
ZMLUVA O DIELO 
č. [                           ] 

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, 
medzi zmluvnými stranami 

 
 
Objednávateľ:   
Názov:  Obec Družstevná pri Hornáde  
Sídlo:   Hlavná č. 38, 044 31 Družstevná pri Hornáde 
IČO:   00 324 116 
DIČ:  2021235920 
Bankové spojenie:   
IBAN:   
Zastúpený:  Ing. Ján Juhás – starosta obce 
a 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: EKOSTAV a.s. 
Sídlo: Moldavská cesta 10, 040 11 Košice 
IČO:   00 681 245 
DIČ: 2020497886 
IČ DPH:    SK2020497886 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa,  
                                         vložka číslo: 216/V 
V mene spoločnosti  
koná: Mgr. Ján Šteso, MPH, MBA – predseda predstavenstva 
IBAN: SK56 1111 0000 0015 1006 8042 

PREAMBULA 

A) Dňa 10.05.2022 bola zo strany Objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení 
verejného obstarávateľa podľa Zákona o verejnom obstarávaní vyhlásená súťaž na 
obstaranie podlimitnej zákazky s predmetom zákazky: „Zelená obec – Družstevná pri 
Hornáde“,, ktorej oznámenie bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 
111/2022 pod označením 25807 - WYP (ďalej aj ako „Súťaž“); 

B) Ponuka Zhotoviteľa predložená do Súťaže bola na základe kritérií Súťaže vyhodnotená 
ako úspešná a Objednávateľ túto Ponuku Zhotoviteľa prijal (Príloha č. 1 Rozpočet); 

C) Predmet plnenia tejto Zmluvy bude z časti 85 % financovaný z nenávratného finančného 
príspevku poskytnutého Objednávateľovi zo strany Ministerstva investícií, regionálneho 
rozvoja a informatiácie Slovenskej republiky ako Poskytovateľa NFP pre Operačný 
program Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj ako „Poskytovateľ NFP“) na 
základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-
302041BDH7-431-65 (ďalej aj ako „Zmluva o NFP“), 10 % bude financovaných zo 
štátneho rozpočtu a zvyšná časť predmetu plnenia tejto Zmluvy – 5% bude financovaná z 
vlastných rozpočtových prostriedkov Objednávateľa; 

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvárajú túto Zmluvu v nasledovnom 
znení: 
 
 
 



 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Definície 

V tejto Zmluve budú mať nasledovné výrazy a slová napísané s veľkým začiatočným 
písmenom nižšie uvedený význam: 

„Autorský zákon“ znamená zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších 
predpisov.  

„Dielo“ znamená kompletné dielo – Zelená obec – Družstevná pri Hornáde, realizované 
v zmysle projektovej dokumentácie, výkazu výmer (súťažné podklady) a v ostatných 
častiach tejto Zmluvy, ktoré má byť Zhotoviteľom v súlade s Ponukou Zhotoviteľa 
vykonané podľa tejto Zmluvy.  

 „Harmonogram prác“ znamená harmonogram prác vypracovaný a odovzdaný 
Zhotoviteľom podľa bodu 2.6 tejto Zmluvy. Po odovzdaní Harmonogramu prác sa tento 
stane pre Zmluvné strany záväzný. 

„Lehota plnenia“ znamená lehotu na vykonanie Diela a/alebo jeho časti uvedenú v bode 
2.5.3 tejto Zmluvy. 

„Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov. 

„Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov. 

„Objednávateľ“ znamená osobu menovanú ako objednávateľ v záhlaví tejto Zmluvy. 

 „Ponuka Zhotoviteľa“ znamená ponuku, ktorú Zhotoviteľ predložil a na základe ktorej 
bol úspešný v Súťaži, a ktorá je premietnutá v  Prílohe č.1 Rozpočet tejto Zmluvy.  

„Poskytovateľ NFP“ má význam uvedený v bode C) Preambuly tejto Zmluvy. 

„Povolenia“ znamenajú akékoľvek rozhodnutia orgánov verejnej správy, ktorých obsah 
sa dotýka Diela alebo ktoré sú pre Dielo nevyhnutné, najmä avšak nie výlučne stavebné 
povolenie, ako aj vyjadrenia orgánov verejnej správy a ostatných dotknutých orgánov a 
organizácií, ktoré boli podkladom pre vydanie týchto rozhodnutí, okrem rozhodnutí, ktoré 
podľa tejto Zmluvy zabezpečuje Zhotoviteľ. 

