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 č.j. 1844 /2022/       
 

ZMLUVA O DIELO  
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „zmluva“) 

 
Dodávateľ                  
Obchodné meno:   BAUMANN NITRA s.r.o. 
So sídlom:    Šenkovská 189, 951 36 Lehota 
Zastúpený:   Tomáš Zaujec, konateľ 
IČO:                  47240768 
IČ DPH:                  SK2023571187 
DIČ:    2023571187 
Bankové spojenie :  Tatra banka a.s. 
IBAN:                  SK52 1100 0000 0029 4101 7743 
Zapísaný:                          Obchodný register Okresného súdu Nitra, Odd. Sro, číslo: 41043/N 
 
(ďalej ako „dodávateľ“) 
  
 
Objednávateľ   Mesto Nitra 
so sídlom:   Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra 
zastúpený:   Marek Hattas, primátor mesta 
osoby oprávnené rokovať:  
vo veciach technických: Ing. Tibor Javorek, Ing. Vladimír Matula  
vo veciach právnych:  Mgr. Juraj Bíro 
vo veciach finančných: Ing. Ivan Daniš 
IČO:    00 308 307 
DIČ:    2021102853 
IČ DPH:    SK2021102853 
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK0409000000005028001139 – určené pre refundáciu  

SK1409000000005144794682 – určené pre predfinancovanie/refundáciu 
 (ďalej ako „dodávateľ“) 
 
Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“. 

 
Článok 1 

Preambula 
 

1.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o verejnom obstarávaní“) vyhláseného vo Vestníku verejného obstarávania č. 154/2022 pod zn. 
WYP-31871, s označením „Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina“, ktorého predmetom je vybudovanie 
diela Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina.  

1.2 Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu podľa tejto zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku, uzavretá medzi poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, 
ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, a objednávateľom,  a to na 
základe jeho Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ŽoNFP). 

1.3 Realizácia diela, definovaného v Čl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovaná z nenávratného finančného 
príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve  o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku, uzatvorenej medzi objednávateľom a Ministerstvom investícii, regionálneho rozvoja a 
informatizácie SR (ďalej len „Poskytovateľ“) v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, 
Špecifický cieľ: 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým 
cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15.  

 
Článok 2 

Úvodné ustanovenia 
 

2.1 Objednávateľ je vlastníkom a/alebo oprávneným užívateľom objektov a priestorov, v ktorých bude dodávateľ 
realizovať dielo definované v Čl. 3 zmluvy (ďalej len „Stavenisko“).  
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2.2 Dodávateľ 
(i) vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený 

uzavrieť túto zmluvu, 
(ii) vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle príslušných platných 

všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej 
únie, 

(iii) je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy 
Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä, nie však 
výlučne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v 
platnom znení, 

(iv) potvrdzuje, že disponuje a/alebo má k dispozícii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu 
umožnia riadne vykonanie diela podľa podmienok a požiadaviek tejto zmluvy, 

(v) potvrdzuje a zodpovedá za to, že dodávateľ a rovnako všetci jeho subdodávatelia disponujú a za 
podmienok tejto zmluvy sa preukážu všetkými licenciami, osvedčeniami, povoleniami  a 
živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok pri realizácii diela 
v súlade s touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností sa subdodávateľom rozumie výlučne právnická 
alebo fyzická osoba, s ktorou dodávateľ v priamom rade alebo prostredníctvom ďalších osôb uzavrel 
zmluvu na realizáciu časti prác alebo dodávok potrebných na realizáciu predmetu zmluvy – zhotovenie 
Diela. Táto osoba je povinná aj fyzicky realizovať tieto časti prác alebo dodávok, za čo zodpovedá 
objednávateľovi dodávateľ. Pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá dodávateľ 
tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám. 

 
Článok 3 

Predmet zmluvy 
3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina“ (ďalej len „Dielo“) 

v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky dodávateľa zo dňa 01. 08. 2022 ktorá tvorí 
vo forme Prílohy č. 1 neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opísanom 
a špecifikovanom touto zmluvou vrátane jej príloh a podľa v zmluve uvedených požiadaviek na Dielo. 

 
3.2 Dodávateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a 

objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo 
prevziať a poskytnúť dodávateľovi nevyhnutnú súčinnosť v súlade so zmluvou a zaväzuje sa uhradiť 
dodávateľovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy. 

 
3.3 Dielo bude realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu bližšie 

špecifikovanej touto zmluvou. Dodávateľ je oprávnený použiť tieto podklady a dokumentáciu pre realizáciu 
Diela výhradne pre účely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou k Dielu sa rozumie 
najmä/ale nie výlučne: 
(i) Projektová dokumentácia 
(ii) Výkaz výmer 
(iii) Stavebné povolenie  
(iv) Vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej správy k uskutočneniu Diela 
(v) Iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela. 

 
3.4 Dodávateľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade so zmluvou, projektovou dokumentáciou 

(stavebno-technickou dokumentáciou) k Dielu, výkazom výmer (ďalej len „Projektová dokumentácia“ a 
„Výkaz výmer“) a stavebným povolením, ďalej v súlade s pokynmi objednávateľa a/alebo ním 
splnomocneného zástupcu. Projektová dokumentácia tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 
2 a Výkaz výmer tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 3 a stavebné povolenie tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 4. 
 

3.5 Realizácia Diela (resp. dotknutej časti Diela) bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe 
stavebného povolenia (ďalej len „Stavebné povolenie“) alebo ohlásenia stavebných úprav. 

 
3.6 Dodávateľ na základe zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky a s platnými technickými a technologickými normami. 
 

3.7 Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s 
Projektovou dokumentáciou, s podrobným Výkazom výmer a stavebným povolením alebo ohlásením 
stavebných úprav. 

 
3.8 Dodávateľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že 

(i) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle Projektovej 
dokumentácie, Výkazu výmer, stavebného povolenia a požiadaviek objednávateľa stavebno-
technicky realizovateľné ako celok, 
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(ii) ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky 
zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou 
Diela za ním stanovenú cenu Diela. 

3.9 Dodávateľ pred podpisom zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zobral 
do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (materiály, 
transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie 
odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby ako aj ostatné 
náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela. 
 

3.10 Dodávateľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné 
certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne 
záväznými predpismi. Dodávateľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické 
riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, pokiaľ takáto 
zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozorom objednávateľa zápisom v stavebnom 
denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti 
neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu 
Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené Projektovou 
dokumentáciou a príslušnými právnymi normami.  

 
 

Článok 4 
Podmienky prevzatia Staveniska a termín realizácie Diela 

 
4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie Diela bude dodávateľ realizovať na základe časového 

harmonogramu postupov stavebných prác (ďalej len „Časový harmonogram“) spracovaného za podmienok 
podľa tejto zmluvy dodávateľom; v súlade s ním dodávateľ riadne vykoná a odovzdá Dielo objednávateľovi. 
Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že Časový harmonogram sa začína odo dňa prevzatia Staveniska 
dodávateľom na základe písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska" zo 
strany objednávateľa, pričom túto skutočnosť zmluvné strany potvrdia zápisnicou o odovzdaní a prevzatí 
Staveniska podpísanou zástupcami oboch zmluvných strán, a končí sa dňom odovzdania a prevzatia 
ukončeného Diela. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že všetky taxatívne stanovené/dojednané lehoty 
podľa tejto zmluvy, ktoré sú pre plnenie/splnenie povinnosti zo strany dodávateľa alebo sú pre úkon 
akceptácie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednávateľa ustanovené/dojednané touto 
zmluvou, sú súčasťou Časového harmonogramu a v maximálnej dĺžke plynutia času započítané do 
Časového harmonogramu predloženého dodávateľom a o tieto sa Časový harmonogram nemôže 
predlžovať.  

 
4.2 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo podľa: 

(i) oceneného Výkazu výmer doplnenom dodávateľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo 
Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých objednávateľom, 

(ii) podrobného Časového harmonogramu spracovaného po jednotlivých pracovných činnostiach vrátane 
grafického znázornenia vzájomných väzieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metóda 
kritickej cesty). Časový harmonogram je dodávateľ povinný predložiť po jednotlivých stavebných 
oddieloch za časovú jednotku kalendárny mesiac a po jednotlivých položkách za časovú jednotku 
týždeň s uvedením technologických postupov uskutočňovaných prác. Dodávateľ je povinný 
harmonogram výstavby pravidelne aktualizovať na mesačnej báze a predložiť ho na schválenie 
oprávnenému zástupcovi objednávateľa vždy v posledný kontrolný deň stavby v mesiaci pre 
nasledujúci mesiac, 

(iii) podrobného finančného harmonogramu zhotovenia Diela podľa položkového rozpočtu každej 
činnosti/pracovného úkonu na jednotlivé týždne uskutočnenia prác.  
 

4.3 Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko od objednávateľa najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo 
dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorá bude dodávateľovi 
zaslaná objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis. Dodávateľ je 
povinný prevziať Stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela.  

 
4.4 Dodávateľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) 

kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska, pokiaľ si objednávateľ s dodávateľom písomne nedohodnú 
iný termín začatia prác. 

 
4.5 Dodávateľ je do siedmich (7) kalendárnych dní po odovzdaní Staveniska, najneskôr v deň začatia 

stavebných prác povinný zabezpečiť, aby na Stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na 
spotrebu energií a vody. Meracie zariadenie musí byť metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlášky 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 210/2000Z.z. o meradlách a metrologickej 
kontrole. 
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4.6 Dodávateľ je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko dodávateľ. Dodávateľ nie je oprávnený bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa umiestňovať na Stavenisku, na zariadeniach 
nachádzajúcich sa na Stavenisku a ani na oplotení Staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. 
Dodávateľ je oprávnený umiestniť na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m. 

 
4.7 Dodávateľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska predloží objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán 

stavby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. 
 
 

Článok 5 
Cena Diela a platobné podmienky 

 
5.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov nasledovne: 
 

  Cena bez DPH             1 056 988,97       EUR 
      DPH                               211 397,79       EUR 
       Cena celkom vrátane DPH             1 268 386,76      EUR 

 
slovom: milión dvestošesťdesiatosemtisíctristoosemdesiatšesť eur a sedemdesiatšesť centov 
 

5.2 Cena  Diela  zahŕňa  všetky  a akékoľvek  náklady, ktoré dodávateľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú 
pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, 
výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodávateľ 
nemá nad rámec dohodnutej ceny  Diela právo na náhradu ďalších nákladov, a to najmä na: 

(i) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje 
a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku 
a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného 
spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni dodávateľ) a to vrátane nákladov 
na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP); 

(ii) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov; 
(iii) náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia Staveniska v súlade so 

zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5m x 
1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno objednávateľa, meno projektanta, 
obchodné meno dodávateľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného 
stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi 
predpismi; 

(iv) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady dodávateľa a jeho subdodávateľov, náklady na 
pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na 
strane dodávateľa a jeho subdodávateľov; 

(v) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávateľom, 
náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne 
v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii 
stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných 
skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie 
výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním 
vyžadujú; 

(vi) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti 
dodávateľom; 

(vii) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, prípadné náklady na geodetické vytýčenie 
pre účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie stavby Diela;  

(viii) nákladov na poistenie Diela; 
(ix) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), 

dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov; 
(x) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácií, prevádzke a odovzdaniu Diela; 
(xi) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku; 
(xii) náklady na ochranu a stráženie Staveniska, 
(xiii) náklady na výkonovú bankovú záruku počas realizácie Diela a  bankovú záruku garantujúcu kvalitu 

Diela počas plynutia záručnej lehoty; 
(xiv) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia Staveniska 

a jeho likvidáciu; 
(xv) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo Stavenisková 

doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy); 
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(xvi) náklady na projekt dočasného dopravného značenia ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho 
časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC; 

(xvii) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení 
Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor; 

(xviii) vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho 
zakreslenia, ktoré poskytne objednávateľ dodávateľovi najneskoršie pri odovzdaní Staveniska; 

(xix) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie); 
(xx) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými 

mechanizmami dodávateľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti 
prašné opatrenia; 

(xxi) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných 
prác technológie a príprav na skúšky; 

(xxii) náklady spojené s prípadným prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska; 
(xxiii)    náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na Stavenisko; 
(xxiv)  náklady spojené so zabezpečením činnosti koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 

396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom 
znení na základe poverenia objednávateľa v súlade s čl. 17 bodom iii; 

(xxv) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú dodávateľovi pri realizácii Diela podľa zmluvy. 
 

5.3 Dodávateľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že dodávateľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je 
úplná, maximálna a záväzná, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v prípade 
vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. 
Dodávateľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky 
pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že dodávateľ 
získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej cene Diela ich zohľadnil. Dodávateľ sa nemôže dovolávať 
zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné 
informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za 
ním ponúknutú cenu Diela, s výnimkou aplikácie Článku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v 
prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, dodávateľ 
tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po 
predchádzajúcej písomnej dohode zmluvných strán.  
 

5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa 
oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež 
dohodli, že dodávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke 
objednávateľa. 

 
5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených dodávateľom 

vždy po ukončení dvoch (2) kalendárnych mesiacov na základe reálne vykonaných a objednávateľom 
prevzatých prác, pričom podkladom pre každú vystavenú faktúru budú súpisy vykonaných prác za príslušné 
dva (2) kalendárne mesiace, potvrdené oboma zmluvnými stranami v súlade s bodom 5.6 tohto článku.  

 
5.6 Podmienky fakturácie: 

(i) dodávateľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce  
(ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpismi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma 

zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý kalendárny mesiac   
plnenia v súlade s týmto bodom zmluvy, 

(iii) súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac je dodávateľ povinný predkladať 
objednávateľovi najneskôr do 5.-teho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. K súpisu vykonaných 
prác za príslušný kalendárny mesiac bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí do 
desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému 
súpisu vykonaných prác (ďalej len „Súpis vykonaných prác“). Ak sa Objednávateľ v danej lehote 
k predloženému Súpisu vykonaných prác nevyjadrí, márnym uplynutím dohodnutej lehoty platí, že 
s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu), 

(iv) v prípade ak objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných prác 
vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu 
zostávajú zachované, 

(v) všetky Súpisy vykonaných prác predložené dodávateľom, musia byť členené podľa položiek, množstva 
a zoznamu prác, 

(vi) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác a/alebo vo výške nad 
rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo 
v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to 
aj titulom neúmyselného konania/omylu v konaní dodávateľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu 
(vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane objednávateľa) a v prípade opakovaného 
takéhoto konania na strane dodávateľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy 
(opakovaným konaním sa rozumie konanie min. 2- a viackrát), 
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(vii) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu 
a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Vo faktúre musia byť 
uvedené informácie súvisiace so spolufinancovaním Diela podľa Článku 1, bodu 1.2 tejto zmluvy, ktoré 
objednávateľ oznámi dodávateľovi. Lehota splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo 
dňa jej doručenia objednávateľovi. 

(viii) Dodávateľ je vlastníkom zabudovaných a faktúrovaných materiálov a tovarov (tj. všetky faktúrované 
tovary a materiály sú zbavené práv tretích strán). 

 
5.7 Dodávateľ predloží faktúru do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu 

objednávateľom. Súčasťou faktúry bude aj záverečné zúčtovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia 
faktúry je aj splnenie všetkých povinností dodávateľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej 
dokladovej časti Diela. 
 

5.8 Pre účely tohto článku zmluvy sa faktúra dodávateľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej 
(oprávnenej) peňažnej sumy z účtu objednávateľa v prospech dodávateľa. 

 
5.9 Dodávateľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje 

splatné záväzky voči svojim subdodávateľom  a prípadne požadovať od dodávateľa tiež preukázanie danej 
skutočnosti. V prípade ak dodávateľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojím 
subdodávateľom a/alebo na požiadanie objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo 
uvedenú skutočnosť nepreukáže, je objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej 
dodávateľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany dodávateľa, alebo 
je objednávateľ oprávnený postupovať podľa Článku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany 
objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvy a objednávateľ sa 
nedostáva do akéhokoľvek omeškania. 

 
5.10 Doložka o zákonnej povinnosti prenesenia daňovej povinnosť v prípade, ak je dodávateľ platcom DPH:  

Pre postup zmluvných strán pri uplatnení platobných podmienok a úhrade ceny plnenia alebo jej časti podľa 
tejto zmluvy sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti z dodávateľa (poskytovateľa zdaniteľného plnenia) na 
objednávateľa (príjemcu zdaniteľného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 písm. j ) zákona č. 222/2004 
Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru podľa tejto zmluvy na 
sumu bez DPH s doložkou „Uplatňuje sa prenesenie daňovej povinnosti na objednávateľa v zmysle § 69 
ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.“ 
 

5.11 Z dôvodu zníženia administratívnej náročnosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturácii, t.j. na 
vydaní a prijatí faktúr v elektronickom formáte (pričom e-faktúra musí byť exportovaná do formátu .pdf v 
účtovnom systéme dodávateľa, nie prostredníctvom reprografických zariadení, môže byť aj s elektronickým 
podpisom). Emailový kontakt objednávateľa pre účely fakturácie: podatelna@msunitra.sk ,alebo 
tvarozkova@msunitra.sk, prípadne iný kontakt, ktorý bude dodávateľovi písomne oznámený počas platnosti 
tejto zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.  

 
5.12 Pokiaľ dodávateľ, vzhľadom na používané technické a technologické prostriedky, nie je spôsobilý 

elektronickej fakturácie podľa tohto článku, je povinný zaslať faktúru vystavenú na objednávateľa na 
korešpondenčnú adresu: Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra. 

 
 

Článok 6 
Bankové záruky/Zábezpeka 

 
6.1 Dodávateľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdať objednávateľovi „Bankovú 

záruku za riadne vykonanie Diela“ na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre prípad, že 
dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok 
a/alebo pohľadávka (ďalej len „výkonová banková záruka“). Banková záruka bude dodávateľom vystavená 
v prospech objednávateľa „bez výhrad“, bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách 
v platnom znení, bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa 
na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 10% z ceny Diela bez DPH, ak nárok na jej 
vyplatenie vznikol v súvislosti s realizáciou Diela v období od okamihu prevzatia Staveniska až do uplynutia 
siedmich (7) mesiacov od  podpisu Preberacieho protokolu. Objednávateľ je oprávnený použiť bankovú 
záruku alebo jej časť v prípade, ak dodávateľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní 
povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných 
pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo 
veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na 
odstránenie zistených nedorobkov a vád Diela v čase jeho plnenia zo strany dodávateľa, po zdokladovaní 
ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozornení dodávateľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani 
v primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude 
dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t.j. 10 % z ceny Diela 
bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho 
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ukončenia zmluvy sa banková záruka vráti dodávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného 
Diela a predložení čestného prehlásenia dodávateľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým 
jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu, nie však neskôr ako uplynutím stodvadsiatich (120) 
dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela. 
 

6.1.1 Namiesto odovzdania výkonovej bankovej záruky je dodávateľ oprávnený najneskôr ku dňu uzatvorenia 
(podpisu) zmluvy zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet objednávateľa, č. účtu: 
SK1309000000005177116749,  zábezpeku vo výške 10% z ceny Diela, a to pre prípad, že dodávateľ 
nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi vznikne voči nemu nárok a/alebo 
pohľadávka (ďalej len „výkonová zábezpeka“). Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú zábezpeku 
alebo jej časť v prípade, ak dodávateľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť 
uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút 
a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach 
vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie 
zistených nedorobkov a vád Diela v čase jeho plnenia zo strany dodávateľa, po zdokladovaní ich 
preukázateľnosti a vopred písomnom upozornení dodávateľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej 
lehote na nápravu. V prípade využitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ 
bez zbytočného odkladu povinný doplniť ju do plnej výšky, t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr 
do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa 
výkonová zábezpeka v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných záväzkov objednávateľa voči 
dodávateľovi v zmysle tohto bodu  vráti dodávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela 
a predložení čestného prehlásenia dodávateľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho 
subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu, nie však neskôr ako uplynutím stodvadsiatich (120) dní po 
odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela.    
 

6.2 Dodávateľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania Preberacieho protokolu odovzdať objednávateľovi 
záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej bude záväzok 
všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej 
pohľadávky objednávateľa voči dodávateľovi z titulu zodpovednosti dodávateľa za vady Diela podľa tejto 
zmluvy alebo v súvislosti s ňou a to vo výške 5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej 
záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej 
sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie 
pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za 
podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len “garančná banková záruka“). O uplatnení si nároku 
na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ dodávateľa bezodkladne informuje. 

 
6.3 Garančná banková záruka vo výške 5% z ceny Diela bez DPH musí trvať po celú záručnú dobu podľa Článku 

12, bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus pätnásť (15) dní a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. 
Dodávateľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom 
doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa 
predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou): 

a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo 
b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky,             
pričom dodávateľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková 
záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.  

 
6.4 Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby banka predĺžila platnosť garančnej bankovej záruky v prípade 

predĺženia záručnej doby, spôsobeného  neplnením záväzkov dodávateľa  voči objednávateľovi 
vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby. 
 

6.5 Dodávateľ je oprávnený do pätnástich (15) po uplynutí: 
6.5.1 prvého roku záručnej doby nahradiť pôvodne predloženú garančnú bankovú záruku novou 

garančnou bankovou zárukou a to vo výške 4% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých 
náležitostí v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú 
garančnú bankovú záruku prijať; 

6.5.2 druhého roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku podľa bodu 6.5.1 novou garančnou 
bankovou zárukou a to vo výške 3% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle 
bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú 
záruku prijať; 

6.5.3 tretieho roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku podľa bodu 6.5.2 novou garančnou 
bankovou zárukou a to vo výške 2% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle 
bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú 
záruku prijať; 

6.5.4 štvrtého roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku podľa bodu 6.5.3 novou garančnou 
bankovou zárukou a to vo výške 1% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle 
bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú 
záruku prijať. 
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6.6 Možnosť zníženia výšky garančnej bankovej záruky podľa bodu 6.5 tejto zmluvy je dodávateľ oprávnený 

uplatniť len v prípade, ak si v prvom roku trvania záručnej doby objednávateľ neuplatnil právo na plnenie 
z bankovej záruky. 

 
6.7 V prípade, ak si objednávateľ počnúc druhým rokom trvania záručnej doby uplatní právo na plnenie 

z garančnej bankovej záruky, ďalšie zníženie garančnej bankovej záruky už nie je možné a výška garančnej 
bankovej záruky ostane až do doby ukončenia záručnej doby vo výške, ktorá bola v čase uplatnenia plnenia 
z garančnej bankovej záruky v zmysle tohto bodu. 
 

6.8 Namiesto odovzdania garančnej bankovej záruky je dodávateľ oprávnený najneskôr ku dňu podpísania 
Preberacieho protokolu zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet objednávateľa, č. účtu: 
SK1309000000005177116749, zábezpeku vo výške 5% z ceny Diela, z ktorej bude objednávateľ oprávnený 
uspokojiť akejkoľvek svoje splatné peňažné pohľadávky voči dodávateľovi z titulu zodpovednosti dodávateľa 
za vady Diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou (ďalej len „garančná zábezpeka“). Objednávateľ je 
oprávnený zadržať garančnú zábezpeku počas plynutia záručnej doby v zmysle Článku 12, bodu 12.3 
zmluvy. V prípade využitia garančnej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez 
zbytočného odkladu povinný doplniť ju do plnej výšky, t.j. 5 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 
dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. Garančnú zábezpeku v sume, v akej nebola použitá 
na krytie peňažných záväzkov dodávateľa voči objednávateľovi, objednávateľ vráti dodávateľovi do 15 dní 
odo dňa uplynutia záručnej doby. V prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov 
dodávateľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy, vráti objednávateľ dodávateľovi garančnú 
zábezpeku do 15 dní odo dňa uplynutia predĺženej záručnej doby.  
 

6.9 Objednávateľ do pätnástich (15) dní po uplynutí prvého roku záručnej doby vráti dodávateľovi z pôvodne 
zloženej garančnej zábezpeky sumu rovnajúcu sa 1/5 zloženej garančnej zábezpeky a následne vždy do 
pätnástich (15) po uplynutí každého ďalšieho roku trvania záručnej doby vráti dodávateľovi sumu vo výške 
1/5 z pôvodnej zloženej garančnej zábezpeky. 
 

6.10 Objednávateľ uplatní postup upravený v bode 6.9 tohto Článku len v prípade, ak v prvom roku trvania 
záručnej doby nedôjde k čerpaniu zloženej garančnej zábezpeky. 

 
6.11 V prípade, ak si objednávateľ počnúc druhým rokom trvania záručnej doby uplatnil právo na čerpanie 

garančnej zábezpeky, ďalšie zníženie garančnej zábezpeky už objednávateľ nevykoná a výška garančnej 
zábezpeky ostane až do doby ukončenia záručnej doby vo výške, ktorá bola v čase uplatnenia si plnenia 
z garančnej zábezpeky v zmysle tohto bodu. 

 
 

Článok 7 
Naviac Práce 

 
7.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má 

za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v Projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, 
pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác ma výkresová časť Projektovej dokumentácie pred Výkazom 
výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti Projektovej 
dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým 
dodávateľom a ekonomickým postupom aplikovaným dodávateľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto 
zmluvy. 

 
7.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne 

predpisy, a to najmä/nie výlučne Zákon o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej 
ponuky dodávateľa. Súčasťou ponuky dodávateľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých 
skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať 
prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by 
realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú 
evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas objednávateľa s 
vykonávaním naviac prác podľa tohto článku zmluvy môže byť daný (i) podpísaným zápisom oprávneného 
zástupcu objednávateľa do stavebného denníka alebo (ii) písomnou objednávkou objednávateľa alebo (iii) 
uzatvorením Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vyššie uvedených foriem akceptácie zo strany 
objednávateľa nie je dodávateľ oprávnený naviac práce vykonať. Potreba Naviac Prác musí byť v deň ich 
zistenia oznámená stavebnému dozoru. Dodávateľ berie na vedomie, že lehota na schválenie dodatku zo 
strany Poskytovateľa je 15 pracovných dní a preto je povinný oznamovať objednávateľovi všetky potreby 
zmien v dostatočnom časovom predstihu v súlade s Článkom 5, bodom 5.3 zmluvy. 
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7.3 Faktúra za vykonané Naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená najskôr spolu s 
poslednou faktúrou za Dielo a objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru dodávateľovi uhradiť v súlade 
s podmienkami fakturácie dohodnutými v zmluve. 

 
7.4 Na Naviac práce po ich schválení uzavrú zmluvné strany dodatok k zmluve podľa aktuálne platných pravidiel 

uvedených v Systéme EŠIF a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku (ďalej len „Zmluva o NFP“) a Všeobecné zmluvné podmienky, na ktoré Zmluva o NFP odkazuje. 
V prípade, ak Naviac práce požadované objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uvedené v 
Časovom harmonograme, pričom zásadným vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako päť 
(5) pracovných dní, zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných 
na zrealizovanie vzniknutých Naviac prác.  

 
 

Článok 8 
Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti  

 
8.1 Dodávateľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, 

na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku objednávateľa a tretích osôb.  
 

8.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení 
konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich 
možný vplyv na výšku ceny Diela. 

 
8.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo 

generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu objednávateľa bude presne 
vymedzený v písomnom plnomocenstve. 

 
8.4 Dodávateľ sa zaväzuje činnosti stavbyvedúceho zabezpečiť osobou stavbyvedúceho, ktorého uviedol vo 

svojej ponuke  v rámci príslušného verejného obstarávania identifikovaného v Článku 1 bod 1.1 zmluvy v 
súlade so zmluvou. Stavbyvedúci musí byť bezúhonný a musí svojimi odbornými a profesionálnymi 
znalosťami a odbornou praxou zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. Stavbyvedúci je 
povinný byť nepretržite prítomný na Stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). Dodávateľ 
sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného 
oznámenia objednávateľa nahradiť ho bezodkladne inou osobou. Dodávateľ za účelom preukázania  
požadovaných znalostí stavbyvedúceho predloží poverenej osobe objednávateľa (manažér prevádzky, 
stavebný dozor v zmysle Prílohy č. 6 tejto zmluvy) najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska: 

(i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho a jeho 
zástupcu pre odborné zameranie/kategóriu: pozemné stavby; 

(ii) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho– osvedčenia s odborným zameraním 
pozemné stavby alebo ekvivalent podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch 
a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení; 

(iii) doklady preukazujúce odbornú prax osoby stavbyvedúceho v rozsahu uvedenom v relevantnej časti 
výzvy na predkladanie ponúk príslušného verejného obstarávania identifikovaného v Článku 1 bod 1.1 
zmluvy;  

(iv) vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po 
celú dobu realizácie Diela. 

V prípade, ak objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je  dodávateľ povinný sa týchto 
zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov dodávateľa. 
Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní je objednávateľ povinný oznámiť 
dodávateľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 
8.5 Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi osobu nového stavbyvedúceho bezodkladne po tom, čo sa 

dozvedel o potrebe nahradiť pôvodného stavbyvedúceho na Stavenisku, najneskôr však v deň jeho nástupu 
na Stavenisko, a zároveň predložiť poverenej osobe objednávateľa (manažér prevádzky, stavebný dozor) 
neoverené fotokópie dokladov preukazujúcich jeho odborné a profesionálne znalosti a dĺžku praxe. 

 
Objednávateľ k dátumu podpisu tejto zmluvy doplní meno a kontaktné údaje zodpovedného manažéra 
prevádzky a osoby vykonávajúcej stavebný dozor objednávateľa do Prílohy č. 6, ktorá tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tejto zmluvy. 

