200

170,400 m3 3,00 511,20 511,20 0,00000 0,000

1 - ZEMNE PRÁCE spolu: 7 642,44 7 642,44 0,00 7 642,44 0,00000 0,000

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 7 642,440 7 642,44 0,00 7 642,44 0,00000 0,000

PRACE A DODAVKY M
M46 - 202 Zemné práce pri ext . montážach

6 946 460490011 Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm 
"vodovodné prípojky" (2,0+6,0+2,0)*40 = 400,000 
"plynovodné prípojky" (2,0+6,0+2,0)*40 = 400,000

800,000 m 0,65 520,00 520,00 0,00000 0,000

7 MAT 283230151 Výstražná PVC-P fólia hr.0,50mm,š.25cm s potlačou žltá-plyn potrubie 420,000 m 0,60 252,00 252,00 0,00018 0,07560 0,000
8 MAT 283230386 Výstražná PVC-P fólia hr.0,50mm,š.25cm s potlačou biela-vodovody 420,000 m 0,60 252,00 252,00 0,00018 0,07560 0,000

M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu: 1 024,00 520,00 504,00 1 024,00 0,15120 0,000

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody
9 272 802310108 Montáž chráničiek DN 100

"osadenie chráničiek 40x plyn a 40x voda v spoločnom výkope 60cm" 
"vodovodné prípojky" (2,0+6,0+2,0)*40 = 400,000 
"plynovodné prípojky" (2,0+6,0+2,0)*40 = 400,000

800,000 m 5,00 4 000,00 4 000,00 0,00005 0,04000 0,000

10 MAT 286138570 Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d1 10x10,0x6000 voda 81,600 kus 65,00 5 304,00 5 304,00 0,01892 1,54387 0,000

20

20

20
20

20

20

20
20

20

20
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M i- Ovečka_________________________Prehľad rozpočtových nákladov v  EUR
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách DPH
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková | Spolu %

40*2*1,02 = 81,600
11 MAT 286138760 Rúrka PVC tlaková LPE d 110x10,0x6000 plyn 81,600 kus 64,00 5 222,40 5 222,40 0,01892 1,54387 0,000 20
12 272 802732100 Zhotovenie spojov chráničiek z rúr PN 16 do DN 100 80,000 kus 16,90 1 352,00 1 352,00 0,00000 0,000 20

40 = 40,000 
40 = 40,000

13 272 803050150 Rezanie potrubia rozbruskou do DN 150 80,000 kus 4,70 376,00 376,00 0,00001 0,00080 0,000 20
"krátenie chráničiek" 
40 = 40,000 
40 = 40,000

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu: 16 254,40 5 728,00 10 526,40 16 254,40 3,12854 0,000

14
999 - MCE ostatné 

272 990880010 Presun hmôt pre montáž potrubia do 1000 m 3,1291 20,00 62,58 62,58 0,00000 0,000 20
999 - MCE ostatné spolu: 62,58 62,58 0,00 62,58 0,00000 0,000

PRÁCE A DODÁVKY M spolu: 17 340,98 6 310,58 11 030,40 17 340,98 3,27974 0,000

Za rozpočet celkom 24 983,42 13 953,02 11 030,40 24 983,42 3,27974 0,000
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M i- Ovečka_________________________Prehľad rozpočtových nákladov v  EUR
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách DPH
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková | Spolu Jednotková | Spolu %

V Skalici....dňa......  V Brodskom, dňa.

Za zhotoviteľa: Za objednávateľa:

Jozef Nováčik Anna Krídlová
konateľ starostka obce
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