„Právne predpisy“ znamenajú všetky všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej 
republiky a Európskej únie, vrátane všetkých smerníc a nariadení každej legálne 
ustanovenej verejnej správy. Právne predpisy zahŕňajú aj Technické normy. 

 „Protokol o odovzdaní Diela“ znamená protokol vydaný podľa bodu 2.9, ktorým 
Objednávateľ potvrdí splnenie všetkých záväzkov Zhotoviteľa týkajúcich sa riadneho 
vyhotovenia Diela. 

„Rozpočet Zmluvnej ceny“ znamená rozpočet Zmluvnej ceny – ocenený výkaz výmer –, 
t. j. časť Ponuky Zhotoviteľa, ktorú Zhotoviteľ predložil do Súťaže vypracovaný v súlade 
so Súťažnými podkladmi.  

 „Stavebný zákon“ znamená zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov. 

„Stavenisko“ znamená miesto alebo miesta, kde má byť Dielo vyhotovené ako aj ďalšie 
miesta, ako môžu byť definované v tejto Zmluve. 

„Subdodávateľ“ je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Zhotoviteľom 
písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti tejto Zmluvy. 



„Súťaž“ má význam uvedený v bode A) Preambuly tejto Zmluvy.  

„Súťažné podklady“ znamenajú súťažné podklady pre Súťaž. 

„Strojové a technické vybavenie“- znamená strojové a technické vybavenie v súlade s 
Ponukou Zhotoviteľa, ktorý tvorí Prílohu č. 5 Zmluvy, t. j. časť Ponuky Zhotoviteľa, ktorú 
Zhotoviteľ predložil do Súťaže, vypracovaný v súlade so Súťažnými podkladmi. 

 „Technické normy“ znamenajú technické normy (STN, EN) vzťahujúce sa na akékoľvek 
práce na Diele, samotné Dielo a použité materiály, a ostatné normy uvedené 
v Dokumentácii Objednávateľa alebo normy definované Právnymi predpismi. 

„Stavebný dozor“ znamená osobu menovanú ako stavebný dozor zo strany 
Objednávateľa. Stavebný dozor je personál Objednávateľa a vykonáva kontrolu prác 
Zhotoviteľa a ostatné práva a povinnosti stanovené touto Zmluvou. 

 „Vyššia moc“ má význam uvedený v bode 3.2.5 tejto Zmluvy. 

„Zákon o verejnom obstarávaní“ znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

„Záručná doba“ znamená každú záručnú dobu podľa bodu 3.3 tejto Zmluvy. 

„Zhotoviteľ“ znamená osobu menovanú ako zhotoviteľ v záhlaví tejto Zmluvy. 

„Zmluva“ znamená túto zmluvu o dielo v znení všetkých jej príloh a doplnení. 

„Zmluva o NFP“ má význam uvedený v bode C) Preambuly tejto Zmluvy. 

„Zmluvná cena“ znamená cenu, za vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie 
akýchkoľvek vád Diela a poskytnutie ostatných plnení na základe tejto Zmluvy vrátane 
DPH uvedenú v bode 3.1.2 tejto Zmluvy vrátane jej budúcich zmien a úprav v súlade 
s touto Zmluvou.  

„Zmluvná strana“ znamená Objednávateľa alebo Zhotoviteľa podľa kontextu. V prípade 
označenia ako Zmluvné strany, zahŕňa tento pojem aj Objednávateľa aj Zhotoviteľa. 

1.2 Výklad Zmluvy a pojmov 

Ak z kontextu Zmluvy nevyplýva niečo iné alebo v Zmluve nie je vyslovene uvedené inak, 
pre výklad Zmluvy a pojmov platia nasledovné pravidlá: 

a) slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj ich množné číslo a naopak; 

b) slová v mužskom rode zahŕňajú aj ich ženský rod a naopak; 

c) názvy bodov alebo nadpisy alebo vysvetľujúce poznámky, ktoré sa uvádzajú v tejto 
Zmluve, slúžia iba pre lepšiu orientáciu a pri vysvetľovaní podstatných podmienok 
a ustanovení tejto Zmluvy sa nebudú brať do úvahy; 

d) prílohy Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť; 

e) deň sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ Zmluva neurčuje inak; 

f) osobou sa rozumie aj právnická aj fyzická osoba, vrátane jej právneho nástupcu. 