 
8.6 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie 

výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov dodávateľa 
vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia 
použitého na každej dennej pracovnej zmene, výkaz výmer prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať a 
zrealizovať počas každej pracovnej zmeny, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných 
a ich finančné vyjadrenie, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé 
príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby 
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subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na Stavenisku v príslušnej pracovnej zmene, pričom pre 
vylúčenie pochybností pri aplikácii ustanovenia tohto bodu sa oprávneným subdodávateľom rozumie 
výlučne osoba definovaná v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zástupca dodávateľa umožní prístup technickému 
dozoru objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi 
objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti 
vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca dodávateľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor 
objednávateľa na stavbe. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa 
vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom 
predloženého denného záznamu a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa objednávateľ v 
stanovenej lehote k záznamu dodávateľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. Stavebný denník sa 
bude viesť do doby prevzatia Diela objednávateľom a v prípade zistenia vád alebo nedorobkov až do ich 
riadneho odstránenia zo strany dodávateľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný 
objednávateľovi a/alebo zástupcovi objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené 
vykonávať nasledovné osoby, a to najmä: 

(i) Stavbyvedúci dodávateľa; 
(ii) Technický a stavebný dozor objednávateľa a jeho poverený zástupca; 
(iii) Projektant;  
(iv) Geodet a kartograf Diela;  
(v) Štatutárne orgány oboch zmluvných strán;  
(vi) Zástupcovia oprávnených osôb podľa bodu 21.3 zmluvy; 
(vii) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu. 

 
8.7 Dodávateľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať objednávateľa na 

vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. 
Výzva musí byť doručená objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodávateľ túto svoju 
povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady. 
 

8.8 Dodávateľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachádza počas jeho realizácie a 
zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo 
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde 
na objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu. 

 
8.9 Dodávateľ je povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a predložiť 

v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky a dohodnutého 
harmonogramu na odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí dodávok. Dodávateľ 
predloží dokumenty a podklady na schválenie najneskôr sedem (7) pracovných dní pred ich zabudovaním. 
Ak do šiestich (6) pracovných dní neobdrží dodávateľ písomné stanovisko – schválenie objednávateľom, 
má sa za to, že s tým objednávateľ súhlasí a schvaľuje. Dodávateľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť 
náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v Projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa. V prípade, ak dodávateľ použije 
materiály a výrobky bez ich predchádzajúceho predloženia objednávateľovi na schválenie, je povinný ich 
bez zbytočného odkladu demontovať/odstrániť a nahradiť objednávateľom schválenými materiálmi 
a výrobkami na vlastné náklady. 

 
8.10 Objednávateľ môže požiadať dodávateľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu 

pracujúcu pre dodávateľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska 
objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich 
povinností, alebo ktorej prítomnosť na Stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu, a tejto 
osobe nebude bez súhlasu objednávateľa umožnený prístup na Stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce 
na Diele bude dodávateľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady dodávateľa.  

 
8.11 Objednávateľ alebo oprávnená osoba objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať dodávateľa, aby 

bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo Staveniska svojho subdodávateľa, ktorý 
podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo 
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby 
kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou 
dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo 
technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi objednávateľa. Dodávateľ je v takom prípade povinný 
takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo Staveniska. 
Odvolaný subdodávateľ bude dodávateľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, 
najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady dodávateľa. 
Odvolaním subdodávateľa zo Staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani 
dohodnutá cena Diela.  

 
8.12 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto 

delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej 
forme a voči dodávateľovi nadobudne účinnosť po doručení dodávateľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, 
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kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s 
delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil objednávateľ sám. 

 
8.13 Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť 

a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb 
vykonávajúcich svoju činnosť pre dodávateľa / u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb 
vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Dodávateľa na Stavenisku a je povinný vykázať zo 
Staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby 
všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené 
školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Dodávateľ je povinný zabezpečiť svojim 
pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Dodávateľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu 
alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň 
okamžite upovedomí objednávateľa, resp. oprávnenú osobu objednávateľa, na Stavenisku najmä o (i) 
pracovných úrazoch, (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) škodách na životnom 
prostredí a (iv) požiaroch. 

 
8.14 Dodávateľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší 

zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2015 Z.z. (ďalej len „zákon 
o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je objednávateľ oprávnený 
vyžiadať si od dodávateľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu 
zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol 
skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je 
zhotoviteľ povinný objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich 
vyžiadania. 

 
8.15 Dodávateľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že dodávateľ porušil 

zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona 
o nelegálnom zamestnávaní.  

 
8.16 Dodávateľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávateľovi nahradí škodu, 

ktorá bola spôsobená objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom 
zamestnávaní zo strany dodávateľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré objednávateľovi 
vznikli z vyššie uvedených dôvodov, dodávateľ uhradí objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia 
písomnej výzvy zo strany objednávateľa. 

 
8.17 Objednávateľ, oprávnená osoba objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa je oprávnený dať 

pracovníkom dodávateľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre dodávateľa príkaz prerušiť práce, 
ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre dodávateľa nie je dosiahnuteľná, 
alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na 
Stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody. 

 
8.18 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie: 

(i) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených 
stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť 
plnenia Diela 

(ii) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov 
prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak dodávateľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení 
odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii). 

Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne 
informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu 
Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny Časového harmonogramu, prípadne na čiastkové termíny 
vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so zmluvou. Dodávateľ je tiež povinný bez zbytočného 
odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť objednávateľa na chyby Projektovej 
dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti 
Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná Projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, 
takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonanie Diela (Chyba). Dodávateľ v tejto 
súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodávateľ 
ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou a/alebo na 
celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude objednávateľom považované za podstatné porušenie zmluvy, 
pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou je Dodávateľ povinný vykonávať práce podľa 
Časového harmonogramu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si objednávateľ môže 
obstarať odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti 
stavebníctva.  
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8.19 Ak hrozí, že dôjde zo strany dodávateľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných v Časovom 
harmonograme, je dodávateľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, 
resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.  
 

8.20 Dodávateľ zodpovedá za škody, spôsobené svojou činnosťou podľa ust. § 373 až 386 Obchodného 
zákonníka a osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť dodávateľa za činnosti pri 
realizácii Diela podľa tejto zmluvy. 

 
Článok 9 

Povinnosti zmluvných strán a Subdodávateľov 
 

9.1 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vád a nedorobkov brániacich 
užívaniu Diela, v súlade s touto zmluvou a jej prílohami v termíne uvedenom v zmluve. 
 

9.2 Dodávateľ je oprávnený vykonávať práce v pracovných dňoch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a sobotu od 7:00 
do 18:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Dohodnutú zmenu pracovných hodín objednávateľ 
potvrdí písomne formou zápisu v Stavebnom denníku, prípadne v zápise z kontrolného dňa. Objednávateľ 
si vyhradzuje právo na nevyhnutne potrebný čas pozastaviť hlučné práce realizované dodávateľom. 

 
9.3 Dodávateľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s dodávkami materiálu, 

konštrukcií a technológií. Dodávateľ je povinný vykonať alebo zaistiť overenie, rovnako ako zabezpečiť 
doklady o všetkých revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a spôsobilosť častí technických 
zariadení, najmä z hľadiska požiadaviek hygienických, požiarnych a ochrany životného prostredia. 

 
9.4 Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela 

objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu. 
 

9.5 Dodávateľ je povinný najneskôr v momente podpisu zmluvy predložiť objednávateľovi zoznam známych 
subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov: (i) identifikačných 
údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba (meno, priezvisko, 
pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia, tel. č., e-mail), (ii) identifikácie plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ, (iii) doklady 
preukazujúce oprávnenie subdodávateľa vykonávať dané plnenie, (iv) dokladov preukazujúcich splnenie 
podmienok ustanovených touto zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak také sú, (v) záväzné vyhlásenie 
dodávateľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť 
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Dodávateľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe objednávateľa a pravidelne 
aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho 
zapisovať oprávnená osoba objednávateľa na základe dodávateľom predložených informácií / dokladov. 
V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe 
plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je dodávateľ povinný predložiť oprávnenej osobe 
objednávateľa do desiatich(10) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť 
o doplnenie / zmenu subdodávateľa. 
Dodávateľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim 
písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnená osoba objednávateľa 
rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia 
informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia 
oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia 
zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať 
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podkladom pre prípadné 
rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu predložených informácii podľa 
tohto bodu zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi dodávateľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo 
nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od doručenia žiadosti o udelenie tohto 
súhlasu. Dodávateľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených 
v tejto zmluve.  
Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov dodávateľa v štruktúrovanej 
tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, rozsah plnenia 
vyjadrený číselne, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia zmluvných požiadaviek, dátum 
schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis 
a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú objednávateľ poveril 
vykonávať úkony podľa tohto bodu zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania 
navrhnutých subdodávateľov dodávateľa) v jeho mene: Ing. Tibor Javorek. 
 
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohu tejto zmluvy a jeho 
doplnenie a zmena subdodávateľov podľa tohto bodu nie podstatná zmena zmluvných podmienok a nie je 
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potrebné pre ňu uzatvárať samostatný dodatok k zmluve. To neplatí, ak ide o zmenu subdodávateľa, ktorého 
kapacity / zdroje Dodávateľ využil pri preukazovaní splnenia podmienok účasti podľa § 34 ods. 3 Zákona 
o verejnom obstarávaní vo verejnom obstarávaní podľa bodu 1.1. tejto zmluvy. Takáto zmena musí byť 
riadne odôvodnená a uzatvorená písomným dodatkom k zmluve a dodávateľ berie na vedomie, že jeho 
uzatvorenie je podmienené schválením príslušným orgánom v zmysle pravidiel a lehôt vyplývajúcich 
zo zmluvy podľa bodu 1.3.  
 

9.6 V prípade, že objednávateľ zistí, že dodávateľ neuhradil splatnú faktúru svojmu subdodávateľovi za plnenia 
týkajúce sa vykonávania Diela alebo v súvislosti s ním, o ktorej oprávnenosti vystavenia nemá objednávateľ 
dôvodné pochybnosti, je objednávateľ oprávnený: 
9.6.1 dlžnú sumu namiesto dodávateľa subdodávateľovi uhradiť, ak o tom upovedomí dodávateľa 

najmenej desať (10) pracovných dní vopred. Ak dodávateľ do piatich (5) pracovných dní odo dňa 
upovedomenia objednávateľom podľa predchádzajúcej vety neuvedie odôvodnené námietky proti 
úhrade svojho záväzku voči subdodávateľovi alebo niektorej jeho časti, platí, že proti úhrade 
nenamieta. Námietky podľa predchádzajúcej vety môže dodávateľ odôvodniť len tým, že jeho 
peňažný záväzok voči subdodávateľovi nevznikol, je sporný alebo že už zanikol alebo že dôvodom 
omeškania dodávateľa s jeho plnením je omeškanie objednávateľa so splnením skôr splatných 
peňažných záväzkov podľa tejto zmluvy; musí tiež uviesť rozsah, v akom proti úhrade namieta, ak 
sa tieto dôvody vzťahujú len na časť jeho peňažného záväzku voči subdodávateľovi. Podanie 
uvedených námietok nebráni objednávateľovi v úhrade dlžnej sumy subdodávateľovi 
Ak objednávateľ uhradí v zmysle bodu 9.6.1 tohto článku priamo subdodávateľovi dlžnú sumu, 
vyplývajúcu z čiastkovej faktúry vystavenej dodávateľom v priebehu realizácie Diela v súlade 
s Článkom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy, v rozsahu tejto uhradenej sumy následne objednávateľ 
poníži nasledujúcu faktúru, resp. faktúry, vystavenú/vystavené dodávateľom 
V prípade, ak objednávateľ uhradí v zmysle bodu 9.6.1 tohto článku priamo subdodávateľovi dlžnú 
sumu, vyplývajúcu z konečnej faktúry vystavenej dodávateľom v súlade s Článkom 5, bodom 5.7 
tejto zmluvy, uplatní si objednávateľ plnenie z výkonovej bankovej záruky v zmysle Článku 6, bodu 
6.1 tejto zmluvy, resp. z výkonovej zábezpeky v zmysle Článku 6, bodu 6.1.1 zmluvy 

9.6.2 bez ohľadu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastaviť zaplatenie čiastkových platieb ceny za Dielo, 
na ktorých zaplatenie vznikol dodávateľovi nárok po splatnosti neuhradenej faktúry subdodávateľa, 
a to vo výške sumy zodpovedajúcej dlžnej sume podľa tejto faktúry a bez toho, aby tým bol 
objednávateľ v omeškaní so zaplatením dotknutej čiastkovej platby ceny za Dielo. Takto 
pozastavenú časť ceny za Dielo je objednávateľ povinný zaplatiť dodávateľovi bez zbytočného 
odkladu po tom, ako sa preukáže, že peňažný záväzok subdodávateľa voči dodávateľovi v jeho 
dotknutej časti nevznikol alebo naopak zanikol. 

9.6.3 vykonávať v uvedenej súvislosti vo vzťahu k dodávateľovi nasledovnú kontrolu: 
9.6.3.1 kontrolovať dodržiavanie termínov úhrad faktúr subdodávateľov, 
9.6.3.2 pravidelne overovať plnenie záväzkov voči subdodávateľom (napr. povinné 

predkladanie zostáv záväzkov), 
9.6.3.3 kontrolovať systém schvaľovania plnení poskytnutých subdodávateľmi, 
9.6.3.4 požadovať od dodávateľa predloženie dokumentov potrebných ku kontrole. 

 
9.7 Dodávateľ je povinný: 

- pri dojednávaní zmluvných vzťahov so subdodávateľmi, týkajúcich sa vykonávania Diela zohľadniť 
dojednanie bodu 9.6 tohto článku, 

- zabezpečiť, aby zmluvy na všetkých stupňoch subdodávateľských vzťahov boli písomné a obsahovali 
ustanovenia, ktoré ukladajú povinnej strane plniť si riadne a včas  svoje finančné záväzky voči 
oprávnenej strane, 

- umožniť realizáciu všetkých oprávnení objednávateľa uvedených v bode 9.6. tejto zmluvy bez 
porušenia  

- právnej povinnosti subdodávateľov voči dodávateľovi, 
- informovať subdodávateľov o oprávnení objednávateľa uhradiť dlžnú sumu za splnenia podmienok 

uvedených v tomto bode priamo subdodávateľovi, 
- najneskôr do stodvadsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela predložiť 

objednávateľovi čestné prehlásenie že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho 
subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu, 

 
9.8 Dodávateľ je povinný zmluvne zaviazať subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, 

aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy voči objednávateľovi, vrátane 
záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií. 

 
9.9 Dodávateľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov 

a zariadení a ich presun na Stavenisko. 
 

9.10 Dodávateľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať 
pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Ak objednávateľ vyzve dodávateľa k 
vyčisteniu Staveniska a ten vyčistenie bezdôvodne nevykoná ani v dodatočne poskytnutej lehote, má 
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objednávateľ právo vyčistenie Staveniska zabezpečiť sám na náklady dodávateľa. Dodávateľ je povinný v 
zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 
počas zhotovovania Diela dodržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných 
priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Dodávateľ 
podpisom zmluvy prehlasuje, že pri realizácii Diela podľa tejto zmluvu bude s odbornou starostlivosťou 
udržiavať Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v čistote.  

 
9.11 Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne a odborne odstrániť, a 

to v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a s ním súvisiacich predpisov a dodržiavať príslušné všeobecné nariadenia mesta 
Nitra. Dodávateľ je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré 
majú na to všetky platné oprávnenia a licencie. Dodávateľ je povinný počas uskutočňovania stavby Diela 
rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a prírodné 
hodnoty v okolí Staveniska a dodržiavať príslušné všeobecné záväzné nariadenia mesta Nitra. Dodávateľ 
nesmie pri výkone stavebnej činnosti poškodiť alebo vyrúbať dreviny nad rozsah uvedený v Projektovej 
dokumentácie. 
 

9.12 Dodávateľ je povinný mať na stavbe overený projekt stavby Diela a stavbyvedúci dodávateľa je povinný 
viesť o prácach stavebný denník. 
 

9.13 Dodávateľ je povinný na základe refakturáciev nákladov na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. 
na Stavenisku zo strany objednávateľa, tieto náklady objednávateľovi riadne a včas hradiť, a to na základe 
faktúry vystavenej objednávateľom. 
 

9.14 Dodávateľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného 
odkladu objednávateľovi. 
 

9.15 Dodávateľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania Diela podľa vyhlášky 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov a doložiť evidenciu vzniknutých odpadov a vyplnené tlačivo „Ohlásenie o vzniku odpadu 
a nakladaní s ním“ v zmysle Prílohy č. 2 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
č. 366/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. 
 

9.16 Dodávateľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, 
prostredníctvom ktorých bude Dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť subdodávateľov a ich pracovníkov na 
Stavenisku. Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko a Dielo v náležitom stave, až pokým nebude riadne 
dokončené, odstránené všetky prípadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednávateľom na 
základe Preberacieho protokolu. Dodávateľ prehlasuje, že pracovníci dodávateľa budú pred nástupom na 
Stavenisko oboznámení so zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci a so všetkými bezpečnostnými, 
požiarnymi a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon činností pri realizácii Diela podľa zmluvy. 
 

9.17 Dodávateľ je povinný odovzdať objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich 
zabudovaním do Diela v zmysle platných právnych predpisov. 
 

9.18 Dodávateľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia 
známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky 
uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení. 
 

9.19 Dodávateľ na žiadosť objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť orgánom Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a ostatným orgánom podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku podľa čl. 1.3. tejto zmluvy,  poskytne im potrebné vysvetlenie všetkých otázok 
spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so Staveniskom a otázok ich súčinnosti. 
 

9.20 Dodávateľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska objednávateľovi overenú kópiu uzatvorenej 
platnej poistnej zmluvy/poistných zmlúv na toto Dielo, a to: 

(i) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným 
výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku činnosti poisteného 
alebo spôsobené vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou s limitom poistného plnenia minimálne 
vo výške ceny Diela; 

(ii) poistenie proti strate a poškodeniu majetku dodávateľa na mieste realizácie (unimobunky, stavebné 
stroje, zariadenia, prístroje, nástroje atď.); 

(iii) poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale 
ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do Diela, alebo slúžia k realizácii Diela; 

(iv) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania 
zamestnancov dodávateľa a/alebo subdodávateľa. 
Dodávateľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto bodu zmluvy platné 
poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou dodávateľa 
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pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných poistných 
podmienkach viažucich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z 
poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k Dielu. 
Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo pripravovaných 
poistných zmlúv v zmysle tohto bodu zmluvy. V prípade, že poistné zmluvy nebudú poskytovať 
požadované poistné krytie, je dodávateľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy 
objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument 
preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech objednávateľa. 
Uvedené povinnosti sa od dodávateľa vyžadujú pre celkové poistenie vrátane poistenia 
subdodávateľov, pričom sa dodávateľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na 
toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti 
zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej 
zmluvy/poistných zmlúv uhradí dodávateľ v plnom rozsahu. 
Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v 
zmysle ich zodpovednosti. 

 
9.21 Dodávateľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne 

ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. 
 

9.22 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácií Diela, najmä či sa realizácia Diela 
vykonáva podľa Projektovej dokumentácie, ostatnej stavebno-technickej dokumentácie, touto zmluvou 
dohodnutých podmienok, technických noriem a iných právnych všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 

9.23 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby v súlade s podmienkami účasti vo verejnom obstarávaní podľa 
Článku 1, bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tými kvalifikovanými pracovníkmi, ktorých dodávateľ 
predložil objednávateľovi vo verejnom obstarávaní a ktorých objednávateľ požadoval v rámci verejného 
obstarávania ako kritérium na splnenie podmienok účasti v súťaži a  ktorých kvalifikačné predpoklady budú 
zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. V prípade, že počas realizácie Diela dôjde 
k zmene v osobe kvalifikovaného pracovníka podľa vyššie uvedeného, je dodávateľ povinný túto zmenu 
oznámiť objednávateľovi a kvalifikovaného pracovníka nahradiť kvalifikovaným pracovníkom 
s požadovanou kvalifikáciou. V prípade nedodržania vyššie uvedeného sa takéto porušenie povinnosti 
dodávateľa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

 
Článok 10 

Odovzdanie a prevzatie Diela 
 
10.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodávateľom objednávateľovi vo forme 

protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela spolu s geodetickým porealizačným 
zameraním Diela (aj v elektronickej podobe na pamäťovom médiu) a geodetického vytýčenia Diela 
v tlačenej aj v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, a to do šiestich (6) mesiacov odo dňa 
prevzatia Staveniska, najneskôr však do septembra 2023. 
Predmetom odovzdania dodávateľom a prevzatia objednávateľom bude Dielo ako celok. 
 

10.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne dodávateľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie 
objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela dodávateľ určí termín 
odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako desať (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na 
prevzatie Diela objednávateľovi. Ak objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania 
Diela dodávateľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania Diela, 
dodávateľ je povinný dohodnúť sa s objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo 
prevezme výlučne v prípade, že na Diele nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, 
bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť objednávateľom odmietnuté 
v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku. 

 
10.3 Dodávateľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží objednávateľovi predpísanú dokladovú časť 

vzťahujúcu sa k Dielu potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len 
„Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie 
výlučne: 

(i) projekty skutočného vyhotovenia Diela v tlačenej forme všetkých dielčích profesií, ako aj v digitálnej 
forme vo formáte DWG a PDF; 

(ii) stavebný denník; 
(iii) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku; 
(iv) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute; 
(v) revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od príslušných 

orgánov (technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy, protokol o určení 
vonkajších vplyvov, protokol o zaradení lekárskych miestnosti podľa účelu a typu miestnosti;  

(vi) záručné listy v kópii; 
(vii) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií v slovenskom jazyku; 
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(viii) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle 
platnej legislatívy Slovenskej republiky. 

Ak nepredloží/nedoloží dodávateľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa 
Dielo za dokončené a schopné odovzdania. Dodávateľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri kolaudácii Diela. 
 

10.4 V prípade, že objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu zmluvné strany Zápis, v ktorom 
uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Dodávateľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť 
objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou dodávateľmi 
technológií. 
 

10.5 Pokiaľ nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, dodávateľ uvoľní Stavenisko najneskôr do piatich 
(5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení Zápisu podľa bodu 10.4 tohto 
Článku. Po tejto lehote ponechá dodávateľ na Stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na 
odstránenie vád a nedorobkov Diela. 

 
10.6 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne: 

(i) základné údaje o Diele; 
(ii) súpis zistených vád a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela; 
(iii) lehoty na odstránenie vád a nedorobkov Diela; 
(iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť); 
(v) prehlásenie zmluvných strán o tom, že dodávateľ Dielo odovzdáva a objednávateľ Dielo preberá; 
(vi) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán; 
(vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba. 

 
10.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané. 

 
10.8 V prípade ak dodávateľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je objednávateľ povinný 

takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní 
odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela. 

 
10.9 Lehota odovzdania Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Článku môže byť predĺžená len v prípade prerušenia 

realizácie prác z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov, kvôli ktorým nie je možné realizovať Dielo 
v požadovanej kvalite, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť tri (3) 
kalendárne mesiace. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor vykonaním zápisu do stavebného denníka; 
dodávateľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu. Ustanovenie Článku 7, bodu 7.4 
tým nie je dotknuté. 

 
Článok 11 

Miesto zhotovenia Diela 
 

11.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že dodávateľ bude Dielo zhotovovať na Stavenisku. Zmluvné strany sa 
dohodli, že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko 
nachádza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby počas realizácie Diela, znáša dodávateľ. 

 
Článok 12 

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba 
 

12.1 Dodávateľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v súlade so zmluvou, 
Projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov 
počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami zmluvy. Dodávateľ zodpovedá za to, 
že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám 
platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými 
technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami 
špecifikovanými zmluvou, Projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými 
právnymi predpismi. 
 

12.2 Dodávateľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré 
sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá dodávateľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho 
povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy. 

 
12.3 Dodávateľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní šesťdesiat (60) 

mesiacov (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je 
v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Dodávateľ je povinný 
spolu s odovzdaním Diela odovzdať objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná 
záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Preberacieho protokolu 
oboma zmluvnými stranami. V prípade, ak objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, 
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Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto 
drobných vád a nedorobkov. 

 
12.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho 

časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá dodávateľ. V prípade, že pri odstraňovaní 
vád a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť 
nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba. 

 
12.5 Dodávateľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko 

a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami zmluvy a 
relevantných ustanovení Obchodného zákonníka.  

 
12.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dodávateľovi vady Diela najneskôr však 

v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení objednávateľ uvedie popis 
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady 
bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady 
objednávateľom. V prípade havarijného stavu je dodávateľ povinný nastúpiť na odstránenie vád na Diele 
bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že 
vada nie je opraviteľná, dodávateľ je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, 
a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia dodávateľa na odstraňovanie vady. Ak dodávateľ neodstráni 
vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie 
nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady 
dodávateľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí dodávateľa spolu s podrobným 
vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Dodávateľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi 
cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu. 
 

12.7 Odstránenie vady Objednávateľ skontroluje a následne písomne potvrdí jej odstránenie. Vada je 
považovaná za odstránenú až po písomnom potvrdení jej odstránenia Objednávateľom, ním poverenou 
osobou. 

 
Článok 13 

Zachovanie dôvernosti informácií 
 

13.1 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchádzajúceho 
súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznámi akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou 
svojich splnomocnených zástupcov, audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej zmluvnej 
strany, materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda 
materskú spoločnosť, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu, 
alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle právnych predpisov alebo zmluvne, akékoľvek informácie o 
obchodných vzťahoch s druhou zmluvnou stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo 
iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to 
vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej zmluvnej strany. Toto  
ustanovenie sa nevzťahuje na dokumentáciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle iných právnych predpisov (a 
to najmä Zákona o verejnom obstarávaní) musia zverejňovať. Za porušenie obchodného tajomstva sa 
nepovažuje sprístupnenie takto označených dokumentov osobám zastupujúcim poskytujúcu zmluvnú 
stranu. 
 

13.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek zmluvná strana má právo poskytnúť takéto informácie: 
(i) na účely súdneho, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti 

so zmluvou; 
(ii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne 

spracovávanie dát; 
(iii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu obstaráva archiváciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na 

riadnu archiváciu zmluvy; 
(iv) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo zmluvných strán; 
(v) ak to ustanovuje osobitný právny predpis; 
(vi) v prípade podstatného a/alebo nepodstatného porušenia povinností (zmluvy) na strane dodávateľa, na 

ktoré sa povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 13.1 tohto Článku neuplatňuje. 
 

Článok 14 
Podstatné porušenie zmluvy 

 
14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy, na základe ktorého je objednávateľ 

oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, je možné považovať najmä/nie výlučne nasledovné konanie: 
(i) dodávateľ poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri realizácii 

Diela alebo jeho časti prostredníctvom subdodávateľa; alebo 
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(ii) dodávateľ neprevezme Stavenisko od objednávateľa najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 
4.3 tejto zmluvy; alebo  

(iii) dodávateľ nezačne s výkonom stavebných práv podľa Časového harmonogramu na zhotovenie Diela 
odo dňa prevzatia Staveniska najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo 

(iv) dodávateľ nedodrží termíny stanovené v Časovom harmonograme a to v prípade, ak je dodávateľ v 
omeškaní s ktorýmkoľvek jednotlivým termínom realizácie Diela po dobu viac ako desať (10) 
kalendárnych dní; alebo 

(v) je na základe odborného posúdenia technického dozoru a generálneho projektanta Diela 
z technického riešenia a postupu uskutočnenia Diela zrejmé, že dodávateľ nedokáže zhotoviť Dielo 
podľa termínov uvedených v Časovom harmonograme; alebo 

(vi) dodávateľ neodovzdá zhotovené Dielo v termíne na základe Časového harmonogramu uvedeného v 
Článku 4, bode 4.1 tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodávateľa ustanovenej v Článku 10, bode 10.3 
tejto zmluvy; alebo 

(vii) dodávateľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela určené 
Projektovou dokumentáciou, VZP, slovenskými technickými normami, európskymi normami, 
všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo 

(viii) dodávateľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje 
zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže, alebo ak jeho činnosť kazí dobré 
meno a primerané záujmy objednávateľa; alebo 

(ix) dodávateľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa 
(zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie dodávateľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo 

(x) dodávateľ aj napriek upozorneniu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej 
lehote určenej na odstránenie vady, vadu Diela neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je 
objednávateľ povinný zaplatiť za vykonané práce a až do odstránenia vady nie je v omeškaní s 
platením. Výšku takto neuhradenej sumy určí objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia; 
alebo 

(xi) dodávateľ nedodrží záväzok ustanovený v Článku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Článok 3, 
body 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vzťahu k cene Diela; alebo 

(xii) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 6, bode 6.1 (alternatívne v bode 6.1.1 a 
/alebo bode 6.2 (alternatívne v bode 6.8) tejto zmluvy; alebo 

(xiii) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo 
(xiv) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosti pri vedení stavebného denníka ustanovené v Článku 

8, bode 8.6 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 
2 a viackrát); alebo 

(xv) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto 
zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 
a viackrát); alebo 

(xvi) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo 
(xvii) dodávateľ neoprávnene čiastočné a/alebo dodávateľ celkom zastaví práce na Diele porušením 

ustanovenia špecifikovaného v Článku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo 
(xviii) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.10 a/alebo 9.11 tejto 

zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 
a viackrát); alebo  

(xix) dodávateľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; 
alebo 

(xx) dodávateľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; 
alebo 

(xxi) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 21, v bode 21.3 tejto zmluvy; alebo 
(xxii) voči dodávateľovi sa vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, 

návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté 
reštrukturalizačné konanie, alebo voči dodávateľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie 
alebo ak dodávateľ vstúpil do likvidácie; alebo 

(xxiii) ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie/záväzok dodávateľa uvedený v tejto zmluve bude nepravdivý 
ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela alebo 

(xxiv) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť stanovenú v Článku 9, bode 9.23 tejto zmluvy. 
 

Článok 15 
Sankcie 

 
15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách: 

(i) v prípade omeškania dodávateľa s prevzatím Staveniska od objednávateľa v lehote ustanovenej 
v Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy, objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu 
vo výške 2.000,-EUR bez DPH (dvetisíc eur) za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia 
povinnosti 

(ii) v prípade omeškania zo strany dodávateľa vykonávať jednotlivé čiastkové plnenia  v zmysle Článku 
10, bodu 10.1 zmluvy o viac ako sedem (7) kalendárnych dní, objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi 
nárok na  zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- EUR bez DPH (dvetisíc eur) za každý deň omeškania 
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dodávateľa počnúc ôsmym (8.) dňom omeškania, a to v súvislosti s každým termínom uvedeným v 
Časovom harmonograme, s výnimkou nedodržania termínu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré 
sa uplatňuje osobitná sankcia podľa písm. (vii) tohto bodu zmluvy 

(iii) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho 
a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov dodávateľa koordinačných porád a 
kontrolných dní zvolaných objednávateľom podľa Článku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vzniká 
objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 100,-EUR bez DPH (sto eur) za 
každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane 

(iv) v prípade preukázateľného nedodržania povinností dodávateľa ustanovených v Článku 9, bodoch 9.10 
a/alebo 9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkoľvek inej zmluvnej povinnosti dodávateľa ustanovenej alebo 
vyššie neupravenej podľa osobitných požiadaviek na realizáciu Diela (a to najmä/nie výlučne 
s odkazom na Článok 3, bod 3.4 tejto zmluvy), vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na 
zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR bez DPH (päťsto eur) za každé jednotlivé porušenie stanovenej 
povinnosti a v prípade pretrvávajúceho stavu aj za každý, čo i len začatý deň nesplnenie/porušenia 
povinnosti, a to aj opakovane 

(v) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa podľa Článku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vzniká 
objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.500,-EUR bez DPH (tisícpäťsto 
eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane 

(vi) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela dodávateľom podľa Časového harmonogramu 
v zmysle Článku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadväznosti na Článok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vzniká 
objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,25% z ceny  Diela bez DPH 
za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však vo výške 3.000,- EUR bez DPH (tritisíc eur) 

(vii)  v prípade, ak dodávateľ nesplní riadne a včas povinnosti ustanovené v Článku 20, v bode 20.5 tejto 
zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,-EUR bez 
DPH (dvetisíc eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti a za každý, čo i len začatý deň 
nesplnenia/porušenia povinnosti 

(viii) v prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich zo Zápisu, ktorý bude zmluvnými 
stranami spísaný pri odovzdaní Diela objednávateľovi, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi 
na zmluvnú pokutu vo 500,-EUR bez DPH (päťsto eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do 
dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov 

(ix) v prípade, ak dodávateľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované 
objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na 
zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-EUR bez DPH (jedentisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania, a 
to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov 

(x) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom dodávateľa a/alebo subdodávateľa, 
vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-EUR bez DPH 
(jedentisíc eur) za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia 
povinnosti. 
 

15.2 Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že objednávateľovi vzniká nárok na uplatnenie akejkoľvek 
zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy, až po predchádzajúcom písomnom upozornení adresovanom 
dodávateľovi, v ktorom objednávateľ písomne upozorní dodávateľa na porušenie zmluvnej povinnosti a 
vzniku nároku na zmluvnú pokutu. Ak sa dodávateľ napriek uvedenému upozorneniu zo strany 
objednávateľa dopustí identického porušenia tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu. Toto 
ustanovenie platí bezvýhradne na všetky zmluvné pokuty a sankcie vyplývajúce z tejto zmluvy. Pri 
opakovanom porušení identického porušenia vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu automaticky. 
Zmluvná pokuta na základe výzvy objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na 
uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) 
kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy objednávateľa dodávateľovi. Tým nie je dotknuté 
právo objednávateľa použiť na úhradu zmluvnej pokuty bankovú záruku v zmysle Článku 6, bodu 6.1 zmluvy, 
resp. výkonovú zábezpeku v zmysle Článku 6, bodu 6.1.1 zmluvy alebo garančnú bankovú záruku v zmysle 
Článku, bodu 6.2 zmluvy, resp. garančnú zábezpeku v zmysle Článku 6, bodu 6.8 zmluvy. 
 

15.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky objednávateľa na 
náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu. 

 
15.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle zmluvy sa dodávateľ nezbavuje povinnosti Dielo 

vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou . 
 

15.5 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči  dodávateľovi má 
dodávateľ právo požadovať od objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej 
nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. 
Úroky z omeškania na základe výzvy dodávateľa na úhradu úrokov z omeškania s uvedením odkazu na 
uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu úrokov z omeškania sú splatné v lehote štrnástich (14) 
kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy dodávateľa objednávateľovi. 
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15.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nastanú okolnosti súvisiace s vyššou mocou, ako právnou 
skutočnosťou spočívajúcou v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej a nezavinenej udalosti, ktoré 
majú svoj pôvod v živelných pohromách a prírodných katastrofách (ako napr. zemetrasenie, povodeň, zosuv 
pôdy, snehová kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlásení núdzového 
stavu alebo v nepredvídateľnej ľudskej činnosti (napr. štrajk, občianske nepokoje, vojna), ktoré znemožnia 
alebo obmedzia dodávateľa v plnení svojich povinností podľa tejto Zmluvy, dodávateľ poskytne plnenie len 
v rozsahu maximálne možnom s cieľom vylúčenia vzniku situácie, že nebude dodržaný termín ukončenia 
diela a/alebo, že vzniknú objednávateľovi iné škody. V prípade vzniku takejto situácie je dodávateľ povinný 
o nej bezodkladne informovať objednávateľa, najneskôr do 24 (dvadsaťštyri) hodín od momentu, kedy 
nastala uvedená situácia. 
Dodávateľ nie je povinný nahradiť škodu a ani zaplatiť zmluvnú pokutu, ak sú dané okolnosti vylučujúce 
zodpovednosť v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo 
dôvody vyššej moci, ktoré majú svoj pôvod v živelných pohromách a prírodných katastrofách (ako napr. 
zemetrasenie, povodeň, zosuv pôdy, snehová kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie 
COVID-19), vo vyhlásení núdzového stavu alebo v nepredvídateľnej ľudskej činnosti (napr. štrajk, občianske 
nepokoje, vojna), ak zároveň plnil zmluvu v rozsahu maximálne možnom vzhľadom k daným okolnostiam v 
záujme vylúčenia vzniku situácie, že nebude dodržaný termín ukončenia diela a/alebo, že vzniknú 
objednávateľovi iné škody. 

 
Článok 16 

Povinnosti objednávateľa po uzatvorení zmluvy 
 

16.1 Objednávateľ najneskôr ku dňu odovzdania Staveniska:  
(i) oznámi dodávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi objednávateľa, ktorá bude konať v 

jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné 
údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby 
- zástupcovi objednávateľa a to najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny 
kontaktnej osoby) 

(ii) doručí dodávateľovi rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene 
objednávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného 
plnomocenstva. 

Článok 17 
Povinnosti dodávateľa po uzatvorení zmluvy 

 
17.1 Dodávateľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska: 

(i) oznámi objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi dodávateľa, ktorá bude konať v 
jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné 
údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi objednávateľovi informáciu o zmene kontaktnej 
osoby - zástupcovi dodávateľa najneskôr 3 dní pred uskutočnením zmeny) 

(ii) doručí objednávateľovi Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene 
dodávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného 
plnomocenstva 

(iii) oznámi objednávateľovi osobu, ktorá bude na náklady dodávateľa s poverením objednávateľa 
vykonávať funkciu koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení, ktorú dodávateľ 
preukáže predložením podpísaného životopisu osoby koordinátora s úradne overenou fotokópiou 
relevantného dokladu preukazujúceho jeho odbornú spôsobilosť, nie staršou ako 3 mesiace, 
predloženie plánu BOZP týkajúceho sa realizácie Diela, vyhlásenie osoby koordinátora, že bude 
k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela, pričom 
dodávateľ môže preukázať splnenie tejto podmienky využitím technickej alebo odbornej kapacity inej 
osoby (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o zmene osoby - koordinátora bezpečnosti  
objednávateľovi najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny tejto osoby).  

 
Článok 18 

Zmeny a doplnky zmluvy, uzatváranie dodatkov 
 

18.1 Akákoľvek  zmena  zmluvných  podmienok je možná len na základe písomne uzatvoreného dodatku, ktorý 
bude tvoriť nedeliteľnú súčasť zmluvy. 
 

18.2 Dodatok k zmluve je možné uzatvoriť len ak jeho obsah nebude: 
(i) v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto zmluvy 
(ii) v rozpore s ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami Obchodného zákonníka 
(iii) znevýhodňovať objednávateľa 
(iv) sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam. 

 
18.3 Dodatok/dodatky sú platné a účinné dňom ich podpísania zmluvnými stranami, pokiaľ sa ich účinnosť 

neviaže na inú skutočnosť, ktorá by mala nastať neskôr. 
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Článok 19 
Iné ustanovenia – podmienky 

 
19.1 Zmluvné vzťahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budú riadiť 

ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatných súvisiacich právnych predpisov 
platných v Slovenskej republike. 
 

19.2 Možné spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, účinnosť, výklad, výklad porušení 
zmluvy alebo jej zrušenia - dôvodov a formy, budú riešené predovšetkým dohodou zmluvných strán. V 
prípade nedosiahnutia dohody, budú tieto riešené, pokiaľ sa sporové strany písomne nedohodnú inak 
príslušným súdom v sídle objednávateľa. 

 
19.3 Ak by niektoré ustanovenia na základe rozhodnutia príslušného súdu neboli účinné, nemá to vplyv na 

platnosť a účinnosť samotnej zmluvy. 
 

19.4 Ak je dodávateľom podnikateľský subjekt, ktorého sídlo je mimo Slovenskej republiky, musí sa riadiť 
právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

 
19.5 Všetky prílohy tejto zmluvy, Projektová dokumentácia, ocenený Výkaz výmer, Informácie, doklady a 

dokumenty doručené dodávateľom objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvorení zmluvy, a 
dokumenty, informácie, vyjadrenia a ďalšia sprievodná dokumentácia poskytnutá objednávateľom 
dodávateľovi budú tvoriť nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

 
Článok 20 

Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia 
zmluvy, odkladacie podmienky, rozväzovacia podmienka 

 
20.1 Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Táto zmluva 

podlieha zverejneniu v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
v platnom znení, pričom Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení jej podpísaného 
znenia oprávnenými zástupcami zmluvných strán na webovom sídle Objednávateľa. Odkladacou 
podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy je doručenie Správy zo štandardnej ex post kontroly verejného 
obstarávania, identifikovaného v článku 1, bod 1.1 tejto zmluvy, Ministerstvom investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu (RO) pre Integrovaný regionálny 
operačný program, na základe ktorej RO pre Integrovaný regionálny operačný program konštatuje súhlas 
s pripustením budúcich výdavkov z verejného obstarávania identifikovaného v článku 1, bod 1.1 tejto zmluvy 
do financovania z nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe príslušnej zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) uzavretej medzi poskytovateľom NFP zastúpeným 
RO pre Integrovaný regionálny operačný program a Objednávateľom. O splnení uvedenej odkladacej 
podmienky nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy je objednávateľ povinný písomne informovať dodávateľa 
bezodkladne - najneskôr pätnásť (15) kalendárnych dní pred zaslaním Výzvy na prevzatie Staveniska podľa 
Článku 4, bodu 4.3 tejto zmluvy. 
 

20.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – do prevzatia Diela a uplynutia záručnej doby.  
 

20.3 Zmluva sa končí: 
(i) riadnym splnením všetkých práv a povinnosti zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného Diela 

podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách; 
(ii) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné porušenie 

označil v zmluve objednávateľ. V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok môže 
objednávateľ od zmluvy odstúpiť bez určenia dodatočnej primeranej lehoty na nápravu. Ak ide o 
nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená 
dodatočná technicky primeraná lehota na splnenie povinnosti/záväzku a dodávateľ svoju 
povinnosť/záväzok v tejto lehote nesplní; 

(iii) bezsankčným odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodu nenaplnenia bodu 1.3 zmluvy. 
 

20.4 Ukončenie zmluvy z dôvodu podľa bodu 20.3 (ii) a (iii) tohto Článku nastane dňom doručenia odstúpenia od 
zmluvy dodávateľovi v listinnej forme. V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie - ukončenie zmluvy 
je účinné na tretí (3.) deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy. 
 

20.5 Dôsledky odstúpenia od zmluvy: 
(i) objednávateľ umožní prístup dodávateľovi na Stavenisko (miesto realizácie Diela), aby mohol vykonať 

všetky potrebné náležitosti „Čiastkového preberacieho konania“ 
(ii) dodávateľ písomne vyzve objednávateľa k „Čiastkovému odovzdaniu diela“ a objednávateľ je povinný 

do piatich (5) kalendárnych dní od doručenia výzvy začať „Čiastkové preberacie konanie“ 
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(iii) dodávateľ do piatich (5) kalendárnych dní vykoná súpis všetkých vykonaných prác ocenený spôsobom, 
akým je stanovená cena Diela 

(iv) dodávateľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, prípadne poskytnutých záloh a spracuje 
„Čiastkovú konečnú faktúru“ 

(v) dodávateľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál a vyprace Stavenisko najneskôr do pätnástich 
(15) kalendárnych dní po skončení „Čiastkového preberacieho konania“ 

(vi) dodávateľ je v rámci „Čiastkového preberacieho konania“ povinný v zmysle Článku 10, bodu 10.3 tejto 
zmluvy predložiť a odovzdať Dokladovú časť objednávateľovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je 
predmetom „Čiastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloženia Dokladovej časti nie je 
dodávateľ oprávnený vystaviť „Čiastkovú konečnú faktúru“ 

(vii) zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od zmluvy je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane 
všetky preukázateľne vzniknuté náklady a ekonomicky oprávnené výdavky jej vzniknuté z dôvodov 
odstúpenia od zmluvy. 

 
Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nárokov na náhradu škody vzniknutej porušením tejto zmluvy, nárokov na 
zaplatenie zmluvných pokút, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva, riešenia sporov medzi 
zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu 
majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy. 
 

20.6 Zmluva sa ukončí aj: 
(i) na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán sa 

vyžaduje: 
- vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme 
- aby dohoda o ukončení zmluvy obsahovala podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy 

a vysporiadaním záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia zmluvy 
(ii) ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o ukončení, 

inak ku dnu jej podpísania. 
 

20.7 Obsahom príslušného dokumentu, ktorý zakladá ukončenie zmluvy musia byť podstatné náležitosti a najmä: 
(i) dôvody ukončenia zmluvy 
(ii) termín ukončenia zmluvy 
(iii) platnosť a účinnosť dokumentu zakladajúceho ukončenie zmluvy 
(iv) vzájomné vysporiadanie finančných a iných záväzkov, ktoré vznikli medzi zmluvnými stranami a sú 

oprávnené ku dňu ukončenia zmluvy. 
 

Článok 21 
Záverečné dojednania 

 
21.1 Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním danej 

zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov. 
 

21.2 Dodávateľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty 
súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady. 

 
21.3 Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonávaným Dielom kedykoľvek počas 

platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami 
na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon 
kontroly, auditu sú Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia v súlade 
so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR. 
Oprávnenou osobou je jeden alebo viacero z nasledovných orgánov: - Komisia, - vláda SR, - Podpredseda 
vlády SR pre investície a informatizáciu, - Centrálny koordinačný orgán, - Certifikačný orgán, - Monitorovací 
výbor, - Orgán auditu a spolupracujúce orgány, - Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, - 
Gestori horizontálnych princípov, - Riadiaci orgán, - Sprostredkovateľský orgán. 

 
21.4 Pokiaľ dodávateľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o verejnom 

obstarávaní treťou osobou (a to najmä v nadväznosti na § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní), je 
povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať. Nahradenie tretej osoby je možné 
iba pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich zo Zákona o verejnom obstarávaní a príslušnej judikatúry Súdneho 
dvora EÚ. 

 
21.5 Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú aplikáciu ust. § 374 Obchodného zákonníka. 

 
21.6 V prípade, ak sa podľa tejto Zmluvy ustanovuje povinnosť doručiť a/alebo predložiť dokumentáciu (právnu, 

technickú a pod.), vyžaduje sa jej predloženie v listinnej podobe originálu /alebo úradne overenej fotokópie.  
 

21.7 Uplatnením zmluvných pokút v stanovenej výške nie sú dotknuté oprávnenia objednávateľa /dodávateľa na 
uplatnenie sankcií, penále, pokút a na náhradu škody. 
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21.8 Ak zmluva obsahuje možnosť uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porušenie zmluvy v 
rôznej hodnote - výške, platí hodnota zmluvnej pokuty uvedená vo vyššej sadzbe. 

 
21.9 Dodávateľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávateľom. 

Dodávateľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo 
verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Dodávateľ prehlasuje 
a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky a/alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa 
poskytnutých dodávateľovi (najmä/nie výlučne Projektová dokumentácia, Výkaz výmer, Stavebné povolenia 
a pod.) dodávateľ namietal/oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky.  

 
21.10 Objednávateľ si vyhradzuje právo vyhlasovať alebo nadobúdať tovary, služby alebo montážne práce 

prostredníctvom už existujúcich, prebiehajúcich alebo novo vyhlásených verejných obstarávaní s rovnakým 
alebo podobným predmetom zákazky počas platnosti tejto zmluvy. 

 
21.11 Doručovanie: Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, písomná komunikácia 

podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučenou poštovou zásielkou 
na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy poštou, kuriérom alebo osobne a v prípadoch stanovených touto 
zmluvou aj prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovným písomným doplnením takejto 
komunikácie v lehote 3 dní. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. Za deň doručenia e-
mailu sa považuje deň, kedy odosielateľ obdržal na svoj e-mail potvrdenie o doručení, potvrdzujúce, že 
správa bola doručená na e-mailový server adresáta. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, 
za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme 
písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V 
prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa 
odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia 
zásielky odosielateľovi. 

 
21.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu,  zmluvné prejavy sú 

dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej  že táto zmluva vyjadruje ich 
slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas 
s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

 
21.13 Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých sú dva (2) pre dodávateľa a štyri (4) pre 

objednávateľa. 
 

21.14 Prílohami tejto zmluvy sú: 
Príloha č. 1 – Cenová ponuka dodávateľa 
Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia 
Príloha č. 3 – Výkaz výmer 
Príloha č. 4 – Stavebné povolenie 
Príloha č. 5 – Zoznam subdodávateľov 
Príloha č. 6 – Kontaktné osoby objednávateľa 

 
 
 
 
V Nitre dňa ..........................    V Nitre dňa .............................. 
 
 
     

Za objednávateľa: 
 
 
 

     Za dodávateľa: 
 

-------------------------------------------------- 
Marek Hattas 

primátor mesta 

-------------------------------------------------- 
Tomáš Zaujec 
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Príloha č. 5     

Zoznam subdodávateľov 
 

OBJEDNÁVATEĽ: 
 
 
 
 
 

 

 
MESTO NITRA 

ZODPOVEDNÝ ZAMESTNANEC:  
TELEFÓN:  
E-MAIL:  

 
 
V súlade s § 38 ods. 4 a § 41 ods. 3 a 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) objednávateľ 
stanovuje tieto pravidlá využívania kapacít iných osôb (ďalej len „subdodávateľ“) pri plnení zmluvy o dielo. 
 
Dodávateľ je povinný najneskôr v čase podpisu zmluvy uviesť údaje o všetkých v tom čase známych 
subdodávateľoch v rozsahu podľa tejto prílohy. Dodávateľ za týmto účelom predkladá za každého subdodávateľa 
túto prílohu Zmluvy osobitne a Objednávateľ posudzuje navrhovaného subdodávateľa osobitne podľa podmienok 
uvedených v tejto prílohe. Objednávateľ má právo neschváliť navrhovaného subdodávateľa v prípade, ak 
navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky stanovené v tejto prílohe, o čom bezodkladne informuje Dodávateľa.  
 
Dodávateľ predkladá túto prílohu aj v prípade, ak Dodávateľ počas trvania Zmluvy zistí potrebu plnenia časti 
predmetu Zmluvy subdodávateľom, ktorého Objednávateľ doposiaľ neschválil alebo zistí potrebu nahradenia už 
schváleného subdodávateľa novým subdodávateľom, a to najneskôr 7 pracovných dní pred plánovaným 
nahradením/ nástupom navrhovaného subdodávateľa. Podmienky uvedené v tejto prílohe platia na všetkých 
subdodávateľov navrhovaných počas celého trvania zmluvy rovnako.  
 
Za subdodávateľa sa v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní rozumie hospodársky subjekt, 
ktorý uzavrie alebo uzavrel so Dodávateľom písomnú odplatnú zmluvu alebo objednávku na plnenie určitej časti 
Diela. Na základe uvedeného sa za subdodávateľa považujú najmä hospodárske subjekty, ktoré majú vedomosť, 
že ich kapacity sa využívajú / budú využívať na zhotovenie Diela v zmysle projektovej dokumentácie. Príkladmo je 
za takéto subjekty možné považovať spoločnosti realizujúce stavebné práce na Diele, dodávateľov tovarov, ktoré 
budú zabudované do Diela a ich hodnota presahuje 100 000 € bez DPH, osoby vykonávajúce zameranie a iné 
inžinierske činnosti na stavba alebo osoby vykonávajúce strážnu službu na stavenisku, ak sa služba vykonáva 
a pod.  
 
Dodávateľ sa podpisom Zmluvy zaväzuje využívať subdodávateľov na plnenie Zmluvy za týchto 
podmienok:  

1. Subdodávateľ je oprávnený vykonávať navrhované plnenie.  
• Uvedenú skutočnosť subdodávateľ preukazuje platným výpisom z obchodného / živnostenského 

/ obdobného registra a v prípade viazanej činnosti aj príslušným povolením na výkon viazanej 
činnosti.  

2. Subdodávateľ má platný a aktuálny zápis v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného 
predpisu1 v prípade, ak je subdodávateľ partnerom verejného sektora podľa osobitného predpisu.  

• Uvedenú skutočnosť subdodávateľ preukazuje platným a aktuálnym výpisom z registra partnerov 
verejného sektora. 

3. Subdodávateľ nie je v konflikte záujmov voči členom vedenia mesta a zamestnancom zodpovedným za 
plnenie zmluvy v čase navrhovania a plnenia subdodávateľa.  

• Túto skutočnosť vyhodnocuje zodpovedný zamestnanec mesta na základe čestných prehlásení 
členov vedenia mesta a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy.  

4. V prípade subdodávateľa, ktorým sa nahrádza osoba, ktorej kapacity sa využívali na splnenie podmienok 
účasti vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy, Dodávateľ preukáže 
splnenie danej podmienky účasti, ktorú preukázal kapacitami inej osoby, navrhovaným subdodávateľom 
v rovnakom rozsahu a rovnakým spôsobom. 

 
 

                                                           
1 Zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
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Subdodávateľ č. 1 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
Registrácia: 
Osoba oprávnená konať za subdodávateľa: 
Meno a funkcia kontaktnej osoby subdodávateľa: 
E-mail kontaktnej osoby subdodávateľa: 
Tel. č. kontaktnej osoby subdodávateľa:  
Predmet plnenia vykonávaný subdodávateľom: 
Hodnota plnenia vykonávaného subdodávateľom (v EUR): 
Zápis v registri partnerov verejného sektora: áno č. ................................ / nie2   
Navrhovaný subdodávateľ je:  
 nový subdodávateľ s plánovaným začatím poskytovania služieb ku dňu ................... 
 nahrádza schváleného subdodávateľa ...................... ku dňu ................. 
Povinné prílohy k návrhu subdodávateľa:  
 platný výpis z obchodného registra preukazujúci oprávnenie na výkon plnenia, prípadne iné dokumenty 

preukazujúce výkon viazanej činnosti 
 aktuálny a platný výpis z registra partnerov verejného sektora ak je navrhovaný subdodávateľ 

partnerom verejného sektora podľa osobitného zákona 
 

identifikácia plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ: 
 
 

 
 

Hodnota plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ (v EUR bez DPH/ s DPH): 
 
...........................................................EUR bez DPH / ..................................................EUR s DPH 
 
 
Dátum a miesto predloženia 
návrhu: 

  

Za Dodávateľa: 
(pečiatka a podpis oprávneného 
zástupcu predkladajúceho návrh) 

  

Schválenie navrhovaného subdodávateľa Objednávateľom 

Zodpovedná osoba schvaľujúca subdodávateľa: 
(meno a priezvisko zamestnanca) 

 

Skutočnosti skontrolované zodpovedným zamestnancom: 

1. Na základe predložených dokumentov je možné konštatovať 
oprávnenie subdodávateľa na výkon zodpovedajúceho plnenia.  

ÁNO / NIE 

2. Na základe predloženého výpisu z registra partnerov verejného 
sektora je možné konštatovať platnosť a aktuálnosť zápisu.  

ÁNO / NIE 

3. Navrhovaný subdodávateľ, ktorým sa nahrádza osoba, ktorej 
kapacity boli využité k preukázaniu splnenia niektorej 
z podmienok účasti, spĺňa stanovenú podmienku účasti. 

ÁNO / NIE /  
NEAPLIKUJE SA. 

4. Navrhovaný subdodávateľ bude vykonávať činnosť, na ktorú 
Dodávateľ môže využívať kapacity iných osôb. 

ÁNO / NIE 

5. Navrhovaný subdodávateľ nie je v konflikte záujmov s členmi 
vedenia mesta a zamestnancami zodpovednými za plnenie 
zmluvy. 

ÁNO / NIE 

Poznámky zodpovedného zamestnanca k vyhodnoteniu subdodávateľov: 
 
 

                                                           

2 Nevhodné preškrtnite 
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Na základe predložených dokumentov a zistených skutočnosti zodpovedná osoba  

 Odsúhlasuje navrhnutého subdodávateľa 
 Neodsúhlasuje navrhnutého subdodávateľa 

 
Skutočnosti skontrolované dňa 
/ na mieste:  

  

Zodpovedná osoba:  
(meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby, 
ktorá odsúhlasila navrhovaného subdodávateľa) 
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Príloha č. 6     
 

Kontaktné osoby objednávateľa 
 

 

 
OBJEDNÁVATEĽ: 
 
 
 
 
 

 

 
MESTO NITRA 

ZODPOVEDNÝ ZAMESTNANEC: Ing. Jaroslav Jazvinský - projektový manažér 
TELEFÓN: 037/6502218; 0911 393 375 
E-MAIL: jazvinsky@msunitra.sk 

 
 

OBJEDNÁVATEĽ: 
 
 
 
 
 

 

 
MESTO NITRA 

ZODPOVEDNÝ ZAMESTNANEC: Ing. Tibor Javorek - technický dozor objednávateľa 
TELEFÓN: 037/6502215;  
E-MAIL: tibor.javorek@msunitra.sk 

 

 

OBJEDNÁVATEĽ: 
 
 
 
 
 

 

 
MESTO NITRA 

ZODPOVEDNÝ ZAMESTNANEC: Ing. Vladimír Matula – vedúci OIVaR 
TELEFÓN: 037/6502277; 0903 602 343 
E-MAIL: matula@msunitra.sk 
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REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód: Nitra
Stavba: Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

JKSO: KS:
Miesto: Nitra Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47240768
BAUMANN Nitra s.r.o. IČ DPH: SK2023571187

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1,056,988.97

Sadzba dane Základ dane Výška dane
DPH základná 20.00% 0.00 0.00

znížená 20.00% 1,056,988.97 211,397.79

Cena s DPH v EUR 1,268,386.76

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Nitra

Stavba: Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Miesto: Nitra Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o. Spracovateľ:  

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

Náklady z rozpočtov 1,056,988.97 1,268,386.76

01 Trvalé dopravné znač... 48,778.01 58,533.61

Etapa č.1 SO 03 Zmena s... 96,215.54 115,458.65

SO 01  Cyklotrasa - úsek č.1,2 53,961.17 64,753.40

Objekt0 (1) SO 01 - Cyklotrasa - úsek č.2,3 89,472.39 107,366.87

Objekt0 (2) SO 01 - Cyklotrasa - úsek č.4 91,941.94 110,330.33

Objekt0 (3) SO 01 - Cyklotrasa - úsek č.5,6 123,104.33 147,725.20

Objekt0 (4) SO 01 -  Cyklotrasa - úsek č.7,8,9 148,983.27 178,779.92

Objekt0 (5) Konečné terénne úpravy – Úseky 1-9 18,822.29 22,586.75

Objekt0 (6) 98,268.99 117,922.79

Objekt0 (7) S04 267,383.68 320,860.42

Objekt0 (8) 20,057.36 24,068.83

SO 02 - PREKLÁDKA VEREJNÉHO OSVETLENIA  - 
Úseky 1-7

SO 04-1 - Železničný priechod pre cyklistov a 
chodcov
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

01 - Trvalé dopravné znač...

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47240768

BAUMANN Nitra s.r.o. IČ DPH: SK2023571187

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 48,778.01

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 20.00% 0.00

znížená 48,778.01 20.00% 9,755.60

Cena s DPH v EUR 58,533.61

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

01 - Trvalé dopravné znač...

Miesto:  Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 48,778.01

HSV - Práce a dodávky HSV 48,778.01

    1 - Zemné práce 329.72

    2 - Zakladanie 296.12

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 48,043.45

    99 - Presun hmôt HSV 108.72
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ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

01 - Trvalé dopravné znač...