1.3 Predmet Zmluvy 

1.3.1 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Zhotoviteľa:  

a) Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a dokončiť pre Objednávateľa Dielo v súlade s 
touto Zmluvou, projektovou dokumentáciou a Prílohou č. 1 tejto zmluvy Rozpočet, 
a odstrániť na Diele akékoľvek vady; 

b) Zhotoviteľ je povinný riadne vyhotovené a dokončené Dielo Objednávateľovi 
odovzdať v súlade s postupmi a podmienkami podľa tejto Zmluvy. 



1.3.2 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Objednávateľa: 

a) Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť všetku možnú súčinnosť tak, aby 
Zhotoviteľ mohol Dielo na základe tejto Zmluvy vykonať riadne a včas; 

b) Objednávateľ je povinný za riadne vykonané Dielo na základe tejto Zmluvy 
Zhotoviteľovi zaplatiť Zmluvnú cenu v súlade s touto Zmluvou; 

c) Objednávateľ je riadne vykonané Dielo povinný v súlade s ustanoveniami tejto 
Zmluvy prevziať. 

1.3.3 Predmetom tejto Zmluvy je aj úprava všetkých ostatných práv a povinností Zmluvných 
strán spojených s riadnym plnením tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou. 

1.4 Úvodné pracovné stretnutie 

1.4.1 Bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy Objednávateľ po dohode so 
Zhotoviteľom zvolá so Zhotoviteľom úvodné pracovné stretnutie tak, aby sa podľa 
okolností konalo najneskôr do 10 (desiatich) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
Zmluvy. Na tomto stretnutí Zhotoviteľ odprezentuje Objednávateľovi technické a ostatné 
parametre Diela, postup prác ako aj aktualizovaný  Harmonogram prác a akékoľvek iné 
okolnosti podstatné pre plnenie tejto Zmluvy. 

1.5 Podklady Objednávateľa 

1.5.1 Zhotoviteľ potvrdzuje, že v rozsahu v akom to je možné pri vynaložení všetkej odbornej 
starostlivosti preskúmal a detailne sa oboznámil so všetkou Dokumentáciou 
Objednávateľa poskytnutou v rámci procesu Súťaže. Bez toho, aby bola dotknutá prvá veta 
tohto bodu je Zhotoviteľ povinný dodatočne preskúmať všetku Dokumentáciu 
Objednávateľa, ktorá bola poskytnutá v rámci Súťažných podkladov najneskôr do 10 
pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska. V prípade, ak Zhotoviteľ identifikuje 
akúkoľvek chybu, nezrovnalosť alebo opomenutie v tejto Dokumentácii Objednávateľa, 
najmä takú, ktorá bráni alebo môže v budúcnosti brániť zhotoveniu alebo užívaniu Diela, 
je povinný o tom Objednávateľ informovať v tejto lehote, inak sa  

1.5.2 bude mať za to, že táto Dokumentácia Objednávateľa je správna a úplná. Pokiaľ Zhotoviteľ 
identifikuje takýto nedostatok Dokumentácie Objednávateľa, je v tejto lehote zároveň 
povinný oznámiť Stavebnému dozoru Objednávateľa rozsah zmien vyvolaných jej 
nesprávnosťou s určením dopadu nesprávnosti na Zmluvu (najmä s ohľadom na Zmluvnú 
cenu, Lehotu plnenia, rozsah Diela, prípadne akýkoľvek iný dopad) s podrobným 
odôvodnením. V takom prípade sa bude oznámený rozsah zmien považovať za požiadavku 
na zmenu Zmluvy a bude sa postupovať podľa bodu 2.8 tejto Zmluvy. Pokiaľ v tejto lehote 
Zhotoviteľ Objednávateľovi neoznámi rozsah zmien vyvolaných nesprávnosťou 
Dokumentácie Objednávateľa má sa za to, že nemajú vplyv na túto Zmluvu a Zhotoviteľ 
viac nebude mať nárok na úpravu tejto Zmluvy z dôvodu jej nesprávnosti. 