Miesto:  Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 48,778.01

D HSV Práce a dodávky HSV 48,778.01

D 1 Zemné práce 329.72

1 K 133211101.S m3 3.564 57.10 203.50

2 K 162503112.S m3 3.564 3.67 13.08

3 K 162503113.S m3 60.588 0.43 26.05

4 K 171209002.S t 5.346 16.29 87.09

D 2 Zakladanie 296.12

5 K 275313521.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 12/15 m3 3.689 80.27 296.12

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 48,043.45

6 K 914001111.S ks 95.000 18.12 1,721.40

7 M 404410034395 ks 8.000 17.44 139.52

8 M 404410034410 ks 5.000 17.44 87.20

9 M 404410034420 ks 25.000 17.44 436.00

10 M 404410002030 ks 2.000 41.00 82.00

11 M 404410035181 ks 1.000 58.85 58.85

12 M 404410034445 ks 10.000 26.37 263.70

13 M 404410175692 ks 1.000 27.68 27.68

14 M 404410113431 ks 1.000 34.83 34.83

15 M 404410035285 ks 1.000 26.36 26.36

16 M 404410034790 ks 2.000 31.55 63.10

17 M 404410175708 ks 24.000 39.08 937.92

18 M 404410179064 ks 1.000 26.75 26.75

Hĺbenie šachiet v  hornine tr. 3 súdržných - ručným 
náradím plocha výkopu do 4 m2

Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po 
nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na 
vzdialenosť do 3000 m

Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po 
nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, 
príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 
stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt

Regulačná značka ZDZ 220 "Cestička pre chodcov", Zn 
lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1

Regulačná značka ZDZ 221 "Cyklistická komunikácia", 
Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1

Regulačná značka ZDZ 222 "Spoločná cestička pre 
chodcov a cyklistov", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, 
RA1, P3, E2, SP1

Výstražná značka ZDZ 143 "Cyklisti", Zn lisovaná, V2-
900 mm, RA3, P3, E2, SP1

Regulačná značka ZDZ 225 "Koniec špeciál.cestičky 
alebo pruhu (vyhradený pruh pre verej.dopravu)", Zn 
lisovaná, V3 - kruh 750 mm, RA3, P3, E2, SP1

Regulačná značka ZDZ 223 "Oddelená cestička pre 
chodcov a cyklistov", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, 
RA1, P3, E2, SP1

Návesť ZDZ 331-50 "Zastávka 
(autobus,trolejbus,elektrobus)", Zn lisovaná, V2-
600x600 mm, RA1, P3, E2, SP1

Informatívna značka ZDZ 321"Jednosmerná cesta", Zn 
lisovaná, V2-300x800 mm, RA3, P3, E2, SP1

Regulačná značka ZDZ 230 "Zákaz vjazdu", Zn 
lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1

Regulačná značka ZDZ 215 "Zákaz odbočenia", Zn 
lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1

Návesť ZDZ 325 "Priechod pre chodcov (informačná 
značka)", Zn lisovaná, V2-750x750 mm, RA1, P3, E2, 
SP1

Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 503 "Smerová 
šípka", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

19 M 404410176036 ks 4.000 40.47 161.88

20 M 404410002245 ks 2.000 34.51 69.02

21 M 404410034310 ks 2.000 26.37 52.74

22 M 404410177800 Pruhová značka ZDZ 451-459 ks 1.000 139.69 139.69

23 M 404440000100.S Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn ks 180.000 3.26 586.80

24 K 914501121.S ks 66.000 11.12 733.92

25 M 404490008401.S Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky ks 66.000 29.09 1,919.94

26 M 404490008600.S Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová ks 66.000 0.63 41.58

27 K 915712512.S m 318.000 1.30 413.40

28 K 915712522.S m 320.000 0.70 224.00

29 K 915714121.S m 258.000 6.04 1,558.32

30 K 915721512.S m2 401.300 15.67 6,288.37

31 K 915791111.S m 638.000 0.26 165.88

32 K 915791112.S m2 401.300 1.99 798.59

33 K 915910001.S m2 1,034.950 24.10 24,942.30

34 K 915920001.S ks 137.000 3.12 427.44

35 M 40449000811.S Gombík dopravný reflexný Kyklop ks 137.000 37.58 5,148.46

36 K 966006132.S ks 15.000 12.72 190.80

37 K 966083112.S m2 23.000 9.27 213.21

38 K 979082213.S t 1.322 1.87 2.47

39 K 979082219.S t 25.118 0.36 9.04

40 K 979087212.S t 1.322 4.63 6.12

41 K 979089012.S Poplatok za skladovanie t 1.322 33.41 44.17

D 99 Presun hmôt HSV 108.72

42 K 998225111.S t 51.285 2.12 108.72

Návesť ZDZ 326 "Priechod pre cyklistov", Zn lisovaná, 
V2-600x600 mm, RA3, P3, E2, SP1

Výstražná značka priecestná ZDZ 151 "Priecestie", Zn 
lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1

Regulačná značka ZDZ 212 "Prikázaný smer 
obchádzania", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, 
E2, SP1

Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m 
do betónového základu

Vodorovné dopravné značenie termoplastom deliacich 
čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná

Vodorovné dopravné značenie termoplastom deliacich 
čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná

Dočasné vodorovné značenie krytu lepením pásky 
plochej vodiacich prúžkov šírky 250 mm

Vodorovné dopravné značenie termoplastom prechodov 
pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná

Predznačenie pre značenie striekané farbou z 
náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky

Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou 
alebo vykonávané z náterových hmôt

Bezpečnostný farebný povrch vozoviek červený alebo 
zelený pre podklad asfaltový, napr. Rocbinda

Osadenie retroreflexného plastového dopravného 
gombíka rozmeru 100x100x17,9 mm

Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so 
stĺpikmi s bet. pätkami,  -0,08200t

Odstránenie vodorovného dopravného značenia 
frézovaním plochy,  -0,00400t

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 
urovnaním na vzdialenosť do 1 km

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km 
pre vodorovnú dopravu sutiny

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny

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

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

Etapa č.1 - SO 03 Zmena s...

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47240768

BAUMANN Nitra s.r.o. IČ DPH: SK2023571187

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 96,215.54

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 20.00% 0.00

znížená 96,215.54 20.00% 19,243.11

Cena s DPH v EUR 115,458.65

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

Etapa č.1 - SO 03 Zmena s...

Miesto:  Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 96,215.54

M - Práce a dodávky M   96,215.54

    21-M - Elektromontáže   1,723.56

    22-M 089 - Montáže oznam. a zabezp. zariadení /skupina 096/   71,859.78

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach   18,038.98

    Ostatné - Ostatné náklady na stavbu   4,593.22
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ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

Etapa č.1 - SO 03 Zmena s...

Miesto:  Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 96,215.54

D M Práce a dodávky M   96,215.54

D 21-M Elektromontáže   1,723.56

1 K 210030701 Uzemnenie stožiara CSS ks 0.000 0.00 0.00

2 K 210064008 ks 0.000 0.00 0.00

3 K 210100003 ks 0.000 0.00 0.00

4 K 210220010 m 0.000 0.00 0.00

5 K 210810062 m 0.000 0.00 0.00

6 K 220061552 m 0.000 0.00 0.00

7 K 220061553 m 0.000 0.00 0.00

8 K 220061554 m 0.000 0.00 0.00

9 M Kábel silový Cu CYKY-J  7x1,5 m 0.000 0.00 0.00

10 K 220061577 m 0.000 0.00 0.00

11 M Kábel silový Cu CYKY-J  12x1,5 m 0.000 0.00 0.00

12 K 220061580 m 0.000 0.00 0.00

13 M Kábel silový Cu CYKY-J  19x1,5 m 0.000 0.00 0.00

14 K 220061581 m 0.000 0.00 0.00

15 M Kábel silový Cu CYKY-J  24x1,5 m 0.000 0.00 0.00

16 K 220061701 m 0.000 0.00 0.00

17 K 220110341 Objímka káblova značkovacia ks 0.000 0.00 0.00

18 K 220110346 Zhotovenie káblového štítka ks 0.000 0.00 0.00

19 K Jednosmerné meranie na miest kábli (pred/po montaži) pár 0.000 0.00 0.00

20 K 220111436 ks 0.000 0.00 0.00

21 K 220111765 ks 0.000 0.00 0.00

22 K 220111767 Svorka-spojka SM-3 pre FeZn vedenia ks 0.000 0.00 0.00

23 K 220111768 Svorka pripojovacia ST 01 pre FeZn vedenia ks 0.000 0.00 0.00

24 K 220111776 Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 mm2 v zemi m 0.000 0.00 0.00

25 M Vodič FeZn priemer 8mm kg 0.000 0.00 0.00

26 K 220281302 m 25.500 1.62 41.31

27 M Šnúra medená CMSM  3x1 m 25.500 5.76 146.88

Náter zemniaceho pásku , číslovanie stožiarov, tlačidiel 
a pod.

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a 
vodičovej koncovky do 16 mm2

Náter zemniaceho pásku do 120 mm2(1x náter včít.svo 
riek a vyznač.žlt.pruhov resp iné označ)

Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov 
CYKY-J do 2,5 mm-počet žíl 12

Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov 
CYKY-J do 2,5 mm-počet žíl 7

Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov 
CYKY-J do 2,5 mm-počet žíl 19

Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov 
CYKY-J do 2,5 mm-počet žíl 24

3410110300,0000
0

Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov 
CYKY-J do 2,5 mm-počet žíl 12

3410111000,0000
0

Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov 
CYKY-J do 2,5 mm-počet žíl 19

3410111600,0000
0

Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov 
CYKY-J do 2,5 mm-počet žíl 24

3410112100,0000
0

Ostat práce(zatiah kábla do objektu) kábel do váhy 9 
kg/m

2201111431,0000
0

Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod 
signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu

Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu 
do protokolu

3544112002,0000
0

Kábel návestný CMSM do 2,5,počet žíl 3 uložený v 
rúrkach

3410547300,0000
0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

28 K 220281304 m 134.500 1.70 228.65

29 M 3410549000 Šnúra medená CMSM  5x1 m 134.500 5.43 730.34

30 K 220300601-1 Ukonč náv káblov CMSM , TCEKFY ks 46.000 12.53 576.38

D 22-M 089 Montáže oznam. a zabezp. zariadení /skupina 096/   71,859.78

31 K 220890021 ks 23.000 163.42 3,758.66

32 K 220960002 ks 0.000 0.00 0.00

33 M Pol1 ks 0.000 0.00 0.00

34 K 220960002-2 ks 0.000 0.00 0.00

35 M Pol2 ks 0.000 0.00 0.00

36 M 316790801 ks 0.000 0.00 0.00

37 K 220960005 Mont. výložníka na stožiar ks 0.000 0.00 0.00

38 M Pol3 ks 0.000 0.00 0.00

39 M Pol4 ks 0.000 0.00 0.00

40 K 220960006 Montáž základového rámu stožiara, ks 0.000 0.00 0.00

41 M 316780801 Základový rošt  pre upevnenie stožiara CDS pol.č.30 ks 0.000 0.00 0.00

42 M 316780802 Základový rošt  pre upevnenie stožiara CDS pol.č.32 ks 0.000 0.00 0.00

43 K 220960019 Situovanie stožiara CDS, radiča, majáčika, RE.P ks 1.000 2,922.98 2,922.98

44 K 220960021 Montáž svorkovnice stožiarovej,pripevnenie ks 0.000 0.00 0.00

45 K 220960031 ks 3.000 50.95 152.85

46 M 404410904b Návestidlo jednokomor priemer 200  40V  AC LED ks 3.000 2,087.85 6,263.55

47 K 220960036 Montáž zostaveného náv preskúš-2 kom na stožiar ks 6.000 58.74 352.44

48 M 404410905a Návestidlo dvojkomor priemer 200   40V AC LED ks 6.000 2,087.85 12,527.10

49 K 220960041 ks 8.000 68.61 548.88

50 M 404410906a Návestidlo trojkomor priemer 200    40V AC LED ks 8.000 2,087.69 16,701.52

51 K 220960044 ks 5.000 92.58 462.90

52 M Pol5 Návestidlo trojkomor priemer 300   40V AC LED ks 5.000 709.87 3,549.35

53 K 220960032 ks 1.000 375.81 375.81

54 M 404410904d Návestidlo jednokomor priemer 300  40V  AC LED ks 1.000 709.87 709.87

55 M 404420902 ks 1.000 793.38 793.38

56 M 404420902.1 ks 1.000 793.38 793.38

57 M 404420902.2 ks 1.000 6,263.54 6,263.54

58 K 220960073 Montáž akust zar pre nevidiacich ks 6.000 292.30 1,753.80

Kábel návestný CMSM  do 2,5,počet žíl 5 uložený v 
rúrkach

Regulovanie prúdokruhu svetelných návestidiel, 
premeranie a vyregulovanie

Mont.stožiara(stľpa),osadenie základu,zatiahnutie 
kábla,prepojenie-priameho na zákadovom ráme

Špeciálny stožiar CDS pre inštalovanie základných 
návestidiel, kužeľový, žiarovozinkovaný,  s dverným 
otvorom  výšky 450mm, spodná hrana dvierok vo výške 
600 od zeme, s prírubou pre uchytenie, káblový prívod 
zo spodnej časti drieka,  výška stožiara 3400mm

Mont.stožiara(stľpa),osadenie základu,zatiahnutie 
kábla,prepojenie-výložník na zákLad. ráme

Špeciálny stožiar CDS pre inštalovanie základných a 
opakovacích návestidiel, kužeľový, žiarovozinkovaný,  s 
možnosťou osadenia výložníka, s dverným otvorom  
výšky 450mm, spodná hrana dvierok vo výške 600 od 
zeme, s prírubou pre uchytenie, káblový prívod z

Stožiarová svorkovnica bez údržbová do stožiara CDS 
pre pripojenie kabeláže

Žiarovozinkovaný výložník pre osadenie návestidiel 
CDS s dĺžkou vyloženia 3,5m, inštalácia výložníka na 
stožiar CDS v pol.č.32

Žiarovozinkovaný výložník pre osadenie návestidiel 
CDS s dĺžkou vyloženia 6m, inštalácia výložníka na 
stožiar CDS v pol.č.32

Montáž zostaveného návestidla,preskúš-1 kom na 
stožiar

Montáž zostaveného náv preskúš-3 kom D 200 na 
stožiar

Montáž zostaveného náv preskúš-3 kom D 300 na 
výložník

Montáž zostaveného návestidla,preskúš-1 kom na 
výložník

Radič CDS , nutnosť pripojenia k riadiacej dopravnej 
ústredne MCC256 umiestnenej na mestskej polícii, 
pružné fázové prechody, editácia sig. plánov pomocov 
GSM, hlásenie porúch cez GSM, Integrita bezpečnosti 
SIL 3 v zmysle STN EN 61508,  Štatistiky detekto

Modul do radiča na komunikáciu s Riadiacou ústredňou 
MCC 256

Doplnenie dopravnej centrály MCC256, pripojenie a 
nakonfigurovanie križovatky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

59 M 404421910 ks 6.000 292.30 1,753.80

60 M 40444090 pár 14.000 292.30 4,092.20

61 M 404440902 pár 3.000 292.30 876.90

62 M 404440905 ks 6.000 100.22 601.32

63 K 220960126 ks 0.000 0.00 0.00

64 M 404421902 ks 0.000 0.00 0.00

65 K 220960191 ks 1.000 899.53 899.53

66 K 220960196 ks 1.000 131.17 131.17

67 K 220960197 ks 10.000 66.23 662.30

68 K 220960301 ks 1.000 709.87 709.87

69 K 220960302 ks 2.000 709.87 1,419.74

70 K 220960311 Komplexné vyskúšanie SSZ do 5 signálnych skupín ks 1.000 1,252.71 1,252.71

71 K 220960312 ks 2.000 417.57 835.14

72 K 220960436 SW, programy do radiča CDS ks 3.000 53.23 159.69

73 K 220960441 ks 1.000 66.64 66.64

74 K 220960443 Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny ks 1.000 31.66 31.66

75 K 220960444 ks 1.000 43.71 43.71

76 K 220960501 Montáž symbolu do náv O200 alebo 300 ks 31.000 12.69 393.39

77 M 404410915 Symbol do návestidla pr. 200 ks 25.000 0.00 0.00

78 M 404410930 Symbol do návestidla pr. 300 ks 6.000 0.00 0.00

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   18,038.98

79 K 286130801 Pokládka FXKVR 100 m 0.000 0.00 0.00

80 M 286130801 Rúrka FXKVR 110 m 0.000 0.00 0.00

81 K 460010024 km 0.000 0.00 0.00

82 K 460030011 m2 0.000 0.00 0.00

83 K 460030061 Búranie betónovej vrstvy do 15cm m2 0.000 0.00 0.00

84 K 460030071 Búranie živičných povrchov vrstvy 3 - 5 cm. m2 0.000 0.00 0.00

85 K 460030081 m 0.000 0.00 0.00

86 K 460050602-1 Výkop jamy štartovacej m3 0.000 0.00 0.00

87 K 460050602-2 Výkop jamy pre vyhľadanie chráničky m3 0.000 0.00 0.00

88 K 460050602-3 Výkop jamy cieľovej m3 0.000 0.00 0.00

89 K 460070555 ks 0.000 0.00 0.00

90 M 286130701 Rúrka FXKVR d 63 flexibil. (do zákl stožiara) m 0.000 0.00 0.00

91 K 460080001 m3 0.000 0.00 0.00

92 K 460120002-1 ks 0.000 0.00 0.00

93 K 460200134 m 0.000 0.00 0.00

Akustické sig zar pre nevidiacich, napájacie napätie 40V 
AC

Montážna súprava plastová dĺžky 183mm na uchytenie 
návestidla k stožiaru CDS pol č. 30 a 32

Montážna súprava hliníková dĺžky 183mm na uchytenie 
návestidla k stožiaru CDS pol č. 30 a 32

Montážna súprava  na uchytenie návestidla na výložník 
pol.č. 46,47

Montáž tlačidla pre chodcov na 
stožiar,upevnenie,zapojenie,bez dodania tlačidla a 
šnúry

Tlačidlo pre chodcov pre vyvolanie výzvy, s napájacím 
napätím 24V DC

Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa 
požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny

Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa 
požiadaviek-každej ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny

Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa 
požiadaviek-každej ďalšej skupiny bez mont.plošiny

Príprava ku komplexnému vyskúšaniu SSZ za do 5 sig. 
skupin

Príprava ku komplexnému vyskúšaniu SSZ za dalšich 5  
signálnych skupin

Komplexnému vyskúšaniu SSZ za dalších 5 signálnu 
skupinu

Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na 
blikajúcu žltú so zaistením v radiči

Kontrola zariadenia SSZ v podriad.koordinovanom 
režime(zelená vlna),kontrola reakcie na prísl.povely

Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom 
priestore

Sňatie mačiny s narezaním a s uložením na kopy alebo 
naložením na fúrik.

Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na 
rezanie škár.

Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky 
pätkový na základovom ráme v zemine triedy 5

Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a 
betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia

Zásyp jamy štartovacej,  cielovej a pre vyhladanie 
chráničky

Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hl,  
chodníku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

94 K 460200163 Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hl, zeleň m 0.000 0.00 0.00

95 K 460300205 m 0.000 0.00 0.00

96 M 286101100 Chránička PVC DN110 m 0.000 0.00 0.00

97 K 460440012 Provizórne zaistenie kábla vo výkope ks 0.000 0.00 0.00

98 K 460460022 Zriadenie a odstránenie fyzickej zábrany (pásky) m 0.000 0.00 0.00

99 K 460490012 m 0.000 0.00 0.00

100 M 2830002000 Fólia červená š. 33cm m 0.000 0.00 0.00

101 K 460560134 m 0.000 0.00 0.00

102 K 460560163 m 0.000 0.00 0.00

103 K 460620001 m2 0.000 0.00 0.00

104 K 460620006 m2 0.000 0.00 0.00

105 K 460620013 m2 0.000 0.00 0.00

106 M 5893470000 Betón pre vozovky skup.I,cem. portl.,fr. do 32 mm m3 0.000 0.00 0.00

107 M 0057211200 Travové semeno parková zmes kg 0.000 0.00 0.00

108 M 5894215100 Zmes živičná pre liaty asfalt strednozrnný LAS t 0.000 0.00 0.00

109 K 220281303D Kábel návestný CMSM uložený v rúrkach 3x1,5 m 25.500 29.23 745.37

110 K 220281304D Kábel návestný CMSM uložený v rúrkach 5x1,5 m 134.500 29.23 3,931.44

111 K 220960035D ks 3.000 417.57 1,252.71

112 K 220960036D ks 6.000 417.57 2,505.42

113 K 220960041D Demontáž zostaveného náv trojkomorového zo stožiara ks 8.000 417.57 3,340.56

114 K 220960042D Demontáž zostaveného náv trojkomorového z výložníka ks 5.000 417.57 2,087.85

115 K 220960073D Demontáž akustického zariadenia SZN-1 ks 6.000 208.78 1,252.68

116 K 220960181D Demontáž radiča CSS ks 1.000 1,252.71 1,252.71

117 K h 8.000 208.78 1,670.24

118 K Použitie mechanizmov -autožeriav 10t h 0.000 0.00 0.00

D Ostatné Ostatné náklady na stavbu   4,593.22

119 M 4560001800 Použitie mechanizmov - výsuvná plošina do 12m h 8.000 208.78 1,670.24

120 M HZS-801 Dokumentácia skutočného vyhotovenia sub 1.000 2,922.98 2,922.98

Pretlačovanie otvorov strojovo za účelom inštalovania 
3xDN110, bez chráničky, štat a ciel jamy

Rozvinutie a ulož výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 
33 cm

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 50 cm hlbokej v(chodník)

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej (zeleň)

Položenie mačiny,založenie,upevnenie,ubitie drevenou 
ubíjačkou,postrek hadicou,sklon terénu do 1:5

Osiatie povrchu trávnym semenom ručne,zasekanie 
hrablami,postrek,

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny

Demontáž zostaveného náv jednokomorového zo 
stožiara

Demontáž zostaveného náv dvojkomorového zo 
stožiara

4560001800,0000
0

Použitie mechanizmov na demont-plošina do 10m 
izolovaná

4560001801.0000
0



Strana 13 z 54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

SO 01 -  Cyklotrasa - úsek č.1,2

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47240768

BAUMANN Nitra s.r.o. IČ DPH: SK2023571187

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 53,961.17

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 20.00% 0.00

znížená 53,961.17 20.00% 10,792.23

Cena s DPH v EUR 64,753.40

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

SO 01 -  Cyklotrasa - úsek č.1,2

Miesto:  Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 53,961.17

HSV - Práce a dodávky HSV   51,486.97

    1 - Zemné práce   5,795.49

    5 - Komunikácie   34,110.41

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie   10,536.30

    99 - Presun hmôt HSV   1,044.77

PSV - Práce a dodávky PSV   2,474.20

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové   2,474.20
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ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

SO 01 -  Cyklotrasa - úsek č.1,2

Miesto:  Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 53,961.17

D HSV Práce a dodávky HSV   51,486.97

D 1 Zemné práce   5,795.49

1 K 113106611 Rozoberanie zámkovej dlažby - pôvodná m2 56.410 2.05 115.64

2 K 113106611A Rozoberanie zámkovej dlažby - zmena m2 27.050 2.05 55.45

3 K 113151113 m2 99.500 0.94 93.53

4 K 113151113A m2 23.200 0.94 21.81

5 K 113307212R01 m2 114.000 9.19 1,047.66

6 K 122102201R01 m3 9.500 7.12 67.64

7 K 122102201R01A m3 3.940 7.12 28.05

8 K 122102201R02 m2 326.020 11.29 3,680.77

9 K 122602223R01 Odkopávka a prekopávka štrkovej plochy hr.260 m3 43.000 10.02 430.86

10 K 162301102 m3 12.109 3.42 41.41

11 K 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 12.109 0.68 8.23

12 K 181201102 Úprava pláne chodníkov v hornine 1-4 so zhutnením m2 326.020 0.42 136.93

13 K 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype - zmena m2 19.690 1.40 27.57

14 K 182303113R01 Dosypávka zeminy po vybúraných stromov - pôvodná m3 5.020 7.52 37.75

15 K 182303113R01A Dosypávka zeminy po vybúraných stromov - zmena m3 0.330 6.64 2.19

D 5 Komunikácie   34,110.41

16 K 577131131R01 Asfaltový betón pre ložné vrstvy hr.40 m2 915.470 11.29 10,335.66

17 K 577131131R02 Asfaltový spojovací postrek m2 915.470 0.71 649.98

18 K 577131131R03 Betonová vozovka hr.120 m2 915.470 25.26 23,124.77

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   10,536.30

19 K 916531111R01 m 172.500 16.69 2,879.03

20 M 5921745000R01 Cestný obrubník vr.bet.lôžka m 174.225 7.52 1,310.17

21 K 916531111R02 Osadenie záhonového obrubníka ABO 5-20 m 253.120 12.53 3,171.59

22 M 5921745000R02 Záhonový obrubník ABO 5-20 m 255.651 5.01 1,280.81

23 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 46.599 13.04 607.65

24 K 979081121 t 559.188 0.43 240.45

25 K 979082111 t 46.599 9.67 450.61

26 K 979082121 t 46.599 1.09 50.79

27 K 979089612 t 46.599 7.52 350.42

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu 
frézovaním, ,hr.40 mm,  vrátane podkladných 
konštrukcií - pôvodná

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu 
frézovaním, ,hr.40 mm,  vrátane podkladných 
konštrukcií - zmena

Vybúranie betónovej plochy parkoviska ( betón-hr.120, 
štrkopiesok-hr.120, štrkodrva-hr.32-63

Odkopávka a prekopávka zeminy v horninách 3 -  
pôvodná

Odkopávka a prekopávka zeminy v horninách 3 -  
zmena

Vyrovnanie chodníka podsypom a zhutnením zo 
štrkopiesku

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, 
horniny tr.1-4, do 1000 m

Osadenie cestného obrubníka betón., do lôžka z bet. 
pros. tr. C 12/15

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

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

28 K 979089713 Prenájom kontajneru 7 m3 t 46.599 4.18 194.78

D 99 Presun hmôt HSV   1,044.77

29 K 998011001 t 80.491 12.98 1,044.77

D PSV Práce a dodávky PSV   2,474.20

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové   2,474.20

30 K 767914830R01 Demontáž oplotenia - pletiva na bet.stĺpikoch m 29.800 5.01 149.30

31 K 767914830R02 Demontáž cestných obrubníkov m 15.000 5.01 75.15

32 K 767914830R04 Prekládka reklamného bilbordu - zmena ks 1.000 2,087.85 2,087.85

33 K 998767201 % 2.154 75.16 161.90

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

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

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

Objekt0 (1) - SO 01 - Cyklotrasa - úsek č.2,3

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47240768

BAUMANN Nitra s.r.o. IČ DPH: SK2023571187

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 89,472.39

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 20.00% 0.00

znížená 89,472.39 20.00% 17,894.48

Cena s DPH v EUR 107,366.87

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

Objekt0 (1) - SO 01 - Cyklotrasa - úsek č.2,3

Miesto:  Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 89,472.39

HSV - Práce a dodávky HSV   86,468.88

    1 - Zemné práce   8,670.99

    5 - Komunikácie   53,394.33

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie   21,513.17

    99 - Presun hmôt HSV   2,890.39

PSV - Práce a dodávky PSV   3,003.51

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové   3,003.51
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ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

Objekt0 (1) - SO 01 - Cyklotrasa - úsek č.2,3

Miesto:  Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 89,472.39

D HSV Práce a dodávky HSV   86,468.88

D 1 Zemné práce   8,670.99

1 K 100004220R01 urovnanie nivelety chodníka štrkopiesok m3 216.000 2.71 585.36

2 K 112101112 ks 5.000 19.66 98.30

3 K 113151113 m2 154.800 0.94 145.51

4 K 122102201R01 Odkopávka a prekopávka zeminy v horninách 3 m3 704.400 7.12 5,015.33

5 K 122102201R03 zníženie cestného obrubníka pri prechode m 7.000 45.93 321.51

6 K 122602223R01 Odkopávka a prekopávka štrkovej plochy hr.260 m3 19.800 10.02 198.40

7 K 162301102 m3 15.790 3.42 54.00

8 K 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 15.790 0.68 10.74

9 K 181201102 Úprava pláne chodníkov v hornine 1-4 so zhutnením m2 2,278.000 0.42 956.76

10 K 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype - zmena m2 447.269 1.40 626.18

11 K 182303113R01 Dosypávka zeminy po vybúraných stromov m3 87.620 7.52 658.90

D 5 Komunikácie   53,394.33

12 K 577131131R01 Asfaltový betón pre ložné vrstvy hr.40 m2 1,433.020 11.29 16,178.80

13 K 577131131R02 Asfaltový spojovací postrek m2 1,433.020 0.71 1,017.44

14 K 577131131R03 Betonová vozovka hr.120 m2 1,433.020 25.26 36,198.09

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   21,513.17

15 K 916531111R02 Osadenie záhonového obrubníka ABO 5-20 - pôvodná m 1,186.550 12.52 14,855.61

16 M 5921745000R02 Záhonový obrubník ABO 5-20 - pôvodná m 1,198.416 5.01 6,004.06

17 K 916531111R02A Osadenie záhonového obrubníka ABO 5-20 - zmena m -2.050 9.66 -19.80

18 M 5921745000R02A Záhonový obrubník ABO 5-20 - zmena m -2.255 5.02 -11.32

19 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 16.838 13.04 219.57

20 K 979081121 t 202.056 0.43 86.88

21 K 979082111 t 16.838 9.67 162.82

22 K 979082121 t 16.838 1.09 18.35

23 K 979089612 t 16.838 7.52 126.62

24 K 979089713 Prenájom kontajneru 7 m3 t 16.838 4.18 70.38

D 99 Presun hmôt HSV   2,890.39

25 K 998011001 t 222.680 12.98 2,890.39

D PSV Práce a dodávky PSV   3,003.51

Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. 
kmeňa nad 200 do 300 mm

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu 
frézovaním, ,hr.40 mm,  vrátane podkladných 
konštrukcií