1.5.3 Ak Objednávateľ v súvislosti s predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy počas vykonávania 
Diela obdrží ďalšie informácie a/alebo materiály, dokumenty, údaje, rozhodnutia, 
Povolenia, opatrenia alebo stanoviská príslušných orgánov, ktoré by boli poskytnuté v 
rámci Súťaže, ak by existovali v čase vyhlásenia Súťaže, je povinný tieto bez zbytočného 
odkladu odovzdať Zhotoviteľovi.  

1.6 Stavebný dozor Objednávateľa 

1.6.1 Kontrolu vykonávania Diela a plnenie povinností Zhotoviteľa vykonáva Stavebný dozor 
Objednávateľa. Stavebný dozor je personál Objednávateľa a vykonáva a uplatňuje všetky 
právomoci, ktoré sú mu dané podľa tejto Zmluvy alebo ak to zo Zmluvy nutne vyplýva.  

1.6.2 Kedykoľvek si Stavebný Dozor Objednávateľa plní svoje povinnosti alebo uplatňuje 
právomoci uvedené v Zmluve, má sa za to, že koná v mene Objednávateľa. 



1.6.3 Stavebný dozor nie je oprávnený meniť túto Zmluvu. 

1.6.4 Objednávateľ je povinný ustanoviť a oznámiť Zhotoviteľovi osobu vykonávajúcu funkciu 
Stavebného dozoru najneskôr v deň prevzatia staveniska. 

2. ZHOTOVENIE DIELA 

2.1 Stavenisko 

2.1.1 Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi v rozsahu, v akom ich má k dispozícii, všetky dôležité 
a potrebné údaje a informácie o faktickom a právnom stave Staveniska, najmä o užívacích 
právach k Stavenisku, o dostupných podmienkach Staveniska vrátane informácií o 
príjazdových cestách. Za interpretáciu všetkých týchto údajov potrebných na plnenie 
povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy zodpovedá Zhotoviteľ.  

2.1.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v rozsahu v akom to bolo prakticky možné, sa oboznámil 
s formou, povahou a podmienkami Staveniska a v uvedenom rozsahu mu je stav 
Staveniska známy, ešte v čase predloženia svojej cenovej ponuky na predmet zákazky. 
Zhotoviteľ zároveň v rozsahu, v akom to bolo prakticky možné, získal všetky informácie 
o Stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela 
a súvisiacich plnení a pre predchádzanie vzniku škôd na Stavenisku a na Diele, ako aj 
informácie o prístupových a príjazdových cestách k Stavenisku. Zhotoviteľ vykonal 
obhliadku miesta realizácie Diela. 

2.1.3 Za správne vytýčenie a ohraničenie Staveniska je zodpovedný Zhotoviteľ. Objednávateľ je 
povinný Zhotoviteľovi poskytnúť resp. zabezpečiť právo prístupu na Stavenisko tak, aby 
Zhotoviteľ mohol Dielo riadne vyhotoviť a dokončiť a odovzdať Objednávateľovi v  Lehote 
plnenia.  

2.1.4 Objednávateľ poskytne prístup na Stavenisko Zhotoviteľovi a Stavenisko 
Zhotoviteľovi odovzdá najneskôr do 30 dní na základe písomnej výzvy 
Objednávateľa voči Zhotoviteľovi urobenej najneskôr 30  dní po nadobudnutí 
účinnosti tejto Zmluvy tak, aby Zhotoviteľ celé Dielo vyhotovil a dokončil v súlade s 
Harmonogramom prác v Lehote plnenia. O odovzdaní Staveniska Zmluvné strany 
vyhotovia protokol o prevzatí Staveniska. Tento protokol musí byť podpísaný oboma 
Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením podľa tejto Zmluvy po dobu, 
po ktorú mu Objednávateľ neposkytol právo prístupu na Stavenisko podľa tohto bodu. 

2.2 Podmienky vykonania Diela 

2.2.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že Dielo bude vyhovovať projektovej dokumentácii, 
Ponuke Zhotoviteľa, Zmluve a jej prílohám, Právnym predpisom, aplikovateľným 
technickým normám a vydaným Povoleniam.  

2.2.2 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za správne umiestnenie Diela v súlade s projektovou 
dokumentáciou a špecifikami Staveniska, a je povinný napraviť každú chybu v situovaní, 
umiestnení, rozmeroch alebo vytýčení Diela na Stavenisku. 