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, 
horniny tr.1-4, do 1000 m

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

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

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

Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá 
konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové   3,003.51

26 K 767914830R01 Demontáž oplotenia - pletiva na bet.stĺpikoch m 83.500 5.01 418.34

27 K 767914830R02 Demontáž cestných obrubníkov m 33.000 5.01 165.33

28 K 767914830R04 Prekládka reklamného bilbordu - zmena ks 1.000 2,087.85 2,087.85

29 K 998767201 % 4.417 75.16 331.99
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

Objekt0 (2) - SO 01 - Cyklotrasa - úsek č.4

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47240768

BAUMANN Nitra s.r.o. IČ DPH: SK2023571187

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 91,941.94

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 20.00% 0.00

znížená 91,941.94 20.00% 18,388.39

Cena s DPH v EUR 110,330.33

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

Objekt0 (2) - SO 01 - Cyklotrasa - úsek č.4

Miesto:  Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 91,941.94

HSV - Práce a dodávky HSV   80,528.38

    1 - Zemné práce   4,542.55

    5 - Komunikácie   61,461.12

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie   11,197.68

    99 - Presun hmôt HSV   3,327.03

PSV - Práce a dodávky PSV   11,413.56

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové   11,413.56
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ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

Objekt0 (2) - SO 01 - Cyklotrasa - úsek č.4

Miesto:  Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 91,941.94

D HSV Práce a dodávky HSV   80,528.38

D 1 Zemné práce   4,542.55

1 K 122102201R03 zníženie cestného obrubníka pri prechode m 13.000 45.93 597.09

2 K 100004220R01 urovnanie nivelety chodníka štrkopiesok m3 25.000 2.71 67.75

3 K 112101112 ks 1.000 19.66 19.66

4 K 113151113 m2 761.500 0.94 715.81

5 K 113151113A m2 -43.200 0.94 -40.61

6 K 113152140R m2 43.200 1.55 66.96

7 K 122102201R01 Odkopávka a prekopávka zeminy v horninách 3 m3 289.030 7.12 2,057.89

8 K 162301102 m3 77.670 3.42 265.63

9 K 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 77.670 0.68 52.82

10 K 181201102 Úprava pláne chodníkov v hornine 1-4 so zhutnením m2 910.000 0.42 382.20

11 K 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype - zmena m2 170.900 1.40 239.26

12 K 183901148R01 Dosypanie zeminy za obrubníkom a zásyp stromov m3 4.040 29.23 118.09

D 5 Komunikácie   61,461.12

13 K 577131131R01 Asfaltový betón pre ložné vrstvy hr.40 - pôvodná m2 1,672.530 11.29 18,882.86

14 K 577131131R01A Asfaltový betón pre ložné vrstvy hr.40 - zmena m2 -23.010 11.29 -259.78

15 K 577131131R02 Asfaltový spojovací postrek - pôvodná m2 1,672.530 0.71 1,187.50

16 K 577131131R02A Asfaltový spojovací postrek - zmena m2 -23.010 0.71 -16.34

17 K 577131131R03 Betonová vozovka hr.120 - pôvodná m2 1,672.530 25.26 42,248.11

18 K 577131131R03A Betonová vozovka hr.120 - zmena m2 -23.010 25.26 -581.23

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   11,197.68

19 K 915715111.S Varovný pás z dlažby s nopkovým povrchom - zmena m 7.870 44.69 351.71

20 K 915715112.S Varovný pás z dlažby s vodiacim povrchom - zmena m 5.890 50.39 296.80

21 K 916531111R02 Osadenie záhonového obrubníka ABO 5-20 - zmena m 402.830 12.53 5,047.46

22 M 5921745000R02 Záhonový obrubník ABO 5-20 - zmena m 443.113 5.01 2,220.00

23 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 80.711 13.04 1,052.47

24 K 979081121 t 968.532 0.43 416.47

25 K 979082111 t 80.711 9.67 780.48

26 K 979082121 t 80.711 1.09 87.97

27 K 979089612 t 80.711 7.52 606.95

Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. 
kmeňa nad 200 do 300 mm

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu 
frézovaním, ,hr.40 mm,  vrátane podkladných 
konštrukcií - pôvodná

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu 
frézovaním, ,hr.40 mm,  vrátane podkladných 
konštrukcií - zmena

Ostránenie asfaltového podkladu alebo krytu 
frézovaním, hr.80mm, vrátane podkladných konštrukcií - 
zmena

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, 
horniny tr.1-4, do 1000 m

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

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

28 K 979089713 Prenájom kontajneru 7 m3 t 80.711 4.18 337.37

D 99 Presun hmôt HSV   3,327.03

29 K 998011001 t 256.320 12.98 3,327.03

D PSV Práce a dodávky PSV   11,413.56

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové   11,413.56

30 K 767914830R01 Demontáž oplotenia - pletiva na bet.stĺpikoch m 16.000 5.01 80.16

31 K 767914830R03 Demontáž záhonového obrubníka - pôvodná m 318.500 3.34 1,063.79

32 K 767914830R03A Demontáž záhonového obrubníka - zmena m 17.500 3.34 58.45

33 K 767914830R04 Prekládka reklamného bilbordu ks 3.000 2,085.46 6,256.38

34 K 777557203R01 Nadbetonávka stropných panelov (S3,S4) m2 121.500 20.88 2,536.92

35 K 998767201 % 18.864 75.16 1,417.86

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

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

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

Objekt0 (3) - SO 01 - Cyklotrasa - úsek č.5,6

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47240768

BAUMANN Nitra s.r.o. IČ DPH: SK2023571187

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 123,104.33

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 20.00% 0.00

znížená 123,104.33 20.00% 24,620.87

Cena s DPH v EUR 147,725.20

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka



Strana 26 z 54

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

Objekt0 (3) - SO 01 - Cyklotrasa - úsek č.5,6

Miesto:  Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 123,104.33

HSV - Práce a dodávky HSV   108,683.25

    1 - Zemné práce   8,776.77

    5 - Komunikácie   60,492.73

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie   33,635.05

    99 - Presun hmôt HSV   5,778.70

PSV - Práce a dodávky PSV   12,177.53

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové   12,177.53

N00 - OM spolu 14,803 bm, hr.400 mm, výška 600 mm - pôvodná   2,243.55
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ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

Objekt0 (3) - SO 01 - Cyklotrasa - úsek č.5,6

Miesto:  Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 123,104.33

D HSV Práce a dodávky HSV   108,683.25

D 1 Zemné práce   8,776.77

1 K 122102201R03 zníženie cestného obrubníka pri prechode m 26.000 45.93 1,194.18

2 K 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype - zmena m2 56.058 1.40 78.48

3 K 28517R01 rozobratie terénnych schodov a znovupoužitie ks 1.000 1,252.71 1,252.71

4 K 34817R01 Úprava oceľového zábradlia schodiska ks 1.000 2,380.14 2,380.14

5 K 100004220R01 urovnanie nivelety chodníka štrkopiesok m3 3.500 2.71 9.49

6 K 113151113 m2 1,254.080 0.94 1,178.84

7 K 113151113A m2 65.170 0.94 61.26

8 K 122102201R01 m3 163.900 7.12 1,166.97

9 K 122102201R01A m3 9.700 7.12 69.06

10 K 162301102 m3 127.916 3.42 437.47

11 K 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 127.916 0.68 86.98

12 K 181201102 Úprava pláne chodníkov v hornine 1-4 so zhutnením m2 447.000 0.42 187.74

13 K 183901148R01 m3 24.020 29.23 702.10

14 K 183901148R01A m3 -0.980 29.23 -28.65

D 5 Komunikácie   60,492.73

15 K 577131131R01 Asfaltový betón pre ložné vrstvy hr.40 - pôvodná m2 1,637.200 11.29 18,483.99

16 K 577131131R01A Asfaltový betón pre ložné vrstvy hr.40 - zmena m2 -13.670 11.29 -154.33

17 K 577131131R02 Asfaltový spojovací postrek - pôvodná m2 1,637.200 0.71 1,162.41

18 K 577131131R02A Asfaltový spojovací postrek - zmena m2 -13.670 0.71 -9.71

19 K 577131131R03 Betonová vozovka hr.120 - pôvodná m2 1,637.200 25.26 41,355.67

20 K 577131131R03A Betonová vozovka hr.120 - zmena m2 -13.670 25.26 -345.30

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   33,635.05

21 K 915715111.S Varovný pás z dlažby s nopkovým povrchom - zmena m 7.410 44.69 331.15

22 K 915715112.S Varovný pás z dlažby s vodiacim povrchom - zmena m 20.870 50.39 1,051.64

23 K 917733111.S m 32.600 37.58 1,225.11

24 M 592000453A Zastavkový obrubník TZV. Kasselský    - zmena m 39.120 208.78 8,167.47

25 K 97602R01 m 27.800 208.78 5,804.08

26 K 97602R01A m -3.230 208.78 -674.36

27 K 916531111R01 m 18.000 16.70 300.60

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu 
frézovaním, ,hr.40 mm,  vrátane podkladných 
konštrukcií - pôvodná

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu 
frézovaním, ,hr.40 mm,  vrátane podkladných 
konštrukcií - zmena

Odkopávka a prekopávka zeminy v horninách 3 - 
pôvodná

Odkopávka a prekopávka zeminy v horninách 3 - 
zmena

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, 
horniny tr.1-4, do 1000 m

Dosypanie zeminy za obrubníkom a zásyp stromov - 
pôvodná

Dosypanie zeminy za obrubníkom a zásyp stromov - 
zmena

Osadenie betón. obrubníka bezbariérového do lôžka z 
betónu prosteho tr. C 30/37,š.do 400 mm - zmena

Vybúranie oporného múrika z bet.cestných obrubníkov - 
pôvodná

Vybúranie oporného múrika z bet.cestných obrubníkov - 
zmena

Osadenie cestného obrubníka betón., do lôžka z bet. 
pros. tr. C 12/15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

28 M 5921745000R01 Cestný obrubník vr.bet.lôžka m 18.180 7.52 136.71

29 K 916531111R02 Osadenie záhonového obrubníka ABO 5-20 - pôvodná m 679.210 12.53 8,510.50

30 M 5921745000R02 Záhonový obrubník ABO 5-20 - pôvodná m 679.210 5.01 3,402.84

31 K 916531111R02A Osadenie záhonového obrubníka ABO 5-20 - zmena m -10.680 12.53 -133.82

32 M 5921745000R02A Záhonový obrubník ABO 5-20 - zmena m -10.680 5.01 -53.51

33 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 136.907 13.04 1,785.27

34 K 979081121 t 1,642.884 0.43 706.44

35 K 979082111 t 136.907 9.67 1,323.89

36 K 979082121 t 136.907 1.09 149.23

37 K 979089612 t 136.907 7.52 1,029.54

38 K 979089713 Prenájom kontajneru 7 m3 t 136.907 4.18 572.27

D 99 Presun hmôt HSV   5,778.70

39 K 998011001 t 445.200 12.98 5,778.70

D PSV Práce a dodávky PSV   12,177.53

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové   12,177.53

40 K 767914830R03 Demontáž záhonového obrubníka - pôvodná m 699.500 3.34 2,336.33

41 K 767914830R03A Demontáž záhonového obrubníka - zmena m -4.940 3.34 -16.50

42 K 767914830R02 Demontáž cestných obrubníkov - pôvodná m 17.000 5.01 85.17

43 K 767914830R02A Demontáž cestných obrubníkov - zmena m 48.000 5.01 240.48

44 K 767914830R04 Prekládka reklamného bilbordu - zmena ks 3.000 2,087.85 6,263.55

45 K 767914830R07 ks 2.000 1,538.56 3,077.12

46 K 767914830R07A ks -2.000 1,507.42 -3,014.84

47 K 767914830R08 vybúranie chodníka z liateho asfaltu - pôvodná m2 21.030 4.36 91.69

48 K 767914830R08A vybúranie chodníka z liateho asfaltu - zmena m2 3.540 4.36 15.43

49 K 998767201 % 41.232 75.16 3,099.10

D N00 OM spolu 14,803 bm, hr.400 mm, výška 600 mm - pôvodná   2,243.55

50 K 132201100R Výkop základových pásov šírky do 600 mm do zeme m3 -6.661 9.19 -61.21

51 K 274321210R Betón základových pásov tr. C 12/15 m3 -5.329 100.22 -534.07

52 K 271533000R Násyp štrkový hr. 150 mm m3 -1.332 7.52 -10.02

53 K 122201100R Odkop svahu za OM m3 -3.997 9.19 -36.73

54 K 311271300R m3 -3.553 217.14 -771.50

55 K 212755110R Drenáž DN 100 za OM m -15.000 6.68 -100.20

56 K 711131100R Nopová fólia za OM m2 -11.843 7.52 -89.06

57 K 27153300 Násyp štrkový za OM m3 -3.997 29.23 -116.83

58 K 184921110R Nulčovacia kôra okolo stromov  - 2ks m2 -0.600 10.02 -6.01

59 K 289971740R Drenážna fólia m2 -0.600 5.18 -3.11

60 K 182103210R Obklad lomový kameň okolo stromov m2 -0.800 150.32 -120.26

61 K 132201100RA Výkop základových pásov šírky do 600 mm do zeme m3 15.340 9.19 140.97

62 K 274321210RA Betón základových pásov tr. C 12/15 s výstužou m3 12.270 100.22 1,229.70

63 K 271533000RA Násyp štrkový hr. 150 mm m3 3.060 7.52 23.01

64 K 122201100RA Odkop svahu za OM m3 9.200 9.19 84.55

65 K 311271300RA m3 8.184 217.14 1,777.07

66 K 212755110RA Drenáž DN 100 za OM m 35.000 6.68 233.80

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

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

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

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

Upravenie prístešku zástavky MHD zdvihom strechy na 
2500mm - pôvodná

Upravenie prístešku zástavky MHD zdvihom strechy na 
2500mm - zmena

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

Oporný múrik z tvárnic DT 400x200x200, výška 600 mm

Oporný múrik z tvárnic DT 400x200x200, výška 600 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

67 K 711131100RA Nopová fólia za OM m2 27.280 7.52 205.15

68 K 27153300A Násyp štrkový za OM m3 9.200 29.23 268.92

69 K 184921110R Nulčovacia kôra okolo stromov  - 2ks m2 0.600 10.02 6.01

70 K 289971740R Drenážna fólia m2 0.600 5.18 3.11

71 K 182103210R Obklad lomový kameň okolo stromov m2 0.800 150.32 120.26
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

Objekt0 (4) - SO 01 -  Cyklotrasa - úsek č.7,8,9

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47240768

BAUMANN Nitra s.r.o. IČ DPH: SK2023571187

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 148,983.27

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 20.00% 0.00

znížená 148,983.27 20.00% 29,796.65

Cena s DPH v EUR 178,779.92

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

Objekt0 (4) - SO 01 -  Cyklotrasa - úsek č.7,8,9

Miesto:  Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 148,983.27

HSV - Práce a dodávky HSV   140,243.57

    1 - Zemné práce   9,016.86

    5 - Komunikácie   101,180.75

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie   25,079.81

    99 - Presun hmôt HSV   4,966.15

PSV - Práce a dodávky PSV   8,739.70

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové   8,739.70
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ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

Objekt0 (4) - SO 01 -  Cyklotrasa - úsek č.7,8,9

Miesto:  Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 148,983.27

D HSV Práce a dodávky HSV   140,243.57

D 1 Zemné práce   9,016.86

1 K 113106611 Rozoberanie zámkovej dlažby - pôvodná m2 139.500 2.05 285.98

2 K 113106611A Rozoberanie zámkovej dlažby - zmena m2 -124.500 2.05 -255.23

3 K 112101112 ks 1.000 19.66 19.66

4 K 113151113 m2 1,089.500 0.94 1,024.13

5 K 113151113A m2 555.570 0.94 522.24

6 K 113152140R m2 144.130 1.55 223.40

7 K 122102201R01 m3 259.330 7.12 1,846.43

8 K 122102201R01A m3 14.430 7.12 102.74

9 K 122102201R03 zníženie cestného obrubníka pri prechode m 91.300 45.78 4,179.71

10 K 162301102 m3 132.612 3.42 453.53

11 K 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 132.612 0.68 90.18

12 K 181201102 Úprava pláne chodníkov v hornine 1-4 so zhutnením m2 787.500 0.42 330.75

13 K 182303113R01 Dosypávka zeminy po vybúraných stromov - pôvodná m3 25.630 7.52 192.74

14 K 182303113R01A Dosypávka zeminy po vybúraných stromov - zmena m3 0.080 7.52 0.60

D 5 Komunikácie   101,180.75

15 K 577131131R01 Asfaltový betón pre ložné vrstvy hr.40 - pôvodná m2 2,575.900 11.29 29,081.91

16 K 577131131R01A Asfaltový betón pre ložné vrstvy hr.40 - zmena m2 -290.410 11.29 -3,278.73

17 K 577131131R02 Asfaltový spojovací postrek - pôvodná m2 2,575.900 0.71 1,828.89

18 K 577131131R02A Asfaltový spojovací postrek - zmena m2 290.410 0.71 206.19

19 K 577131131R03 Betonová vozovka hr.120 - pôvodná m2 2,575.900 25.26 65,067.23

20 K 577131131R03A Betonová vozovka hr.120 - zmena m2 290.410 25.26 7,335.76

21 K 577131131R04 naviac nadbetonávka m2 25.000 37.58 939.50

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   25,079.81

22 K 767914830R08 vybúranie chodníka z liateho asfaltu m2 827.400 4.36 3,607.46

23 K 915715111.S Varovný pás z dlažby s nopkovým povrchom - zmena m 16.630 44.69 743.19

24 K 915715112.S Varovný pás z dlažby s vodiacim povrchom - zmena m 5.780 50.39 291.25

25 K 916531111R01 m 81.300 16.70 1,357.71

26 M 5921745000R01 Cestný obrubník vr.bet.lôžka m 82.113 7.52 617.49

27 K 916531111R02 Osadenie záhonového obrubníka ABO 5-20 - pôvodná m 707.200 12.53 8,861.22

Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. 
kmeňa nad 200 do 300 mm

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu 
frézovaním, ,hr.40 mm,  vrátane podkladných 
konštrukcií - pôvodná

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu 
frézovaním, ,hr.40 mm,  vrátane podkladných 
konštrukcií - zmena

Ostránenie asfaltového podkladu alebo krytu 
frézovaním, hr.80mm, vrátane podkladných konštrukcií - 
zmena

Odkopávka a prekopávka zeminy v horninách 3 - 
pôvodná

Odkopávka a prekopávka zeminy v horninách 3 - 
zmena

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, 
horniny tr.1-4, do 1000 m

Osadenie cestného obrubníka betón., do lôžka z bet. 
pros. tr. C 12/15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

28 M 5921745000R02 Záhonový obrubník ABO 5-20 - pôvodná m 714.272 5.01 3,578.50

29 K 916531111R02A Osadenie záhonového obrubníka ABO 5-20 - zmena m 2.700 12.53 33.83

30 M 5921745000R02A Záhonový obrubník ABO 5-20 - zmena m 2.700 5.01 13.53

31 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 146.966 13.04 1,916.44

32 K 979081121 t 1,763.592 0.43 758.34

33 K 979082111 t 146.966 9.67 1,421.16

34 K 979082121 t 146.966 1.09 160.19

35 K 979089612 t 146.966 7.52 1,105.18

36 K 979089713 Prenájom kontajneru 7 m3 t 146.966 4.18 614.32

D 99 Presun hmôt HSV   4,966.15

37 K 998011001 t 382.600 12.98 4,966.15

D PSV Práce a dodávky PSV   8,739.70

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové   8,739.70

38 K 767914830R01 Demontáž oplotenia - pletiva na bet.stĺpikoch m 83.500 5.01 418.34

39 K 767914830R02 Demontáž cestných obrubníkov m 73.500 5.01 368.24

40 K 767914830R03 Demontáž záhonového obrubníka - pôvodná m 609.500 3.34 2,035.73

41 K 767914830R03A Demontáž záhonového obrubníka - zmena m 134.240 3.34 448.36

42 K 767914830R04 Prekládka reklamného bilbordu ks 1.000 2,087.85 2,087.85

43 K 767962820R m 2.000 54.28 108.56

44 K 76796282R01 m 41.900 16.30 682.97

45 K 998767201 % 34.454 75.16 2,589.65

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

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

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

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

Rozoberanie 1 dielu oplotenia ( bet.sokel, oceľový rám - 
2KS - zmena

Posunutie pletivového oplotenia s oceľovými stĺpikmi - 
zmena

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

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

Objekt0 (5) - Konečné terénne úpravy – Úseky 1-9

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47240768

BAUMANN Nitra s.r.o. IČ DPH: SK2023571187

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 18,822.29

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 20.00% 0.00

znížená 18,822.29 20.00% 3,764.46

Cena s DPH v EUR 22,586.75

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

Objekt0 (5) - Konečné terénne úpravy – Úseky 1-9

Miesto:  Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 18,822.29

HSV - Práce a dodávky HSV   18,822.29

    1 - Zemné práce   18,822.29
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ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

Objekt0 (5) - Konečné terénne úpravy – Úseky 1-9

Miesto:  Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 18,822.29

D HSV Práce a dodávky HSV   18,822.29

D 1 Zemné práce   18,822.29

1 K 180406111 m2 1,644.477 2.60 4,275.64

2 K 182001113 Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu m2 819.545 2.66 2,179.99

3 K 183403111 m2 81.955 0.54 44.26

4 K 183403161 m2 819.545 0.03 24.59

5 K 183403211 m2 819.545 1.04 852.33

6 K 183403253 Obrobenie pôdy hrabaním na svahu nad 1:5 do 1:2 m2 2,458.636 0.22 540.90

7 K 185803211 Povalcovanie trávnika na svahu do 1:5 m2 1,644.477 0.03 49.33

8 M Mat Tráva m2 1,644.477 0.38 624.90

9 M Mat1 Tráva-stratné m2 164.448 0.29 47.69

10 K 180501110R01 m2 8.040 1,266.50 10,182.66

Založenie trávnika parkového mačinovaním vo svahu 
do 1:5

Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky nad 50 do 100 
mm v rovine alebo na svahu do 1:5

Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 
1:5

Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky nad 50 do 100 
mm na svahu nad 1:5 do 1:2

D+M+doprava priecestia SEDRAPUR na bokovnice a 
výplňou gumovými doskami hr.83mm v strede koľaje
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

Objekt0 (6) - SO 02 - PREKLÁDKA VEREJNÉHO OSVETLENIA  - Úseky 1-7

JKSO: KS:
Miesto: MLYNÁRCE-DIELY-KLOKOČINA Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ: IČO:

MESTO NITRA, ŠTEFÁNIKOVA TRIEDA 60, NITRA IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47240768

BAUMANN Nitra s.r.o. IČ DPH: SK2023571187

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 98,268.99

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 20.00% 0.00

znížená 98,268.99 20.00% 19,653.80

Cena s DPH v EUR 117,922.79

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

Objekt0 (6) - SO 02 - PREKLÁDKA VEREJNÉHO OSVETLENIA  - Úseky 1-7

Miesto: MLYNÁRCE-DIELY-KLOKOČINA Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ: MESTO NITRA, ŠTEFÁNIKOVA TRIEDA 60, NITRA Projektant:  

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 98,268.99

M - Práce a dodávky M   98,268.99
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ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

Objekt0 (6) - SO 02 - PREKLÁDKA VEREJNÉHO OSVETLENIA  - Úseky 1-7

Miesto: MLYNÁRCE-DIELY-KLOKOČINA Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ: MESTO NITRA, ŠTEFÁNIKOVA TRIEDA 60, NITRA Projektant:  

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 98,268.99

D M Práce a dodávky M   98,268.99

1 K 210010036 m 573.000 1.42 813.66

2 M KF09040 Rúrka KOPOFLEX  KF 09040 m 573.000 5.43 3,111.39

3 K 210100252 ks 32.000 7.04 225.28

4 M 2830165500 ks 32.000 29.23 935.36

5 K 210191543 ks 1.000 1,252.71 1,252.71

6 K 210202012 ks 16.000 48.31 772.96

7 K 210204011 Osvetľovací stožiar - oceľový do dľžky 12 m ks 16.000 67.00 1,072.00

8 M 3160112600 Stožiare ST 280/76 ks 9.000 2,088.14 18,793.26

9 K 210204104 Výložník oceľový jednoramenný - nad hmotn. 35 kg ks 16.000 33.28 532.48

10 M 3160301700 V1 2000/76 ks 9.000 793.38 7,140.42

11 K 210220021 M 506.000 1.28 647.68

12 M 3540406500 HR-Svorka SR 02 ks 101.200 20.88 2,113.06

13 M 3544112000 Páska uzemňovacia 30x4 mm kg 531.300 5.01 2,661.81

14 K 210220022 m 32.000 15.03 480.96

15 M 1561523500 Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm kg 19.712 1.71 33.71

16 M 3540406800 HR-Svorka SS ks 2.560 7.52 19.25

17 K 210220301 Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) ks 16.000 26.72 427.52

18 M 3540406300 HR-Svorka SP 1 ks 16.000 15.87 253.92

19 K 210220301 Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) ks 32.000 26.72 855.04

20 M 3544199600 Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm ks 32.000 15.87 507.84

21 K 210220301 Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) ks 10.000 26.72 267.20

22 M 3540406800 HR-Svorka SS ks 10.000 7.52 75.20

23 K 210810046 m 200.000 5.69 1,138.00

24 M 3410106500 Kábel silový medený CYKY  3Cx02,5 m 210.000 13.36 2,805.60

25 K 210810057 m 238.000 3.44 818.72

26 M 3410109800 Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x16 m 249.900 13.36 3,338.66

27 K 210901090 m 367.000 10.02 3,677.34

28 M 3410205800 Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx25 m 385.350 10.02 3,861.21

29 K 210950201 m 200.000 0.30 60.00

30 K 210950202 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do   2    kg m 605.000 1.02 617.10

31 K 212100010 ks 5.000 20.88 104.40

Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená 
voľne alebo pod omietkou typ 2448, 48 mm

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 4 x 25 mm2

Zmršťovacia  káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2  typ: 
 VE3512

Montáž tenkocementového piliera bez základu, 
kábl.skrine

Svietidlo výbojkové - typ 444 23 16 - 250 W, SHC na 
výložník

Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, 
izolácie spojov FeZn do 120 mm2

Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, 
izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-
CYKYm 750 V 3x2.5

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-
CYKYm 750 V 5x4

Silový kábel 750-1000 V (v mm2) pevne uložený 
"Solidal" AYKY 1 kV 4x25

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do   0.75 
kg

Spojka káblová zmraštiteľná pre káble do 1 kV SVCZ 1 
do 4x16 - 25 mm2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

32 M 3450502000 G-Káblová spojka Cu  16 KU-L ks 20.000 0.71 14.20

33 M 3450532600 Spojka SVCZ 16-S/Cu ks 5.000 54.28 271.40

34 K 212100010 ks 5.000 20.88 104.40

35 M 3450533200 Spojka SVCZ 25 ks 5.000 20.88 104.40

36 M 3450550080 Spojka Al 25 mm2 d 7 mm  AT25 ks 20.000 20.88 417.60

37 K 220960021 Montáž svorkovnice stožiarovej,pripevnenie ks 16.000 20.88 334.08

38 M 3450662300 Svorkovnica ROSA  TB1 ks 16.000 54.28 868.48

39 M 3450109100 Poistka 10302 ks 16.000 54.28 868.48

40 K 460010011 KM 0.617 292.30 180.35

41 K 460030071 Búranie živičných povrchov vrstvy 3 - 5 cm. m2 104.000 2.51 261.04

42 K 460030081 m 338.000 3.81 1,287.78

43 K 460050003 ks 16.000 38.18 610.88

44 K 460080001 M3 8.000 100.22 801.76

45 K 460080101 M3 16.000 208.78 3,340.48

46 K 460100022 ks 16.000 79.34 1,269.44

47 M 1371464400 Plech oceľový tenký 11373.1 1,00x1000x2000 mm t 0.016 1,498.02 23.97

48 M 3450716200 Rúrka kopex 3336 m 32.000 3.76 120.32

49 M 5893230700 Betón C 12/15 cem. portl.,fr. do 22mm,spr. nad 100mm m3 2.232 70.08 156.42

50 M 5922150200 ks 12.800 3.82 48.90

51 K 460120002 m3 16.000 10.12 161.92

52 K 460200253 m 506.000 5.87 2,970.22

53 K 460200283 m 5.000 8.73 43.65

54 K 460300201 m 10.000 12.14 121.40

55 K 460490012 M 506.000 0.49 247.94

56 M 2830002000 Fólia červená v m m 506.000 0.13 65.78

57 K 460560253 m 506.000 2.58 1,305.48

58 K 460560283 m 5.000 3.78 18.90

59 K 460600001 m3 17.000 7.33 124.61

60 K 460620013 m2 248.600 1.82 452.45

61 K HZS-002 Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete hod 16.000 79.34 1,269.44

62 K HZS-003 Práca montéra pri zapojení do siete hod 16.000 79.34 1,269.44

63 K HZS-004 Nešpecifikované práce hod 150.000 20.88 3,132.00

64 K HZS-005 Demontáž stožiara VO žeriavom kpl 18.000 208.78 3,758.04

65 K 210000100 Zapožíčanie autožeriavu hod 62.400 70.99 4,429.78

66 K 210000200 Prenájom plošiny - AVIA hod 62.400 37.58 2,344.99

67 K 210000400 ZSE - vypínanie vedenia kpl 1.000 2,922.98 2,922.98

68 K 210000500 Geodetické zameranie kpl 1.000 2,087.93 2,087.93

69 K 210000R10 Východisková odborná prehladka a skúška kpl 1.000 1,043.92 1,043.92

Spojka káblová zmraštiteľná pre káble do 1 kV SVCZ 1 
do 4x16 - 25 mm2

Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia,v 
prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)

Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na 
rezanie škár.

Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovaný dĺžky 6-8 m,v 
rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3

Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a 
betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia

Rozbúranie betónového základu s premiestením 
sutiny,zásypom jamy,zhutnením a úpravou pláne

Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose 
trasy kábl 250 x 1500 mm

Rúra betónová pre dažďové vody TBP 2-15 Ms 
15x100x2,8

Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina 
triedy 3 - 4

Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 70 cm hlbokej, v 
zemine triedy 3

Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 100 cm hlbokej, v 
zemine triedy 3

Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so 
zatiahnutím chráničky,bez výkopu,zásypu a bez 
šácht,pe

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy,šírka 33 cm

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
50 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
50 cm širokej, 100 cm hlbokej v zemine tr. 3

Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke 
a jazda späť

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

Objekt0 (7) - S04

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47240768

BAUMANN Nitra s.r.o. IČ DPH: SK2023571187

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 267,383.68

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 20.00% 0.00

znížená 267,383.68 20.00% 53,476.74

Cena s DPH v EUR 320,860.42

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

Objekt0 (7) - S04

Miesto:  Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 267,383.68

D1 - Popis položky 0.00

D2 - 0.00

D3 - 3 0.00

D4 - 01                            /Zemní práce 5,825.64

D2 - 0.00

D5 - 02                            /Geodetická činnost dodavatele 696.26

D2 - 0.00

D6 - 03                            /Kabelizace venkovní včetně ukončení 24,954.33

D2 - 0.00

D7 - 04                            /Rozvody vnitřní včetně ukončení 17,281.68

D2 - 0.00

D8 - 07                            /Kolejové obvody,počítače náprav, ASE 4,276.41

D2 - 0.00

D9 - 08                            /Přejezdy - venkovní část 11,578.20

D2 - 0.00

D10 - 11                            /Domky, reléové a kabelové skříně 8,765.05

D2 - 0.00

D11 - 12                            /Zdroje el.proudu a napájecí zařízení 5,850.35

D2 - 0.00

D12 - 14                            /Zab.zař. v SÚ, RD, RS (bez adr.výr.) 15,653.58

D2 - 0.00

D13 - 15                            /Adresné výrobky 2,428.41

D2 - 0.00

D14 - 16                            /Zkoušky, regulace, revize   136,786.69

D2 - 0.00

D15 - 19                            /Projektové a průzkumné práce 33,287.08

D2 - 0.00
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D2 - 0.00

D16 - REKAPITULÁCIA NÁKLADOV SO 0.00
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ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

Objekt0 (7) - S04

Miesto:  Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 267,383.68

D D1 Popis položky 0.00

D D2 0.00

D D3 3 0.00

D D4 01                            /Zemní práce 5,825.64
1 K Pol6 Dozor pracovníků provozovatele HOD 48.000 28.87 1,385.76

2 K Pol7 Vytyčení trati kabelového vedení ve volném terénu KM 0.020 11,887.26 237.75

3 K Pol8 Odstranění dřevitého porostu porost tvrdý, hustý M2 50.000 8.59 429.50

4 K Pol9 KUS 1.000 32.27 32.27

5 K Pol10 Výkop jámy - ruční zemina třídy 3 - 4 M3 20.000 15.28 305.60

6 K Pol11 KUS 2.000 32.27 64.54

7 K Pol12 KUS 11.000 32.27 354.97

8 K Pol13 Jáma pro základ TIZ zemina třídy 4 KUS 2.000 32.27 64.54

9 K Pol14 KUS 1.000 32.27 32.27

10 K Pol15 Zához jámy ručně zemina třídy 4 M3 20.000 18.68 373.60

11 K Pol16 M 12.000 4.08 48.96

12 K Pol17 M 23.000 4.08 93.84

13 K Pol18 M 9.000 8.49 76.41

14 K Pol19 M 8.000 84.91 679.28

15 K Pol20 M 35.000 5.43 190.05

16 K Pol21 M 50.000 5.43 271.50

17 K Pol22 M 8.000 16.98 135.84

18 K Pol23 M 8.000 40.76 326.08

19 K Pol24 KUS 1.000 169.82 169.82

20 K Pol25 M 12.000 2.04 24.48

21 K Pol26 M 23.000 2.04 46.92

22 K Pol27 M2 35.000 0.85 29.75

23 M Pol28 Trubka korugovaná černá|110/95 smotky| M 8.000 2.04 16.32

Jáma pro jednod. J stožár patkovaný s patkou EZP 11-
290 nebo EZP 12-290 úplné proved.v rovině zemina 
třídy 4

Jáma pro montáž skříně zab.zař. v rovném terénu pro 
domek 2 x 2 m pro VSZ  zemina třídy 4

Jáma pro kabel. závěr UKM nebo UPM pro elektromag. 
zámek na betonovém sloupku  zemina třídy 4

Odkopání základu pro demontáž včetně dosypání 
zeminy a úpravy terénu základ TRIN

Hloubení kabelové rýhy 35 cm široké, 80 cm hluboké 
zemina třídy 4 - ručně

Hloubení kabelové rýhy 50 cm široké, 80 cm hluboké 
zemina třídy 4 - ručně

Výkop a zához montážní rýhy pro spojku sdělovacího 
kabelu zához pískem 10 cm nad spojkou

Protlačování otvoru strojně do prům.vrtu 110 mm v 
zemině třídy 4 až 5

Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z prosáté 
zeminy bez zakrytí v rýze šíř do 65cm,tloušt.vrstvy 5cm

Rozvinutí a uložení fólie výstražné z PVC-modrá šířka 
34 cm

Kabelové prostupy v protlačovaných otvorech z 
polypropylenových rour do $ 110 mm - bez dodávky 
roury

Zřízení kabelové trasy z plastových žlabu ZEKAN 1 10 x 
10 x 200 cm

Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti 
vniknutí vody do budovy

Ruční zához kabelové rýhy 35 cm široké, 80 cm 
hluboké zemina třídy 4

Ruční zához kabelové rýhy 50 cm široké, 80 cm 
hluboké zemina třídy 4

Provizorní úprava terénu v přírodní zemině zemina třídy 
4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

24 M Pol29 Žlab kabelový plastový|100x100x2000|ZEKAN 1 M 8.000 15.28 122.24

25 M Pol30 Panel silniční železobeton|15x150x300cm|IZD 3/10 KUS 2.000 100.19 200.38

26 M Pol31 Fólie výstražná modrá|š34cm| M 27.000 0.41 11.07

27 K Pol32 Odvoz odpadu na skládku T 5.000 20.38 101.90

D D2 0.00

D D5 02                            /Geodetická činnost dodavatele 696.26

1 K Pol33 100M 0.200 1,188.73 237.75

2 K Pol34 100M 0.200 1,188.73 237.75

3 K Pol35 Geodetické práce dělníka - figuranta HOD 1.000 220.76 220.76

D D2 0.00

D D6 03                            /Kabelizace venkovní včetně ukončení 24,954.33
1 M Pol36 Káblová spojka ZRPEY7 párová (7P) KUS 3.000 21.06 63.18

2 M Pol37 Káblová spojka ZRPEY12 párová (12P) KUS 2.000 21.06 42.12

3 M Pol38 Káblová spojka ZRPEY16 párová (16P) KUS 1.000 21.06 21.06

4 M Pol39 KUS 1.000 152.84 152.84

5 M Pol40 Káblová spojka ZRPEY3 párová (3P) KUS 1.000 21.06 21.06

6 M Pol41 Káblová spojka 91-AHSC-35 (AYKY/CYKY 4x6 - 4x35) KUS 2.000 8.15 16.30

7 M Pol42 KUS 2.000 8.15 16.30

8 M Pol43 M 65.000 4.08 265.20

9 M Pol44 M 70.000 4.08 285.60

10 M Pol45 Kabel 750V CYKY-O 4x6 M 65.000 7.47 485.55

11 M Pol46 Kabel 750V CYKY-J 4x10 M 10.000 7.47 74.70

12 K Pol47 Stožáry montážní práce oceněné HZS HOD 10.000 288.69 2,886.90

13 K Pol48 Kabely místní sítě montážní práce oceněné HZS HOD 50.000 15.28 764.00

14 M Pol49 KUS 1.000 1,188.73 1,188.73

15 K Pol50 M 55.000 5.09 279.95

16 K Pol51 KUS 1.000 28.87 28.87

17 K Pol52 KUS 8.000 40.76 326.08

18 K Pol53 KUS 4.000 40.76 163.04

19 K Pol54 KUS 4.000 40.76 163.04

20 K Pol55 KUS 1.000 40.76 40.76

21 M Pol56 M 16.000 20.38 326.08

22 M Pol57 M 16.000 20.38 326.08

23 M Pol58 M 25.000 20.38 509.50

24 M Pol58 M 35.000 20.38 713.30

25 M Pol59 M 25.000 20.38 509.50

Zaměření a zobrazení skut.provedení podz.vedení-
volná trať,2-3b.na 100m digit.forma + 2x tisková forma

Počítačová tvorba souborů geodet. zaměření pro 
jednotlivé PS v žel.st.

Demontáž do šrotu-stožár A patkov.- úpl.né prov. s 
rozkrokem 1/ délky v rovině, délky 11-13m

Spojka epoxidová pro celoplastové kabely SVPE do 1 
kV do 4 x 25 mm2

Silové kabely 750 - 1000 V (v mm2) volně uložené 
CYKY - 750 V 4 x 6

Silové kabely 750 - 1000 V (v mm2) volně uložené 
CYKY - 750 V 4 x 10

Stožár J jednoduchý, patkov.,impregn prov. s patkou 
EZP 11-290 v rovině celková délka 8,5 až 9,50 m

Odplastování celoplastového kabelu dvouplastového do 
100 párů

Přistavení a příprava kabelového bubnu a uzavření 
konců kabelu do 100 žil

Preměření izolačního stavu a kontinuity žil kabelu - 
úložný 10 žil

Preměření izolačního stavu a kontinuity žil kabelu - 
úložný 20 žil

Preměření izolačního stavu a kontinuity žil kabelu - 
úložný 30 žil

Preměření izolačního stavu a kontinuity žil kabelu - 
úložný 40 žil

Kabel TCEKE,TCEKFE,TCEKFY,TCEKEZE-Y 
TCEKPFLEY,TCEKPFLEZE-Y  s jádry 1,00 mm  ruční 
zatahování 1 až 7 p 1,0

Kabel TCEKE,TCEKFE,TCEKFY,TCEKEZE-Y 
TCEKPFLEY,TCEKPFLEZE-Y  s jádry 1,00 mm  ruční 
zatahování 12 až 16 p 1,0

Kabel TCEKE s jádrem 0,8 mm úložný - volně uložený 
do 50 XN

Kabel TCEKE s jádrem 0,8 mm úložný - volně uložený 
do 50 XN

Kabel TCEKE,TCEKFE,TCEKFY,TCEKEZE-Y 
TCEKPFLEY,TCEKPFLEZE-Y 2 a 3 P 1,0mm volné 
uložení do kabelové trasy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 M Pol60 M 69.000 20.38 1,406.22

27 M Pol61 M 92.000 20.38 1,874.96

28 M Pol62 M 23.000 8.49 195.27

29 K Pol63 Zatažení kabelu do objektu kabel do váhy 9 kg/m M 150.000 2.21 331.50

30 M Pol64 KUS 1.000 5.09 5.09

31 M Pol65 KUS 3.000 5.09 15.27

32 M Pol66 KUS 3.000 5.09 15.27

33 M Pol67 KUS 16.000 11.89 190.24

34 M Pol68 KUS 16.000 118.87 1,901.92

35 K Pol69 VOD 218.000 6.79 1,480.22

36 M Pol70 KUS 2.000 322.65 645.30

37 M Pol71 KUS 3.000 322.65 967.95

38 M Pol72 KUS 3.000 322.65 967.95

39 M Pol73 KUS 4.000 322.65 1,290.60

40 M Pol74 KUS 1.000 322.65 322.65

41 M Pol75 Kabel TCEKPFLEY-D 2 p 1,0 Kabelovna Děčín M 30.000 5.43 162.90

42 M Pol76 Kabel TCEKPFLEY-d 3 p 1,0 Kabelovna Děčín M 40.000 5.43 217.20

43 M Pol77 Kabel TCEKPFLEY-d 7 p 1,0 Kabelovna Děčín M 105.000 5.43 570.15

44 M Pol78 Kabel TCEKPFLEZE 12 p 1,0 Kabelovna Děčín M 135.000 5.09 687.15

45 M Pol79 Kabel TCEKPFLEZE 16 p 1,0 Kabelovna Děčín M 35.000 5.09 178.15

46 M Pol80 Kabel TCEPKPFLEY 3 XN 0,8 Kabelovna Děčín M 25.000 4.08 102.00

47 K Pol81 M 16.000 1.53 24.48

48 K Pol82 Patka beton.rozhl.stožáru|50/50x40/40|H 130cm KUS 1.000 254.73 254.73

49 M Pol83 Sloup bor impreg..olej|18cm 8m|491582 KUS 1.000 1,188.73 1,188.73

50 K Pol84 Montáž, pätka stožiarová, betónová KUS 1.000 288.69 288.69

D D2 0.00

D D7 04                            /Rozvody vnitřní včetně ukončení 17,281.68

1 K Pol85 KUS 20.000 5.09 101.80

2 K Pol86 KUS 2.000 5.09 10.18

3 K Pol87 KUS 20.000 5.09 101.80

4 M Pol88 Vodiče a lana nn a vn (v mm2) volně uložené CYA 1,5 M 20.000 50.95 1,019.00

5 M Pol89 Vodiče a lana nn a vn (v mm2) volně uložené CYA 4 M 10.000 16.98 169.80

6 M Pol90 Vodiče a lana nn a vn (v mm2) volně uložené CYA 6 M 20.000 50.95 1,019.00

Kabel TCEKE,TCEKFE,TCEKFY,TCEKEZE-Y 
TCEKPFLEY,TCEKPFLEZE-Y     7 P 1,0mm volné 
uložení do kabelové trasy

Kabel TCEKE,TCEKFE,TCEKFY,TCEKEZE-Y 
TCEKPFLEY,TCEKPFLEZE-Y    12 P 1,0mm volné 
uložení do kabelové trasy

Kabel TCEKE,TCEKFE,TCEKFY,TCEKEZE-Y 
TCEKPFLEY,TCEKPFLEZE-Y    16 P 1,0mm volné 
uložení do kabelové trasy

Spojka Raychem XAGA na dvouplastovém celoplast. 
kabelu bez pancíře do 10 žil do 1,2mm s konektory

Spojka Raychem XAGA na dvouplastovém celoplast. 
kabelu bez pancíře do 20 žil do 1,2mm s konektory

Spojka Raychem XAGA na dvouplastovém celoplast. 
kabelu bez pancíře do 32 žil do 1,2mm s konektory

Štítek kabelový pro označení konce kabelu včetně 
montáže

Objímka kabelová pro označení průběhu kabelu včetně 
montáže

Kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod 
signalizace

Forma kabel.pro kabely TCEKE,TCEKES do délky přes 
0,5 m na kabelu 5 XN

Forma kabelová pro kabely TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kabelu do 7 P 
1,0

Forma kabelová pro kabely TCEKPFLE, 
TCEKPFLEY,TCEKPFLEZE,TCEKPFLEZY na kabelu 
do 3 P 1,0

Forma kabelová pro kabely TCEKPFLE, 
TCEKPFLEY,TCEKPFLEZE,TCEKPFLEZY na kabelu 
do 12 P 1,0

Forma kabelová pro kabely TCEKPFLE, 
TCEKPFLEY,TCEKPFLEZE,TCEKPFLEZY na kabelu 
do 16 P 1,0

Zatažení lana do kanálku, tvárnicové řady nebo 
chráničky

Ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení a vodičové 
koncovky do 2.5 mm2

Ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení a vodičové 
koncovky do 6 mm2

Ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení a vodičové 
koncovky do 16 mm2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

7 M Pol91 Vodiče a lana nn a vn (v mm2) volně uložené CYA 10 M 20.000 50.95 1,019.00

8 M Pol92 Vodiče a lana nn a vn (v mm2) volně uložené CYA 16 M 20.000 50.95 1,019.00

9 M Pol93 M 20.000 50.95 1,019.00

10 M Pol94 M 10.000 50.95 509.50

11 M Pol95 M 20.000 50.95 1,019.00

12 M Pol96 M 40.000 50.95 2,038.00

13 M Pol97 Kabel 750V CYKY-O 2x1,5 M 20.000 50.95 1,019.00

14 M Pol98 Kabel 750V CYKY-O 2x2,5 M 10.000 27.17 271.70

15 M Pol99 Kabel 750V CYKY-J 3x1,5 M 20.000 27.17 543.40

16 M Pol100 Kabel 750V CYKY-O 3x2,5 M 30.000 27.17 815.10

17 M Pol101 Kabel 750V CYKY-J 3x2,5 M 10.000 27.17 271.70

18 M Pol102 Kabel 750V CYKY-O 4x10 M 70.000 27.17 1,901.90

19 M Pol103 Silový vodič CYA 2,50 mm2 barva zz M 20.000 27.17 543.40

20 M Pol104 Silový vodič CYA 4,00 mm2 barva zz M 10.000 27.17 271.70

21 M Pol105 Silový vodič CYA 6,00 mm2 barva zz M 20.000 27.17 543.40

22 M Pol106 Silový vodič CYA 10,00 mm2 barva zz M 20.000 27.17 543.40

23 M Pol107 Silový vodič CYA 10,00 mm2 barva r M 20.000 5.43 108.60

24 M Pol107 Silový vodič CYA 10,00 mm2 barva r M 20.000 5.43 108.60

25 M Pol108 Silový vodič CYA 10,00 mm2 barva tm M 20.000 20.72 414.40

26 M Pol109 Silový vodič CYA 16,00 mm2 barva zz M 20.000 5.43 108.60

27 M Pol110 Silový vodič CYA 16,00 mm2 barva r M 20.000 5.43 108.60

28 M Pol111 Silový vodič CYA 16,00 mm2 barva tm M 20.000 5.43 108.60

29 M Pol112 Silový vodič CMSM-X 12x0.75 M 25.000 5.43 135.75

30 M Pol113 KUS 10.000 0.98 9.80

31 M Pol114 Lišta elektroinstalační LV 40 x40 vkládací M 40.000 1.19 47.60

32 M Pol115 Lišta 40x40 mm s krytem|| KUS 40.000 0.98 39.20

33 M Pol116 Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 Prakab Praha M 5.000 3.23 16.15

34 M Pol117 Vodič OLFLEX HEAT 145|0,75 C|0183001 M 200.000 1.53 306.00

D D2 0.00

D D8 07                            /Kolejové obvody,počítače náprav, ASE 4,276.41

1 M Pol118 KUS 9.000 50.95 458.55

2 M Pol119 Kontrolná elektronická zostava - VUR (krabica+stojan) KUS 9.000 152.84 1,375.56

3 K Pol120 Montáž kontrolnej elektron. zostavy VUR KUS 9.000 84.91 764.19

4 K Pol121 Počítač osí BO23 - konfigurácia 3, 4, 5 a 9 KUS 2.000 16.98 33.96

5 K Pol122 HOD 50.000 6.79 339.50

6 K Pol123 Montáž snímače počítače náprav KUS 9.000 11.89 107.01

7 K Pol124 KUS 9.000 1.70 15.30

8 K Pol125 Regulace a zkoušení počítacího bodu -senzoru KUS 9.000 11.89 107.01

9 K Pol126 KUS 8.000 1.70 13.60

10 M Pol127 KUS 9.000 84.91 764.19

11 K Pol128 KUS 2.000 116.16 232.32

12 K Pol129 KUS 6.000 10.87 65.22

D D2 0.00

Silové kabely 750 - 1000 V (v mm2) volně uložené 
CYKY - 750 V 2 x 1,5

Silové kabely 750 - 1000 V (v mm2) volně uložené 
CYKY - 750 V 2 x 2,5

Silové kabely 750 - 1000 V (v mm2) volně uložené 
CYKY - 750 V 3 x 1,5

Silové kabely 750 - 1000 V (v mm2) volně uložené 
CYKY - 750 V 3 x 2,5

Ukončení vodiče na svorkovnici WAGO CMSM do 12 žil 
0,75 mm2 včetně jeho připojení

Snímač počitača osí ALTPRO - ZK24-2 FM (s 
príslušenstvom)

Zařízení kolejových obvodů montážní práce oceněné 
HZS

Montáž kabelového závěru UPMP 1 a UPMP 2 včetně 
ukončení kabelů

Přezkoušení a regulování PN včeně vyhotovení 
protokolu za jeden úsek

Závěr kabelový UPMP1-WM č.v. 736709001 AŽD 
Praha s.r.o.

Demontáž úplná kolejové skříně na betonové pražce 
TJA

Demontáž úplná kolejové skříně na betonové pražce 
TJA dvojité
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D D9 08                            /Přejezdy - venkovní část 11,578.20

1 M Pol130 KUS 1.000 509.45 509.45

2 K Pol131 KUS 1.000 8.49 8.49

3 K Pol132 KUS 2.000 1.70 3.40

4 K Pol133 KUS 1.000 8.49 8.49

5 K Pol134 KUS 2.000 8.49 16.98

6 M Pol135 KUS 1.000 142.65 142.65

7 M Pol136 KUS 2.000 1,188.73 2,377.46

8 M Pol137 Nosič kříže č.v. 708265032 AŽD Praha s.r.o. KUS 2.000 50.95 101.90

9 M Pol138 KUS 2.000 1,901.96 3,803.92

10 M Pol139 KUS 2.000 1,901.96 3,803.92

11 M Pol140 Schůdky víceúčelové KUS 1.000 264.92 264.92

12 M Pol141 Kříž výstr.reflex.kompl.26AM jedn. č.v.002639003 KUS 2.000 108.68 217.36

13 M Pol142 Betonový základ TIZ AZZ - 5 - 75 ZPSV Uherský Ostroh KUS 2.000 84.91 169.82

14 M Pol143 Žárovka SIG 1220UE|12V 20W BA 20D|OSRAM KUS 4.000 16.98 67.92

15 M Pol144 Výstražník V1||70828B KUS 2.000 40.76 81.52

D D2 0.00

D D10 11                            /Domky, reléové a kabelové skříně 8,765.05
1 K Pol145 Izolovaný domček Betonbau UF 2524 KUS 1.000 8,493.34 8,493.34

2 K Pol146 Montáž releového objektu OPD 2.1 x 2.1 na panel KUS 1.000 67.93 67.93

3 K Pol147 Demontáž úplná releového objektu OPD 2,5/3,6 e KUS 1.000 203.78 203.78

D D2 0.00

D D11 12                            /Zdroje el.proudu a napájecí zařízení 5,850.35
1 M Pol148 Dobíječ BNH10R A2B KUS 1.000 1,188.73 1,188.73

2 M Pol149 KUS 3.000 288.69 866.07

3 K Pol150 Montáž ochran napájecího vedení KUS 12.000 32.27 387.24

4 M Pol151 M 4.000 50.95 203.80

5 K Pol152 KUS 3.000 22.08 66.24

6 M Pol153 KUS 12.000 152.84 1,834.08

7 M Pol154 Vypínač SX  Z-SE-40/3 Moeller 000261260 KUS 1.000 27.17 27.17

8 M Pol155 Svorka rozpojovací zkušební KUS 1.000 27.17 27.17

9 K Pol156 Změření zemního odporu KUS 1.000 8.49 8.49

10 K Pol157 Montáž usměrňovačů, napáječů a UPS KUS 1.000 8.49 8.49

11 K Pol158 Montáž přenosné akubaterie 12 V do kapacity 200 Ah KUS 2.000 8.49 16.98

12 K Pol159 Zhotovení a montáž uzemňovací sběrnice KUS 1.000 8.49 8.49

13 K Pol160 Demontáž úplná napájecí jednotky NJ KUS 7.000 8.49 59.43

14 K Pol161 Demontáž úplná releové jednotky RJ KUS 7.000 8.49 59.43

15 M Pol162 Tyč zemnící ZT|l=2m| KUS 3.000 8.49 25.47

16 M Pol163 Tlumivka|PI-L16A|30000Hakel KUS 4.000 237.75 951.00

17 M Pol164 Jistič|PL7-C2/2|263354 KUS 1.000 23.77 23.77

18 M Pol165 Jistič|PL7-C1/2|263353 KUS 2.000 23.77 47.54

Vonkajší telefónny objekt skrinkový HMB-EXT-K Inoma 
Comp

Montáž venkovního telefonního objektu bez základu na 
sklo- laminátový domek 2 x 2 m pro VSZ

Situování stožáru návěstidla nebo výstražníku 
přejezdového zařízení

Montáž ovládací skříňky přejezdov. zařízení na domek 
(na rám)

Montáž plastového výstražníku AŽD s jednou skříní a 
se závorou AŽD-99

Ovládací skříňka přejezdového zařízení č.v. 723089004 
AŽD Praha s.r.o.

Stojan závory s pohonem AŽD 99 P1V pro jeden 
výstražník - č.v. 708409001 AŽD Praha s.r.o.

Souprava křídel s protizávažím velkým (břevno 5-
7,5m)č.v.708265014 AŽD Praha s.r.o.

Břevno závory s unašečem KC-6m č.v. 708405003 AŽD 
Praha s.r.o.

Jističe vzduchové vč. zapojení třípólové do 25 A bez 
krytu

Uzemňovací vedení v zemi vč.svorek, propoj.,izolace 
spojů FeZn do 120 mm2

Montáž tyčového zemniče do země a připojení vedení 
do 2 m

Ochrana přepěťová  PIIIM-600DS 24061 HAKEL spol.s 
r.o.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

19 M Pol166 Rozvodnice nástěnná F.O.R. 150|54 MOD + Dveře průh KUS 1.000 40.76 40.76

D D2 0.00

D D12 14                            /Zab.zař. v SÚ, RD, RS (bez adr.výr.) 15,653.58

1 K Pol167 Demontáž úplná ovládacího panelu rotačního měniče KUS 3.000 16.98 50.94

2 K Pol168 Zabezpečovací ústředna montážní práce oceněné HZS HOD 400.000 16.98 6,792.00

3 K Pol169 Montáž relé malorozměrového KUS 24.000 16.98 407.52

4 K Pol170 Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě KUS 300.000 16.98 5,094.00

5 K Pol171 KUS 24.000 16.98 407.52

6 M Pol172 Relé NMŠ 1-2000  C KUS 22.000 54.34 1,195.48

7 K Pol173 Demontáž úplná usměrňovače ze stojanové řady KUS 2.000 8.49 16.98

8 K Pol174 Demontáž úplná souboru KAV, FID, ASE KUS 1.000 8.49 8.49

9 K Pol175 KUS 3.000 6.79 20.37

10 K Pol176 Demontáž jednoho zapojení při volné vazbě KUS 200.000 6.79 1,358.00

11 M Pol177 Lišta DIN TS 35 1m/7,5mm||. KUS 1.000 16.98 16.98

12 M Pol178 Relé NMŠ 1-0,25/0,7    C |72 120 9 016 003 01 KUS 2.000 40.76 81.52

13 K Pol179 Montáž rozvodnice do 50kg KUS 1.000 203.78 203.78

D D2 0.00

D D13 15                            /Adresné výrobky 2,428.41

1 K Pol180 Doplnenie do stojana č. 11 RD PZZ v km 36,435 KUS 1.000 1,188.73 1,188.73

2 K Pol181 Doplnenie do stojana č. 12 RD PZZ v km 36,435 KUS 1.000 1,188.73 1,188.73

3 K Pol182 KUS 1.000 50.95 50.95

D D2 0.00

D D14 16                            /Zkoušky, regulace, revize   136,786.69

1 K Pol183 HOD 400.000 322.65 129,060.00

2 K Pol184 Komplex.zkoušky PZZ na 1 kolejné trati se závorami KUS 1.000 118.87 118.87

3 K Pol185 Komplex.zkoušky PZZ na 1 kolejné trati bez závor KUS 3.000 118.87 356.61

4 K Pol186 Výchozí technická revize zab.zař. HZS HOD 24.000 288.69 6,928.56

5 K Pol187 OBJM 1.000 322.65 322.65

D D2 0.00

D D15 19                            /Projektové a průzkumné práce 33,287.08
1 K Pol188 Dokumentácia skutočného vyhotovenia pre PZZ KUS 4.000 679.27 2,717.08

2 M Pol189 HOD 600.000 50.95 30,570.00

D D2 0.00

D D2 0.00

D D16 REKAPITULÁCIA NÁKLADOV SO 0.00

Měření zabezpečovacího relé před uvedením do 
provozu

Demontáž úplná měniče rotačního do napájecího 
stojanu

Skrinka pre nulovanie PO na PZZ v km 36,435 v DK v 
ŽST Nitra

Regulace a zkoušení zab.zařízení montážní práce 
oceněné HZS

Celková prohlídka el.zařízení a vyhotovení revizní 
zprávy do 500 000 Kč mont.prací

Strážení přejezdu vo výluke (prístrešok, suché wc, 
telefón)
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

Objekt0 (8) - SO 04-1 - Železničný priechod pre cyklistov a chodcov

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47240768

BAUMANN Nitra s.r.o. IČ DPH: SK2023571187

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 20,057.36

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 20.00% 0.00

znížená 20,057.36 20.00% 4,011.47

Cena s DPH v EUR 24,068.83

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

Objekt0 (8) - SO 04-1 - Železničný priechod pre cyklistov a chodcov

Miesto:  Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 20,057.36

HSV - Práce a dodávky HSV   20,057.36

    1 - Zemné práce   417.36

    2 - Zakladanie   548.05

    5 - Komunikácie   7,586.67

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   64.24

    9 - Ostatné konštrukcie a práce   11,359.99

    99 - Presun hmôt HSV   81.05
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ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina

Objekt:

Objekt0 (8) - SO 04-1 - Železničný priechod pre cyklistov a chodcov

Miesto:  Dátum: 26. 7. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 20,057.36

D HSV Práce a dodávky HSV   20,057.36

D 1 Zemné práce   417.36

1 K 132202521 Výkop ryhy vedľa kolaji pre záladový betón m3 7.840 40.10 314.38

2 K 133301209 Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.4 m3 7.840 6.18 48.45

3 K 162501102 m3 7.840 4.33 33.95

4 K 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 7.840 0.60 4.70

5 K 174201101 m3 7.840 1.50 11.76

6 K 181101102 Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením m2 9.800 0.42 4.12

D 2 Zakladanie   548.05

7 K 274311114P Základové pásy -  prefabrikáty, prahy z betónu prostého m3 2.625 208.78 548.05

D 5 Komunikácie   7,586.67

8 K 513505111 Prečistenie koľajového lôžka m2 32.000 5.91 189.12

9 K 513505193 Príplatok za prekážku m2 32.000 1.74 55.68

10 M 5921180220 Betónový podval SB-6 vystrojený ks 1.000 108.90 108.90

11 K 542300111 Posunutie podvalu v smere osi koľaje ks 13.000 14.17 184.21

12 K 545361111 výmena podvalu za SB6 ks 1.000 73.52 73.52

13 K 543145311 Oprava smeru a výšky koľaje jestvujúcej 2 x 10 m m 20.000 11.43 228.60

14 K 543195394 Príplatok za prekážku m 20.000 2.89 57.80

15 K 544145111 Podbíjanie jednotlivých podvalov betónových 2 x 17 ks ks 34.000 10.73 364.82

16 K 544145193 Príplatok za prekážku ks 34.000 3.05 103.70

17 K 545125113 Výmena drobného koľajiva za Skl ks 48.000 4.32 207.36

18 M pol Upevnenie Skl s úpravou ks 48.000 125.27 6,012.96

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   64.24

19 K 631571003 Násyp zo štrkodrvy 4-8 (pre úpravu podkladu) m3 1.280 50.19 64.24

D 9 Ostatné konštrukcie a práce   11,359.99

20 K 921151141 m 6.600 1,721.21 11,359.99

D 99 Presun hmôt HSV   81.05

21 K 998242011 t 15.800 5.13 81.05

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

Prejazdy pre cyklistov cez 1 železničnú koľaj, 
celogumové, veloSTRAIL so závernou stienkou "T"

Presun hmôt pre železničný zvršok akéhokoľvek 
rozsahu a sklonu do 8 promile



Príloha č . 2 - Projektová dokumentácia

Príloha č . 3 - Výkaz výmer





H MINISTERSTVO

• DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Č íslo: 24807/2020/SŽDD/73030
Stupeň dôvernosti

b 7 f'I-/Lv l„

sekcia železničnej dopravy a dráh
odbor dráhový stavebný úrad

Bratislava 24.09.2020

ROZHODNUTIE

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len MDV SR) ako príslušný orgán
verejnej správy vo veciach dráh podľa § 10 l písm. a) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dráhach), zároveň ako špeciálny stavebný úrad
pre stavby dráh podľa § 102 ods. l písm. aa) zákona o dráhach a § 120 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len
„stavebný zákonČ) podľa ustanovenia § 69 ods. 1 stavebného zákona v súlade s § 46 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

povoľ uje

predÍženie platnosti stavebného povolenia

vydaného MDV SR pod č. 16766/2016/C341-SŽDD/60785 zo dňa 29.09.2016

na stavbu:
,,Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočioaň

v rozsahu stavebných objektov (SO):

SO 04 Priecestné zabezpečovacie zariadenie na ulici Štúrova-Nová cyklotrasa
SO 04 01 Železničný priechod pre cyklistov a chodcov

na pozemku vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Železníc Slovenskej republiky parcela
registra C-KN č . 1076/1 (LV č . 7050) v k. ú. Mlynárce

stavebníkovi: Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

Na žiadosťstavebníka zo dňa 28.08.2020 MDV SR, Odbor dráhový stavebný úrad, príslušný podľa
§ 120 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona, podľa § 69 ods. l stavebného zákona

predlžuje platnosť uvedeného stavebného povolenia do 31.12.2022.

MDV SR zároveň upozorňuje stavebníka, že táto lehota je konečná a nemožno ju predÍžiť.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky I Námes1ie slobody 6 j 810 05 Bratislava I Stnvenská republika
tel.: +42 1 2 594 94 713 1 e-mail: lubica.sulovcova@núndop.skIwww.mindop.sk

Odôvodnenie



Stavebník Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra podal dňa 28.08.2020, listom
č. OVaR/6917/2020/2 zo dňa 24.08.2020, žiadosť o predÍženie platnosti stavebného povolenia
na stavbu: ,,Cyklotrasa Mlynárce - Diely - KlokočinaČ v rozsahu uvedených stavebných objektov,
na pozemku vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Železníc Slovenskej republiky parcela
registra C-KN č . 1076/1 (LV č. 7050) v k. ú. Mlynárce.

Na predmetnú stavbu vydalo stavebné povolenie Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR dňa 29.09.2016 rozhodnutím č. 16766/20l6/C341-SŽDD/60785 (právoplatné dňa
02.11.2016). MDV SR predÍžilo jeho platnosť rozhodnutím pod č. 22222/2018/SŽDD/64995
zo dňa 23.08.2018 na dobu do 31.12.2020.

Dňom podania žiadosti začalo konanie o predÍžení platnosti stavebného povolenia.

MDV SR dňa 07.09.2020 oznámilo účastníkom konania a dotknutých orgánov začatie konania
o predÍženf platnosti stavebného povolenia a keďže mu boli dostatočne známe pomery staveniska
a žiadosťposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie veci, upustilo od ústneho pojednávania
a miestneho zisťovania a zároveň stanovilo lehotu na uplatnenie prípadných námietok
a pripomienok k predmetu veci.

V stanovenej lehote neboli k predÍženiu platnosti stavebného povolenia doručené žiadne námietky
ani pripomienky.

V uskutočnenom konaní MDV SR preskúmalo žiadosťv súlade s § 69 ods. 1 stavebného zákona
a zistilo, že predÍžením platnosti stavebného povolenia nebudú ohrozené verejné záujmy,
predovšetkým z hľadiska ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, ani
neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

MDV SR v priebehu konania nezistilo dôvody, ktoré by bránili povoleniu predÍženia platnosti
stavebného povolenia, zároveň posúdilo dôvody, pre ktoré nebola stavba začatá a keďže ostatné
podmienky, za ktorých bolo stavebné povolenie vydané zostali nezmenené, rozhodlo tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stavebník je oslobodený od platenia správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Zb.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu mozu účastníci konania podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov podaťrozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho
oznámenia na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05
Bratislava. Ak toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosťmôže byt' preskúmaná
súdom.

Ing. Ján Farkaš
generálny riaditeľsekcie

Vybavuje: Mgr. ' ubica Súlovcová
Tel. 02/59494 713



e-mail: Lubica.Sulovcova@mindop.sk

Rozhodnutie sa doruč í:

Účastníkom konania:
1. Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
2. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8 813 61 Bratislava
3. Projekt Signal s. r. o., Ružinovská IG, 821 02 Bratislava

Ostatným:
4. Obec Dolné Lefantovce, Nitrianska 36, 951 45 Dolné Lefantovce
5. Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr.69, 949 01 Nitra -Odbor SŽP
6. KR PZ, Piesková 32, 949 O I Nitra - Dopravný inšpektorát
7. OR PZ, Piaristická 1367/5, 949 01 Nitra - Dopravný inšpektorát
8. OR HaZZ, Dolnoč ermánska 64,949 11 Nitra
9. Únia nevidiacich a slabozrakých SR, Sekulská 1, 842 50 Bratislava
1 O. Krajský pamiatkový úrad, Nitra, Nám. J. Pavla II č.8, 949 01 Nitra
11. Zsl. distribučná a. s., Č ulenova 6, 816 4 7 Bratislava
12. ZVS a. s. Nábr. za HTC 4, 949 60 Nitra
13. SPP-distribúcia a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
14. Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava
15. SATRO s. r. o. ,Polianky 9, 844 3 7 Bratislava
16. Orange Slovensko a. s .. Metodova 8, 821 08 Bratislava
17. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8 813 61 Bratislava

Správa majetku, M R Štefánika 64, 940 65Nové Zámky
Oblastné riaditeľstvo, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava





OBEC DOLNÉ LEFANTOVCE
Obecný úrad, Nitrianska 36, 951 45 Dolné Lefantovce

Císlo: SP o15/2020-003-Ing. Tr V Nitre dňa 09.11.2020

Mesto Nitra
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra

V e c : Rozhodnutie o predÍženie platnosti stavebného povolenia

ROZHODNUTIE

Obec Dolné Lefantovce, ako príslušný a urč ený stavebný úrad (ď alej Jen „stavebný úradČ) podľa §
11 7 ods. 1 a § 119 ods. 3 zákona č . 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ď alej len „stavebný zákonČ), prerokovala žiadosť
stavebníka: Mesto Nitra, so sídlom Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, IČO 00 308 307 (ď alej len
„stavebníkČ), doruč enú dňa 26.06.2020, na začatie konania predÍženie platnosti stavebného povolenia
na stavbu:

,,Cyklotrasa Mlynárce-Diely-Klokočinaň
- Dubíkova,Štúrova,Pražská,Kmeľova,Hviezdoslavova,Dolnočermánska ul.,k. ú.Mlynárce, k.ú.Nitra,

v rozsahu stavby :
SO 02 Prekládka verejného osvetlenia
- parcela č . v reg.ČCČ 667/2, 667/3, 1076/1, 462/87,462/88, 425/78 ,559/4, 559/7, k.ú. Mlynárce;

7444/1 k. ú. Nitra
SO 03 Zmena signálnvch plánov CSS
- parcela č . v reg.ČCČ 7221/l(reg.ňEň 3511/2,3511/3,3513/3, 3559,6856/3) ,7221/7, 7371, 5906/10

k.ú, Nitra

SP 059/2018-003-Ing. Tr zo dňa 28.01.2019 právoplatné 02.03.2019 , ktoré vydala Obec Dolné
Lefantovce, v rozsahu podľa pôvodného rozhodnutia,

lf-

tfB

na pozemkoch pare. č .:
katastrálne územie:
stavebník má k pare. č .:

na pozemkoch pare. č .:

katastrálne územie:
stavebník má k pare. č .:

charakter stavby:

reg.ČCČ 667/2, 667/3, 1076/1, 462/87, 462/88, 425/78, 559/4, 559/7,
Mlynárce
reg.ČCČ 667/2, 667/3, 462/87, 462/88, 425/78, 559/4, 559/7- vlastnícke
právo na základe LV č. 7194
reg.ČCČ 1076/1-iné právo
reg.ČCČ 7444/1, reg.ČCČ 7221/l(reg.ČEČ3511/4), reg.ČCČ 7221/7(reg.ČEČ
3559,3513/2), 7371, 5906/10
Nitra
reg. ČCČ 7444/1, 7221/7, 7371, 5906/10 - vlastnícke právo na základe LV
č.3681
reg. ČEČ 3559, 6856/3- vlastnícke právo na základe LV č. 6879
reg.ČEČ 3511/2, 3513/3 -iné právo-súhlas správcu-SPF,GR Búdková
36,81715 Bratislava,č .j. SPFZ/2015/129274,zo dňa 16.12.2015
trvalá



.,,
účel stavby:

stavebník:
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SO 02 - inžinierske stavby-diaľkové a miestne rozvody elektriny,
stožiare
SO 03 - inžinierske stavby-diaľkové a miestne rozvody elektriny,
stožiare
Mesto Nitra, so sídlom MsÚ v Nitre, Štefánikova trieda 60, 950 06
Nitra, IČ O: 00308307

Stavebný úrad na základe žiadosti Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra oznamuje v z mysle
§ 69 stavebného zákona že platnosť stavebného povolenia č SP 059/2018-003-Ing. Tr zo dňa
28.01.2019 právoplatné dňom 02.03.2019

predlžuje

do 02.03.2023

Ostatné podmienky stavebného povolenia č . SP 059/2018-003-lng. Tr zo dňa 28.01.2019 právoplatné
dňom 02.03.2019 vydaného Obcou Dolné Lefantovce, zostávajú v platnosti.

R o z hod n ut ie o námietkach, pripomienkach a podmienkach účastníkov konania:
V uskutoč nenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky
k uskutočneniu stavby.

Odôvodnenie

Obec Dolné Lefantovce, ako príslušný a urč ený stavebný úrad (ď alej len „stavebný úradČ) podľa §
117 ods. 1 a § 119 ods. 3 zákona č . 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ď alej len „stavebný zákonČ), prerokovala žiadosť
stavebníka: Mesto Nitra, so sídlom Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, IČO 00 308 307 (ď alej len
„stavebníkČ), doruč enú dňa 26.06.2020, na predÍženie doby platnosti vydaného stavebného povolenia
č . SP 059/2018-003-Ing. Tr zo dňa 28.01.2019 právoplatné dňom 02.03.2019 , ktoré vydala Obec
Dolné Lefantovce pre stavbu (novostavbu): ,,Cyklotrasa Mlynárce-Diely-Klokočinaň- Dubikova,
Štúrova, Pražská, Kmeťova, Hviezdoslavova, Dolnočermánska ul.,k.ú.Mlynárce, k.ú.Nitra, pre
stavebné objekty : SO 02 Prekládka verejného osvetlenia, parcela č . v reg.ČCČ 667/2, 667/3, 1076/1,
462/87, 462/88, 425/78, 559/4, 559/7, k.ú. Mlynárce a 7444/1 k. ú. Nitra; SO 03 Zmena signálnych
plánov CSS, parcela č . v reg.ČCČ 7221/l(reg.ČEČ 3511/2, 3511/3, 3513/3, 3559, 6856/3) ,7221/7,
7371, 5906/10 k.ú. Nitra

Obec Dolné Lefantovce, ako príslušný a urč ený stavebný úrad (ď alej len „stavebný úradČ) podľa §
117 ods. 1 a § 119 ods. 3 zákona č . 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v súlade
s §69 ods. 1 prihliadnuc na § 67 ods.2 stavebného zákona oznámilo verejnou vyhláškou (líniová
stavba, zvlášť rozsiahla stavba, stavba s veľkým poč tom účastníkov konania, neznámi účastníci
konania - § 26 ods. 1 správneho poriadku, § 61 ods. 4 stavebného zákona) a všetkým známym
účastníkom konania jednotlivo zahájenie konania o zmene výroku vydaného stavebného povolenia
oznámením č . SP 015/2020-002-lng.Tr, zo dňa 18.10.2020,

Oznámenie verejnou vyhláškou bolo zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Nitra,
tabuli oznamov mestskej č asti č . 4 Klokoč ina, MČ č .5 Diely a Mlynárce, obci Dolné Lefantovce
a zverejnené na internetovej stránke mesta Nitra, www.nitra.sk a internetovej stránke obce Dolné
Lefantovce , www.dolnelefantovce.sk

Účastníci konania boli upozornení, že svoje námietky a pripomienky k návrhu môžu uplatniť
najneskôr v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doruč enia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté
(§ 61 ods. 3 stavebného zákona). Rovnako boli upozornení, že podľa§ 61 ods. 1 stavebného zákona sa
v stavebnom konaní neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré boli alebo mohli byťuplatnené
v územnom konaní. Počas zverejnenia oznámenía o začatí stavebného konania neboli uplatnené
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námietky a pripomienky účastníkov konania k uskutočneniu stavby.
Dotknuté orgány mohli v rovnakej lehote (§ 61 ods. 6 stavebného zákona) oznámiť svoje

stanoviská. Taktiež boli upozornené, že ak niektorí z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie
dlhší č as, predÍži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán
v urč enej alebo predÍženej lehote neoznámil svoje stanovisko k povol'ovanej stavbe, predpokladá sa,
že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. V urč enej lehote žiadny dotknutý orgán

nepožiadal o predÍženie lehoty.

Účastníci konania nevzniesli v uskutoč nenom konaní žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov žiadateľa a ostatných účastníkov konania

Stavebník ku konaniu doložil :
• stavebné povolenie č . SP 059/2018-003-Ing. Tr zo dňa 28.01.2019 právoplatné 02.03.2019 vydané

mestom Obcou Dolné Lefantovce;

Poučenie

Podľa § 53 a nasl. zákona č . 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie, v lehote 15 dní odo dňa doruč enia
rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na obec Dolné Lefantovce, so sídlom Nitrianska 36, 951 45 Dolné

Lefantovce.
Rozhodnutie je po vyč erpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa

ustanovení Správneho súdneho poriadku.
Toto rozhodnutie je oznámené formou verejnej vyhlášky a musí byťzverejnené po dobu 15 dní na
úradnej tabuli mesta Nitra, tabuli oznamov mestskej časti č . 4 Klokoč ina, MČ č .5 Diely a Mlynárce,
obci Dolné Lefantovce a zverejnené na internetovej stránke mesta Nitra, www.nitra.sk a internetovej
stránke obce Dolné Lefantovce , www.dolnelefantovce.sk Za deň doruč enia tohto rozhodnutia sa
považuje posledný deň vyvesenia rozhodnutia, resp. zverejnenia na internetovej stránke.

Mgr..Miloslav Kr a ~čí k
starosta obce Dolné Lefantovce

Doručí sa:
Verejnou vyhláškou sa doruč í účastníkom konania: navrhovateľovi : Mesto Nitra, so sídlom Štefánikova trieda
60, 950 06 Nitra, IČ O 00 308 307 , vlastníkom dotknutých pozemkov podJ'a parcelných č ísel: reg.ČCČ 667/2,
667/3, 1076/1, 462/87, 462/88, 425/78, 559/4, 559/7 k.ú. Mlynárce; reg.ČCČ 7444/1, reg.ČCČ
7221/1 (reg.ČEČ35 l 1/4), reg.ČCČ 722 l/7(reg.ČEČ 3559,3513/2), 73 71, 5906/1 O k.ú. Nitra a susedných parciel
:Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1, Západoslovenská distribuč ná a.s., Č ulenova 6, 816 47
Bratislava; Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 8171 S Bratislava 11; ELcomp s. r. o., Pražská 2,
949 11 Nitra; Architektonický ateliér Orant, Župné námestie 961/1 ,949 01 Nitra; Pavol Rajtar, Škultétyho
3,949 11 Nitra; ALAM s.r.o. Nezábudková 40,821 01 Bratislava; JozefKošťál .Škultétyho 535/38, 94911
Nitra; Dana Košťálová, Škultétyho535/38,9491 l Nitra; Miloš Ziman ,Zvolenská 7/22,9491 J Nitra; Marta
Zimanová ,Zvolenská 7/22,94911 Nitra; Andrej Radecký, Fajgalská cesta 12, Pezinok 902 01 (líniová stavba,
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' zvlášťrozsiahla stavba, stavba s veľkým poč tom úč astníkov konania, neznámi úč astníci konania - § 26 ods. 1
správneho poriadku,§ 61 ods. 4 stavebného zákona) :-k rozhodnutiu č . SP 015/2020-003-Jng.Tr-09.11.2020.
Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byťuskutoč nené podľa § 3 ods. 5 a § 26 ods. 2 zákona č . 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok)

l. Mesto Nitra -tabuľa oznamov- zverejnenie po dobu 15 dní

Vyvesené dňa: .. Zvesené dňa: .

2. Mesto Nitra - miestna č asťKlokočina - úradná tabuľa- zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa: . Zvesené dňa: .

3. Mesto Nitra - miestna č asťDiely - úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa: . Zvesené dňa: .

4. Mesto Nitra - miestna č asťMlynárce - úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa: .

5. Obec Dolné Lefantovce - tabuľa oznamov

Vyvesené dňa: ..

Zvesené dňa: ..

Zvesené dňa: .

6. Internet- stránka Mesta Nitry (www.nitra.sk) - zverejnenie po dobu 15 dní :

Zverejnené dňa: . Ukonč enie zverejnenia dňa: ..

7. Internet - stránka Obce Dolné Lefantovce (www.dolnelefantovce.sk)-zverejnenie 15 dní:

Zverejnené dňa: . Ukonč enie zverejnenia dňa: ..

Na vedomie dotknutým orgánom
8. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Na vedomie útvarom MsÚ Nitra
9. Mesto Nitra, MsÚ v Nitre, odbor ŽP, Štefánikova tr. 60, Nitra
1 O. Mesto Nitra, MsÚ v Nitre, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, odbor majetku
11. Mesto Nitra, MsÚ v Nitre, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, odbor investič ný
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MESTO N I T R A , Štefánikova trieda 60, Nitra
f\N~f&AA 6-108.2020

Mestský úrad v Nitre
odbor dopravy

Císlo: OD-9161/2020-003-Ing.Dá

Titl.
Mesto Nitra
Štefánikova trieda 60
Ni tr a

;~::r~~~~;~;,i_1Jptowt
V Nitre dň a .OJ. ..,}/:1it.@···

V e c : rozhodnutie o zmene výroku vydaného stavebného povolenia - predfženie platnosti

stavebného povolenia

ROZHODNUTIE
- verejná vyhláška -

Dňa 22.06.2020 podal stavebník: Mesto Nitra so sídlom Štefánikova tr. 60, Nitra ( ď alej len
,,stavebníkČ) žiadosťna Mesto Nitra o predÍženie platnosti stavebného povolenia č .j. UHA-DUaI-
12672/2018-003-Ing.Dá zo dňa 28.11.2018 (právoplatné dňa 02.01.2019) vydaného Mestom Nitra,
ktorým bola povolená realizácia stavby, Cyklotrasa Mlynárce-Diely Klokočinaň, stav. obj. SO
01 - Cyklistická komunikácia; pare. č . reg. ,,CČ 142/1; 667/2; 667/3; 592/1; 1076/1; 559/4;
559/6; 559/7; 425/78; 425/37; 425/44; 462/87; 462/88; 462/86; 462/71; 462/70; v katastrálnom
území: Mlynárce; parc.č . reg. ,,CČ 8607/68; 8607/65; 8607/54; 7473/1; 8607/71; 7444/1;
7474/1; 7474/2; 7407/1; 7425/1; 7425/3; 7416; 7420/3; 7261/105; 7261/9; 7261/8; 7261/7;
5906/10; pare. reg. ,,C'' 7221/1 = pare. reg.ČEČ 3520/1; 3520/2; 3527/1; 3559; 3514; 3511/2;
6856/3; 3513/3; v katastrálnom území Nitra.

Mesto Nitra ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona č . 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a podľa§ 3a ods. 4 zákona
č . 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ď alej len „cestný
zákonČ), na základe žiadosti stavebníka v súlade s §47 zákona č .71/1967 Zb. o správnom konaní (
správny poriadok ) v znení neskorších predpisov v y d á v a

rozhodnutie,

ktorým in en í výrok vydaného stavebného povolenia č.j. UHA-DUal-12672/2018-003-Ing.Dá
zo dňa 28.11.2018 (právoplatné dňa 02.01.2019), na stavbu:

,,Cyklotrasa Mlynárce - Diely- Klokočinaň
- Nitra -Mlynárce, Diely, Klokočina -

v rozsahu stavby:
SO 01 - Cyklistická komunikácia:
- Úsek č .la - dÍžka 399.9m, Úsek č .lb - dÍžka 393.4m Trasa je vedená v celej dÍžke Dubík:ovej

ulice obojstranne, po existujúcej cestnej komunikácii formou cyklokoridoru, ktorý je opatrený
dopravným značením. Úsek č .1 a zač ína na SV okraji Dubíkovej ulice v kontakte
s Bratislavskou a konč í za prechodom pre cyklistov a chodcov v križovatke so Štúrovou ulicou.
V tomto bode zač ína úsek v opačnom smere t. j. úsek č .1 b, ktorý konč í v kontakte Dubík:ovej
ulice s Bratislavskou. Povrch a priečny sklon miestnej asfaltovej komunikácie zostáva bezo

zmeny.
- Úsek č .2 - dÍžka 239,5m Úsek zač ína za prechodom pre cyklistov a chodcov v križovatke so

Štúrovou ulicou spoloč ným chodníkom pre chodcov a cyklistov, premenlivej šírky 1,65 až
4,85m. Zo strany vozovky bude chodník lemovaný navrhovaným cestným obrubníkom
dl.21,3m, z druhej strany je ohranič ený oplotením súkromného pozemku. Trasa pokrač uje
priechodom cez MK Štúrová v dÍžke 8,6m- priechod pre cyklistov je primknutý k priechodu pre
chodcov, Celková šírka priechodu 5,5m. Za priechodom pokračuje v dÍžke 150m súbežne s
miestnou komunikáciou dvojsmerný chodník pre cyklistov š.2,5m, súbežný s chodníkom pre
chodcov š.2,0m Zo strany vozovky bude chodník lemovaný navrhovaným cestným obrubníkom
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dlžky 151,2m. Z druhej strany - zo strany zelene - je ohraničený betónovým záhonovým
obrubníkom ABO 5-20 1000x200x50mm (500x200x50mm) bez prevýšenia, v lôžku z betónu
C 12/15, dÍžky 152, 7m. Pred železničným priecestím sa trasa odkláňa od miestnej komunikácie,
pokračuje priechodom cez železnicu, ď alej je vedená v zelenej ploche, pretína bývalú asfaltovú
cestu a ústi pred priechodom cez komunikáciu na križovatke ulíc Kmeťová a Pražská. Trasaje v
dÍžke 53,6m tvorená chodníkom pre cyklistov š.2,5m súbežne s chodníkom pre chodcov š.l ,5m.
Priechod cez železnicu je riešený ako samostatný stavebný objekt SO 04. Z obidvoch strán bude
chodník ohraničený betónovým záhonovým obrubníkom ABO 5-20 1000x200x50mm
(500x200x50mm) bez prevýšenia, v lôžku z betónu Cl2/15, dÍžky 100,42m. Trasa konč í
priechodom pre cyklistov cez ulicu Pražská, dÍžky 10,23m, šírky 2,5m.

- Úsek č .3 - dÍžka 593,45m Trasa zač ína za priechodom pre cyklistov cez ulicu Pražská a je
vedená v súčasnej ploche zelene. Tvorí ju dvojsmerný chodník pre cyklistov šírky 2,5m, vedený
súbežne s pozemnou komunikáciou - Kmeťova ulica, prič om od komunikácie je cyk.lotrasa
oddelená zeleným pásom šírky 1,5m a existujúcim cestným obrubníkom. Úprava terénu pod
konštrukciu spevnenej plochy si vyžaduje realizáciu násypov a zárezovdo existujúceho svahu -
úpravy sú zrejmé z dielč ich priečnych rezov. Z obidvoch stránbude chodník ohranič ený
betónovým záhonovým obrubníkom ABO 5-20 1000x200x50mm (S0Ox200x50mm) bez
prevýšenia, v lôžku z betónu C12/15. Trasa konč í pred priechodom cez pozemnú komunikáciu
na križovatke Kmeťová - Viničky, kde je vytvorený aj priechod pre chodcov pre prípad, že by
sa v budúcnosti dobudoval súbežne s touto cyklotrasou aj chodník pre chodcov. V súčasnosti
Č.edie chodník _pre chodcov po ,druhej strane Kmeťovej ulice. .
Usek č .4 - dlžka 397,00m Usek zač ína priechodom pre cyklistov cez ulicu Viničky dlžky
15,38m, ktorý je primknutý k priechodu pre chodcov. Šírka priechodu je 5,5m. Za priechodom
pokračuje v d.Ížke 162,8m dvojsmerný chodník pre cyklistov šírky 2,5m súbežný s existujúcim
chodníkom pre chodcov šírky 2,0m, vedený súbežne s pozemnou komunikáciou - Kmeťova
ulica. Pôvodný záhonový obrubník lemujúci existujúci chodník zo strany zelene sa vybúra a
spevnená plocha sa rozšíri smerom do zelene. Zo strany vozovky bude chodník lemovaný
existujúcim cestným obrubru1com a zo strany zelene bude chodník ohranič ený navrhovaným
betónovým záhonovým obrubníkom ABO 5-20 1000x200x50mm (500x200x50mm) bez
prevýšenia, v lôžku z betónu Cl2/15. Pred rampou do podchodu sa chodru1c pre cyklistov
odkláňa od chodníka pre chodcov a prechádza poza rampu, na novovytvorenom násype v
súčasnej ploche zelene. Celková šírka spevnenej plochy je 3,0m, prič om obojsmerná cyklotrasa
šírky 2,5m je od od oporného múrika rampy do podchodu odsadená 0,5m. Tento úsek má dÍžku
57,76m. Zo strany zelene bude chodník ohranič ený navrhovaným betónovým záhonovým
obrubníkom ABO 5-20 1000x200x50mm (500x200x50mm) bez prevýšenia, v lôžku z betónu
C12/15. Na konci oporného múru sa cyklotrasa opäťprikláňa k chodníku pre chodcov, pričom v
úseku dÍžky23,6m prechádza po existujúcej stropnej konštrukcii podchodu, tvorenej z časti
prefabrikovanými žb panelmi a z časti masívnou žb monolitickou doskou. Tieto konštrukcie sa
nadbetónujú do nivelety, ktorá je zrejmá z dielč ich priečnych rezov na výkrese 3/D.

- ( alej prechádza dvojsmerný cyklistický chodník opäť po teréne, súbežne s existujúcim
chodníkom pre chodcov, dÍžka úseku 137,41m. Odstránením pôvodného záhonového obrubníka
a zárezom do existujúceho svahu sa rozšíri spevnená plocha na celkovú šírku 4,5m - z toho
chodník pre chodcov 2m a cyklistický chodník 2,5m. Zo strany vozovky bude chodník
lemovaný existujúcim cestným obrubníkom a zo strany zelene bude chodník ohranič ený
navrhovaným betónovým záhonovým obrubníkom ABO 5-20 1000x200x50rnm
(500x200x50mm) bez prevýšenia, v lôžku z betónu C12/15.

- Úsek č .5 - dÍžka 171,19m Úsek zač ína priechodom pre cyklistov cez miestnu komunikáciu
dÍžky 9,32m, ktorý je primknutý k priechodu pre chodcov. Šírka priechodu je 5,5m. Za
priechodom dôjde k úprave geometrie oblúku cestného obrubnfka - pôvodný sa vybúra a osadí
sa nový cestný obrubník. Dalej pokrač uje úsek v dlžke 161,87m - pôvodný chodm1c pre
chodcov, ktorý je vedený pozdlž Kmeťovej ulice a je od miestnej komunikácie oddelený
zeleným pásom sa rozšíri smerom k ceste - na úkor zeleného pásu. Z obidvoch strán bude
spevnená plocha lemovaná navrhovaným betónovým záhonovým obrubníkom ABO 5-20
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1000x200x50mm (500x200x50mm) bez prevýšenia, v lôžku z betónu CI2/15. Vznikne tak
obojsmerný chodník pre cyklistov šírky 2,5m, súbežný s chodníkom pre chodcov šírky 1,5m,
oddelený od miestnej komunikácie zeleným pásom šírky cca 2m a existujúcim cestným
obrubníkom. Úsek konč í pred priechodom cez miestnu komunikáciu-Murániho ulica.

- Úsek č .6 - dÍžka 251.94m Úsek zač ína priechodom pre cyklistov cez miestnu komunikáciu
d.Ížky 9,58m, ktorý je primknutý k priechodu pre chodcov. Šírka priechodu je 5,5m. ( alej
pokračuje úsek v dÍžke 28,3m - pôvodný chodnľk pre chodcov, ktorý je vedený pozdlž
Kmeťovej ulice a je od miestnej komunikácie oddelený zeleným pásom sa rozšíri smerom k
ceste - na úkor zeleného pásu. Z obidvoch strán bude spevnená plocha lemovaná navrhovaným
betónovým záhonovým obrubníkom ABO 5-20 1000x200x50mm (500x200x50mm) bez
prevýšenia, v lôžku z betónu CI2/15. Vznikne tak obojsmerný chodník pre cyklistov šírky
2,5m, súbežný s chodnľkom pre chodcov šírky 1,5m, oddelený od miestnej komunikácie
zeleným pásom šírky cca 2m a existujúcim cestným obrubníkom. Úsek pokračuje v dlžke
29,3m, kde sa zelený pás stráca a chodník pre chodcov šírky 2,0m je súbežný priamo s cestnou
komunikáciou, od ktorej je oddelený pôvodným cestným obrubnľkom. Súbežne s chodníkom je
vedený dvojsmerný chodník pre cyklistov šírky 2,5m, ktorý je zo strany zelene lemovaný
navrhovaným betónovým záhonovým obrubníkom ABO 5-20 1000x200x50mm
(500x200x50mm) bez prevýšenia, v lôžku z betónu C12/15. ( alej pokračuje úsek v dÍžke
23,59m v mieste zastávky MHD, kde je pôvodná spevnená plocha chodníka pre peších šírky od
2 do 3m, oddelená od miestnej komunikácie existujúcim cestným obrubnťkom. Na tejto ploche
stoja pôvodné prístrešky MHD, poza ktoré bude vedená dvojsmerná trasa chodníka pre
cyklistov v redukovanej šírke 2m. Nakoľko časť cyklotrasy zasahuje aj pod prístrešky, je
potrebné upraviťich zdvihnutím strechy na podchodnú výšku 2,5m. Rozšírená spevnená plocha

.cyklotrasy si vyžaduje: zárez do svahu, rozobratie pôvodných terénnych stupňov z cestných
obrubníkov a betónovej dlažby, vybudovanie nových terénnych stupňov v novom sklone
ramena s použitím pôvodných prvkov, úprava pôvodného oceľového zábradlia schodiska,
vybudovanie oporného múrika cyklotrasy a terénnych stupňov v celkovej dÍžke 24,5m. Múrikje
navrhovaný z plotových tvaroviek Premac - Preblok 400x200x200mm, vystužené betonárskou
oceľou 08mm, á 400mm, vyplnené betónom B20. Krycia platňa múrika je navrhovaná Premac
400x260x55mm. Zo strany svahu je pozdÍž múrika uložená drenážna rúra 0100mm osadenie
nového oceľového zábradlia, oddeľujúceho chodcov pod prístreškami MHD od cyklotrasy.
Detailne je úprava okolo zastávky MHD vykreslená na výkrese 4/Dl. ( alej pokračuje úsek v
dÍžke 161,17m - pôvodný chodník pre chodcov, ktorý je vedený pozdlž Kmeťovej ulice aje od
miestnej komunikácie oddelený zeleným pásom sa rozšíri smerom k ceste - na úkor zeleného
pásu. Z obidvoch strán bude spevnená plocha lemovaná navrhovaným betónovým záhonovým
obrubníkom ABO 5-20 1000x200x50mm (500x200x50mm) bez prevýšenia, v lôžku z betónu
C12/15. Vznikne tak obojsmerný chodník pre cyklistov šírky 2,5m, súbežný s chodníkom pre
chodcov šírky 1,5m, oddelený od miestnej komunikácie zeleným pásom šírky cca 2m a
existujúcim cestným obrubnfkom. Na časti úseku dÍžky 27,8m, je cyklistický chodník zo strany
svahu lemovaný o.pomým múrikom navrhovaným z rovnakého materiálu ako múrik v mieste
zastávky MHD. Usek konč í pred priechodom cez miestnu komunikáciu, pred kruhovou
križovatkou ulíc Kmeťová, Na hôrke a Partizánska. V takmer celom úseku sa z dôvodu veľkého
priečneho sklonu pôvodného chodníka vyžaduje úprava podkladného betónu nadbetónovanim
tenkej vrstvy, na dosiahnutie priečneho sklonu chodníka 2ľ - vid' príslušné priečne rezy /4R/.

- Úsek č .7 - dÍžka 383.25m Úsek zač ína priechodom pre cyklistov cez pozemnú komunikáciu -
Kmeťova ul., pred okružnou križovatkou. Priechod je primknutý k priechodu pre chodcov,
celková šírka je 5,5m a dlžka 13,18m. Pokračuje úsekom dÍžky 26,09m, kde dvojsmerný
chodník pre cyklistov šírky 2,5m súbežný s chodnľkom pre chodcov šírky 3-4m, prechádza
pozdlž súkromného objektu potravín a konč í pred priechodom cez ulicu Partizánska Od
okružnej križovatky je cyklotrasa oddelená zeleným pásom. Cyklistický chodník je lemovaný zo
strany zelene navrhovaným betónovým záhonovým obrubnfkom ABO 5-20 1000x200x50mm
(500x200x50mm) bez prevýšenia, v lôžku z betónu C12/15. Okraj chodníka pre chodcov je zo
strany zelene taktiež lemovaný navrhovaným záhonovým obrubníkom a zo strany objektu je
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ohranič ený existujúcou betónovou plochou, ktorú bude potrebné mierne nadbetónovať (cca
100mm), aby bolo možné vytvoriťspád spevnenej plochy smerom od objektu. Priechod pre
cyklistov cez ulicu Partizánska je primknutý k priechodu pre chodcov. Celková šírka priechodu
je 5,5m a dlžka 7,5m. Za priechodom cez ulicu Partizánska dochádza k zmene polohy
cyklotrasy voč i chodníku pre chodcov. Existujúci asfaltový chodník sa rozšíri podľa potreby na
celkovú šírku spevnenej plochy 4m, buď jedno alebo obojstranne, podľa toho ako to dovoľujú
priestorové pomery. Dvojsmerný cyklistický chodník šírky 2,5m bude situovaný bližšie k
ploche zelene a existujúcemu oploteniu. Je súbežný s chodníkom pre chodcov šírky 1,5m, ktorý
je od miestnej komunikácie oddelený zeleným pásom šírky 1,65 až 2,25m a existujúcim
cestným obrubníkom. Spevnené plochy sú lemované zo strany zelene navrhovaným betónovým
záhonovým obrubnľkom ABO 5-20 1000x200x50mm (500x200x50mm) bez prevýšenia, v
lôžku z betónu Cl2/15. V miestach, kde sa pôvodný chodník rozširuje len jedným smerom, je
možné ponechaťlemovanie pôvodným záhonovým obrubnľkom. Úsek konč í pred priechodom
pred otoč iskorn autobusov. Cyklistický priechod primknutý k priechodu pre chodcov , cez
komunikáciu v otoč isku autobusov je celkovej šľrky 5,5 a dlžky 9,24m. Pôvodná dlžka
priechodu cez komunikáciu bola 13, 7m, úpravou polomerov oblúkov v otočke autobusov
a mierneho zúženia jej vozovky, tak dôjde k jeho skráteniu. Úsek za priechodom má dÍžku
27,04m. V tomto úseku je spevnená plocha pôvodného chodníka rozšírená smerom k miestnej
komunikácii na úkor zeleného pásu. Chodník pre chodcov šírky 3m sa tak stane súbežný s
miestnou komunikáciou, od ktorej bude oddelený existujúcim cestným obrubníkom. Súbežne s
chodníkom pre chodcov je vedený dvojsmerný chodník pre cyklistov šírky 2,5m, lemovaný zo
strany zelene navrhovaným betónovým záhonovým obrubníkom ABO 5-20 1000x200x50mm
(500x200x50mm) bez prevýšenia, v lôžku z betónu C12/15. ( alší priechod cez komunikáciu v
mieste otoč iska autobusov sa úpravou polomerov oblúkov cestných obrubníkov a mierneho
zúženia jeho vozovky skráti z pôvodných 17,Sm na 11, 75m. Šírka priechodu je navrhovaná
5,5m. Za priechodom pokrač uje úsek dlžky 225,54m. Pôvodný chodnľk pre chodcov sa rozšíri
smerom od miestnej komunikácie do plochy zelene, na celkovú šírku spevnej plochy 4 až 4,5m.
V tomto úseku sa nachádzajú dve výboč iska v miestnej komunikácii pre zastávky MHD. V
týchto miestach bude chodník pre chodcov šírky 2m, oddelený od komunikácie cestným
obrubníkom. Mimo výboč isk, kde je chodnľk pre chodcov oddelený od komunikácie zeleným
pásom šírky 0,5 až 3,3m, bude šírka chodníka 1,5m. K nemu primknutý obojsmerný cyklistický
chodník bude mať šírku 2,5m. Chodnľky sú lemované zo strany zelene navrhovaným
betónovým záhonovým obrubníkom ABO 5-20 1000x200x50mm (500x200x50mm) bez
prevýšenia, v lôžku z betónu C12/15. V miestach, kde sa pôvodný chodník rozširuje len jedným
smerom, je možné ponechaťlemovanie pôvodným záhonovým obrubníkom. Úsek konč í pred
priechodom cez miestnu komunikáciu-Beethovenova ulica.

- Úsek č .8 - dÍžka 171,10m Úsek zač ína priechodom pre cyklistov cez pozemnú komunikáciu -
B,eethovenova ulica. Priechod je primknutý k priechodu pre chodcov, celková šírka je 5,5m a
dlžka 7,08m. Za priechodom pokračuje úsek dlžky 164,02m. Pôvodný chodník pre chodcov sa
rozšíri smerom k miestnej komunikácie na úkor zeleného pásu, na celkovú šírku spevnej plochy
4m. Chodník pre chodcov šírky 1,5m, tak bude od komunikácie oddelený zeleným pásom šírky
2, 7m a existujúcim cestným obrubníkom. Primknutý obojsmerný cyklistický chodník bude mať
šírku 2,5m. Chodníky sú lemované zo strany zelene navrhovaným betónovým záhonovým
obrubníkom ABO 5-20 1000x200x50mm (500x200x50mm) bez prevýšenia, v lôžku z betónu
Cl2/l 5. V miestach, kde sa pôvodný chodnľk rozširuje len jedným smerom, je možné ponechať
lemovanie pôvodným záhonovým obrubníkom. Úsek konč í pred priechodom cez miestnu
komunikáciu - Bizetova ulica.

- Úsek č .9 - dÍžka 138,55m Úsek zač ína priechodom pre cyklistov cez pozemnú komunikáciu -
Bizetova ulica. Priechod je primknutý k priechodu pre chodcov, celková šírka je 5,5m a dÍžka
6,08m. Za priechodom pokračuje úsek dÍžky 97,63m. Existujúci asfaltový chodník sa rozšíri
podľa potreby na celkovú šírku spevnenej plochy 4 - 4,2m, bud' jedno alebo obojstranne, podľa
toho ako to dovoľujú priestorové pomery. Dvojsmerný cyklistický chodník šírky 2,5m bude
situovaný bližšie k ploche zelene a existujúcemu oploteniu. Je súbežný s chodníkom pre
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chodcov šírky 1,5m, ktorý je od miestnej komunikácie oddelený zelenou plochou a existujúcim
cestným obrubníkom. V mieste výboč iska miestnej komunikácie, ktoré môže v budúcnosti
slúžiť ako zastávka MHD, je chodník pre chodcov súbežný s komunikáciou, od ktorej je
oddelený existujúcim cestným obrubníkom, V tomto mieste má chodník redukovanú šírku
1, 7m, nakoľko priestorové pomery medzi cestou a existujúcim oplotením, neumožňujú jeho
väč šiu šírku. Spevnené plochy sú lemované zo strany zelene navrhovaným betónovým
záhonovým obrubníkom ABO 5-20 1000x200x50mm (500x200x50mm) bez prevýšenia, v
lôžku z betónu C12/15. V miestach, kde sa pôvodný chodník rozširuje len jedným smerom, je
možné ponechaťlemovanie pôvodným záhonovým obrubníkom. Pred priechodom cez miestnu
komunikáciu - Hviezdoslavovu ulicu - trasa križuje existujúcu jednosmernú cyklotrasu s
chodníkom pre chodcov, ktorá stúpa pozdlž Hviezdoslavovej ulice až na križovatku s
Kmeťovou ulicou. Úsek konč í za priechodmi cez 4-prúdovú Hviezdoslavovu triedu. Priechod
pre cyklistov súbežný s priechodom pre chodcov má celkovú šírku 6m a dÍžku 11,99m a 10,9.
Medzi priechodmi je existujúci bezpečnostný ostrovč ek.

- Úsek č .10 - dÍžka 377,67m Úsek zač ína za priechodom cez Hviezdoslavovu ulicu a smeruje
pozdlž komunikácie smerom nadol, v šírke pôvodného chodníka pre chodcov t.j .3m. Bude
využívaný ako spoloč ný chodník pre chodcov a cyklistov jazdiacich v jednom smere. V mieste
horného výboč iska miestnej komunikácie pre zastávku MHD, nie je možné rozšíriťspevnenú
plochu na potrebnú šírku 3m, nakoľko chodník kopíruje hranicu súkromného pozemku, do
ktorého nie je možné zasiahnuť. Aby nedochádzalo ku kolíziám chodcov a cyklististov v mieste
zastávky MHD, bolo potrebné odkloniťcyklistický pruh šírky 1,5m, poza prístrešok zastávky,
zmeniťpolohu a typ prístrešku. Od stien prístrešku bude jazdný pruh odsadený 0,5m. Namiesto
pôvodného prístrešku, je navrhovaný prístrešok typ 4A, používaný v rámci mesta Nitra,
rozmerov 1680x4480x2700mm. Konštrukcia bude kotvená do betónového základového pásu
šírky 350mm do nezamrznej hÍbky a do chodníka - podľa pokynov výrobcu. Chodník bude
lemovaný zo strany zelene navrhovaným betónovým záhonovým obrubníkom ABO 5-20
1000x200x50mm (500x200x50mrn) bez prevýšenia, v lôžku z betónu C12/15. V miestach, kde
sa nemení trasa pôvodnej spevnenej plochy, je možné ponechať lemovanie pôvodným
záhonovým obrubníkom. Úsek medzi zastávkami MHD dÍžky 227,89m zostáva v trase
pôvodného chodníka šírky 3m, ktorý je od pozemnej komunikácie oddelený zeleným pásom
šírky 3m a existujúcim cestným obrubníkom, V miestach, kde sa nemení trasa pôvodnej
spevnenej plochy, je možné ponechaťlemovanie pôvodným záhonovým obrubníkom. V mieste
spodného výboč iska komunikácie - zastávky MHD, dôjde k rozšíreniu chodníka pozdlž
komunikácie, na šírku 3,5m, v dÍžke 47m. Chodník je od komunikácie oddelený existujúcim
cestným obrubníkom. Cyklistický pruh šírky 1,5m, prebehne poza existujúci prístrešok MHD,
odsadený od stien prístrešku 0,5m. Chodník bude lemovaný zo strany zelene navrhovaným
betónovým záhonovým obrubníkom ABO 5-20 1000x200x50mm (500x200x50mm) bez
prevýšenia, v lôžku z betónu C12/15. V miestach, kde sa nemení trasa pôvodnej spevnenej
plochy, je možné ponechať lemovanie pôvodným záhonovým obrubníkom. Úsek konč í
napojením na pôvodnú cyklotrasu a chodník, v úrovni priechodu cez Hviezdoslavovu triedu, cca
120m od ulice Banič ova.
Úsek č .11 - dÍžka 350,59m Úsek zač ína v úrovni priechodu cez Hviezdoslavovu triedu, cca
120m od ulice Banič ova. Tento úsek cyklotrasy nie je predmetom komplexného návrhu
cyklistickej komunikácie, nevyžaduje stavebné zásahy, okrem zásahov na doplnenie
chýbajúceho dopravného znač enia a svetelnej signalizácie v križovatkách, ktoré sa nachádzajú
na jeho trase a ktoré rieši táto PD.- Úsek konč í v blízkosti podchodu na križovatke ulíc
Hviezdoslavova tr. a Dolnoč ennánska.
Úsek č .12 - dÍžka 8228m Úsek zač ína napojením na existujúcu cyklotrasu a chodník v blízkosti
podchodu na križovatke ulíc Hviezdoslavova tr. a Dolnoč ermánska. Zač ína spoločným
chodníkom pre chodcov a cyklistov dÍžky 14,lm, pred vstupom do podchodu, na ktorý sa
pripájajú ď alšie dva cyklistické chodníky vedúce od priechodu z druhej strany Hviezdoslavovej
triedy a od priechodu cez ulicu Dolnoč ermánska. Úsek pokračuje súbežne s ulicou
Dolnočermánska v dÍžke 24,14m. Dvojsmerný cyklistický chodník pozdÍž oporného múrika
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parkoviska predajne Lidl, v šírke 3,0m, je od múru oddelený zeleným pásom šírky 2m. S
chodníkom pre cyklistov je súbežný chodník pre chodcov šírky 4, 75m, oddelený od
komunikácie Dolnoč ermánska zeleným pásom šírky cca 8,12m a existujúcim cestným
obrubníkom. Postupne sa trasa prikláňa ku komunikácii Dolnoč ennánska v dÍžke 29,58m až po
priechod cez cestu. Chodník pre cyklistov sa zužuje na šírku 2,Sm a chodník pre chodcov má
šírku od 4,75m do 3m. Zo strany zelene je cyklistický chodnľk lemovaný navrhovaným
betónovým záhonovým obrubnľkom ABO 5-20 1000x200x50mm (500x.200x50mm) bez
prevýšenia, v lôžku z betónu C12/15. Chodník pre chodcov je zo strany zelene lemovaný
pôvodným záhonovým obrubníkom, okrem navrhovaného oblúku v mieste napojenia chodníka
na priechod. Úsek konč í za priechodom pre cyklistov súbežným s priechodom pre chodcov cez
komunikáciu Dolnočennánska, dÍžky 14,45m a celkovej šírky 5,5m. Rozšírenie priechodu
oproti pôvodnému priechodu cez komunikáciu si vyžiada úpravu bezpečnostného ostrovčeka v
komunikácii. Za priechodom bude cyklotrasa napojená na t. č . projektovanú cyklotrasu Borina.

na pozemkoch : pare. č . reg. ,,CČ 142/1; 667/2; 667/3; 592/1; 1076/1; 559/4; 559/6; 559/7;
559/7; 425/78; 425/37; 425/44; 462/87; 462/88; 462/86; 462/71; 462/70;

katastrálne územie : Mlynárce

na pozemkoch : parc.č . reg. ,,C'' 8607/68; 8607/65; 8607/54; 7473/1; 8607/71; 7444/1;
7474/1; 7474/2; 7407/1; 7425/1; 7425/3; 7416; 7420/3; 7261/105; 7261/9;
7261/8; 7261/7; 5906/10;
pare. reg. ,,CČ 7221/1 = pare. reg.ČEČ 3520/1; 3520/2; 3527/1; 3559; 3514;
3511/2; 6856/3; 3513/3;

katastrálne územie : Nitra

ku ktorým má : pare. č . reg. ,,CČ 142/1; 667/2; 667/3; 592/1; 559/4; 559/6; 559/7; 425/78;
425/37; 425/44; 462/87; 462/88; 462/86; 462/71; 462/70 - stavebník
vlastnícke právo na základe LV č . 7194
pare. č . reg. ,,CČ 1076/1 - stavebník súhlas vlastníka Železnice SR
č .j. 0750/7a.12/4034/2015/SHM/RP NZ zo dňa 03.11.2015;
pare.č . reg.,,CČ 5906/10; 7261/7; 7261/8; 7261/9; 7261/105; 7407/1; 7416;
7420/3; 7425/1; 7425/3; 7444/1; 7473/1; 7474/1; 8607/54; 8607/65;
8607/68; 8607/71 - stavebník vlastnícke právo na základe LV č . 3681;
pare.č . reg. ,,CČ 7474/2 - stavebník vlastnícke právo na základe LV č . 5790
pare. reg. ,,CČ 7221/1 = pare. reg. ČEČ 3520/1; 3520/2; 3559; 6856/3
- stavebník vlastnícke právo na základe LV č . 6879;
pare. reg. ,,CČ 7221/1 = pare. reg. ČEČ 3527/1; 514; 3511/2;3513/3 -
stavebník súhlas správcu - SPF č . j. SPFZ/2015/129274 zo dňa 16.12.2015;

úč el stavby : SO 01- inžinierska stavba - cyklotrasa;
stavebníka : Mesto Nitra so sídlom Štefánikova trieda 60, Nitra
s termínom dokončenia do 36 mesiacov od začatia stavby

v rozsahu navrhovanej zmeny :
- predÍženie doby platnosti stavebného povolenia č .j. UHA-DUal-12672/2018-003-Ing.Dá zo dňa

28.11.2018 (právoplatné dňa 02.01.2019), z pôvodného terrnľnu do dvoch rokov odo dňa, keď
nadobudlo právoplatnosť(t.j. do 02.01.2021), na nový termín do 02.01.2023.

Odôvodnenie

Dňa 22.06.2020 podal stavebník: Mesto Nitra so sídlom Štefánikova tr. 60, Nitra ( ď alej len
,,stavebníkČ) žiadosťna Mesto Nitra o predÍženie platnosti stavebného povolenia č .j. UHA-DUal-
12672/2018-003-lng.Dá zo dňa 28.11.2018 (právoplatné dňa 02.01.2019) vydaného Mestom Nitra,
ktorým bola povolená realizácia stavby., Cyklotrasa Mlynárce -Diely Klokočinaň, stav. obj. SO
01-Cyklistická komunikácia; pare reg. ,,CČ 142/1; 667/2; 667/3; 592/1; 1076/1; 559/4;
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559/6; 559/7; 425/78; 425/37; 425/44; 462/87; 462/88; 462/86; 462/71; 462/70; v katastrálnom
území: Mlynárce; parc.č . reg. ,,CČ 8607/68; 8607/65; 8607/54; 7473/1; 8607/71; 7444/1;
7474/1; 7474/2; 7407/1; 7425/1; 7425/3; 7416; 7420/3; 7261/105; 7261/9; 7261/8; 7261/7;
5906/10; pare. reg. ,,CČ 7221/1 = pare. reg.ČEČ 3520/1; 3520/2; 3527/1; 3559; 3514; 3511/2;
6856/3; 3513/3; v katastrálnom území Nitra.

Stavebník ako dôvod uviedol, že je plánované vyhlásenie novej verejno - obchodnej súťaže na túto

investičnú akciu.

Na základe vyššie uvedeného Mesto Nitra, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120
stavebného zákona č . 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov a podľa § 3a ods. 4 zákona č . 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení
neskorších predpisov (ď alej len „cestný zákonČ), v súlade s § 18, ods.3 zákona o správnom
poriadku, prihliadnuc na §67 ods.2 stavebného zákona oznámilo zahájenie konania o zmene výroku
vydaného stavebného povolenia oznámené účastníkom konania a dotknutým orgánom formou
verejnej vyhlášky pod č .j. OD-9161/2020-002-Ing.Dá zo dňa 20.07.2020, ktorá bola vyvesená po
dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Nitra, na úradnej tabuli mestskej časti VMČ č . 4 - Klokočina a
č . 5 - Diely, Mlynárce a na internetovej stránke Mesta Nitra www.nitra.sk., pričom za deň
doručenia tohto oznámenia sa považuje posledný deňjej vyvesenia, resp. zverejnenia.

Stavebný úrad zároveň v súlade s §27 ods. l zákona o správnom poriadku urč il, že účastníci konania
môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v lehote do 7 pracovných dní odo dňa
doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.
Účastnici konania boli pouč ení, kde je možné nahliadnuťdo podkladov konania.
V stanovenej lehote účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Stavebný úrad po preskúmaní priložených dokladov vyhovel žiadosti stavebníka a vydal
rozhodnutie o zmene výroku stavebného povolenia z pôvodného termínu platnosti stavebného
povolenia do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť (t.j. do 02.01.2021), na nový
termín do 02.01.2023.

Pripomienkami obč ianskeho združenia Rozbicyklujme Nitru, ktoré boli doručené na Mesto Nitra
dňa 03.09.2018 do podateľne MsÚ v Nitre sa špeciálny stavebný úrad nezaoberal, nakoľko pre
predmetnú stavbu bolo vydané právoplatné stavebné povolenie UHA-DUal-10613/2016-003-
Ing.Dá zo dňa 20.09.2016 (právoplatné dňa 16.11.2016). Predmetné konanie sa týka zmeny výroku
vydaného stavebného povolenía, a to predÍženia platnosti stavebného povolenia.

Žiadateľku konaniu doložil :
- kópiu stavebného povolenia č .j. UHA-DUal-12672/2018-003-Ing.Dá zo dňa 28.11.2018

(právoplatné dňa 02.01.2019) vydaného Mestom Nitra;
- rozhodnutie č .j. 22222/ /2018/SžDD/64995 zo dňa 23.08.2018 vydané Ministerstvom dopravy

a výstavby Slovenskej republiky;

Poučenie

Podľa§ 53 a nasl. zákona č . 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie, v lehote 15 dní odo dňa doručenia
ozhodnutia. Odvolanie sa podáva na mesto Nitra - Mestský úrad v Nitre, Útvar hlavného
architekta, referát dopravného urbanizmu a inžinieringu, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra.
Rozhodnutie je doruč ené účastníkom konania verejnou vyhláškou a musí byťpodľa § 26 ods. 2
zákona č . 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v mení neskorších predpisov
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Nitra, na úradnej tabuli príslušnej mestskej časti
(VMČ č . 7) a v rovnakej dobe zverejnené na internetovej stránke MsÚ Nitra www.nitra.sk.
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Za deň doručenia rozhodnutia účastníkom konania sa považuje lS deň vyvesenia a
zverejnenia rozhodnutia.
Rozhodnutie je po vyč erpaní riadnych OJčraVIíý~~prQstriedkov preskúmateľné s,mhmym súdom
podľa ustanovení Správneho súdneho pori(d:ldi~ '-.' ,'':
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Dor~čf sa verejnou vyhláškou účastníkom konania k č .j. OD-9161/2020-003-Ing.Dá (§ 61 ods. 4 stavebného zákona
- veľký počet účastníkov konania):
1. Mesto Nitra - úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dni :

Vyvesené dňa : Zvesené dňa : ..
2. Mesto Nitra - VMČ .4 - Klokoč ina - zverejnenie po dobu 15 dni :

Vyvesené dňa : Zvesené dňa : .
3. Mesto Nitra - VMČ .5 - Diely- zverejnenie po dobu 15 dní:

Vyvesené dňa : Zvesené dňa : .
4. Mesto Nitra- VMČ .5 - Mlynárce - zverejnenie po dobu 15 dni:

Vyvesené dňa : Zvesené dňa : ...
5. Internetová stránka mesta Nitra www.msunitra.sk- zverejnenie po dobu 15 dní:

Marek Hatt&3
primátor mesta Nitry

Zverejnené dňa : .

Doručí sa známym účastnfkom konania:
6. Mesto Nitra - p. primátor
7. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 6, 8 J 7 15 Bratislava
8. ŽSR, Klemensova 8, 813 61Bratislava

Ukončené dňa : .

Doručí sa dotknutým orgánom:
9. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 OJ Nitra
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra
11. Okresné riaditeľstvo Hasič ského a záchranného zboru, Dolnočennánska 64, 949 11 Nitra
12. OÚ Nitra, OSŽP, oddelenie ochrany prirody a vybraných zložiek ŽP, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
13. Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia, Štefánikova trieda 69,949 OJ Nitra
14. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
15. Slovenský pozemkový fond, RO Nitra, Za hydrocentrálou 6, 949 01 Nitra
16. ŽSR,Stredisko hospodárenia s majetkom v Bratislave, Regionálne pracovisko Nové Zámky, M.R.Štefánika 64,940

65 Nové Zámky
17. ŽSR, OR Tmava, SMSÚ ŽTS, ul. M.Rázusa 577,955 01 Topoľčany
18. SPP-distnbúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
19. Západoslovenská distribučná a. s., Č ulenova 6, 816 47 Bratislava
20. Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
21. Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
22. SATRO s.r.o., Polianky 9, 844 37 Bratislava - RNDr. Vladimír Palčák
23. ELcomp s. r. o., Pražská 2,949 11 Nitra
24. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefänika, 823 05 Bratislava

Na vedomie:
25. Mesto Nitra, MsÚ v Nitre, štefänikova tr. 60, 950 06 Nitra, Odbor investič . výstavby a rozvoja
26. Mesto Nitra, MsÚ v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, Odbor stavebného poriadku

----- - . -- ·------------------
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