2.2.3 Zhotoviteľ je zodpovedný za vytýčenie všetkých podzemných vedení a súhlasov  správcov 
podzemných a nadzemných inžinierskych sietí k realizácii prác, ďalšie vytýčenie a iné 
meračské a geodetické  práce, potrebné pre vykonanie Diela, presné vytýčenie všetkých   
objektov   stavby   vo   vzťahu   k základným   smerovým a výškovým pevným bodom 
stavby, správnosť  polohy,  výšok,  rozmerov  a umiestnenie  všetkých  objektov  stavby  
a za zabezpečenie   všetkých   potrebných   prístrojov,   zariadení,   pomôcok,   materiálov   
a pracovníkov v súvislosti s realizáciou Diela. 

2.2.4 Stavebnému dozoru musí byť umožnený prístup k akejkoľvek časti Diela. Žiadna časť 
Diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu Stavebného dozoru. Akékoľvek podstatné 
skutočnosti a okolnosti týkajúce sa vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný konzultovať 
so Stavebným dozorom Objednávateľa. Stavebný dozor je oprávnený schvaľovať súpis 



vykonaných prác. Stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený vykonávať akékoľvek 
záznamy v stavebnom denníku. Pre vylúčenie pochybností, žiadny záznam a/alebo 
schválenie práce zo strany Stavebného dozoru Objednávateľa, nezbavuje Zhotoviteľa 
žiadnej zodpovednosti alebo povinnosti.  

2.2.5 Zhotoviteľ bude na vlastné náklady zodpovedný za zabezpečenie vody, elektriny a 
všetkých energií a ďalších služieb, ktoré môže pri realizácií Diela potrebovať, a to formou 
zriadenia osobitných odberných miest jednotlivých, ktoré môže pri realizácii Diela 
potrebovať, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak. Všetky náklady na energie znáša 
Zhotoviteľ. 

2.2.6 Zhotoviteľ počas celej platnosti tejto Zmluvy nesie zodpovednosť za všetky práce na Diele 
a akékoľvek nebezpečenstvo spojené s prácami na Diele, zhotovovaním Diela 
a akýmikoľvek inými prácami a činnosťami, ktoré je Zhotoviteľ povinný vykonať na 
základe tejto Zmluvy.  

2.2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky materiály nevyhnutné pre zhotovenie Diela 
a dopraviť ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby pred začatím zhotovovania Diela 
boli na Stavenisku k dispozícii všetky materiály nevyhnutné pre zhotovenie Diela. 
Zhotoviteľ je oprávnený skladovať na Stavenisku výlučne len materiály určené na 
realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu Staveniska a materiálov 
pred poškodením alebo zničením a ich skladovanie tak, aby tieto nestratili predpísané, 
resp. požadované vlastnosti. Zhotoviteľ zodpovedá za súlad všetkých materiálov, ktoré 
použil na zhotovenie Diela, s príslušnými Právnymi predpismi a touto Zmluvou, resp. s jej 
prílohami. Nebezpečenstvo vzniku škody na materiáloch a Diele znáša výlučne Zhotoviteľ, 
a to až do prevzatia Diela Objednávateľom v súlade s bodom 2.9 tejto Zmluvy. 

2.2.8 Zhotoviteľ je zodpovedný za nakladanie s odpadmi vrátane prípadných stavebných 
odpadov podľa príslušných ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení 
neskorších predpisov, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nesie 
zodpovednosť za plnenie a plní za Objednávateľa aj všetky povinnosti pôvodcu odpadu 
v zmysle príslušných ustanovení zákona o odpadoch. V prípade ak Objednávateľovi 
vznikne akákoľvek škoda v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy 
alebo zákona o odpadoch v súvislosti s (ne)plnením akýchkoľvek povinností podľa zákona 
o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov, Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa za 
akékoľvek takéto škody.  

2.2.9 Odo dňa začatia vykonávania prác na Diele je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník 
v zmysle Stavebného zákona a príslušných vykonávacích predpisov. Pri vedení 
stavebného denníka sa budú Zmluvné strany riadiť najmä ustanoveniami § 46d) 
Stavebného zákona a § 28 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky č. 453/2000 Z. z. o niektorých ustanoveniach Stavebného zákona. Stavebný 
denník musí byť trvale prístupný všetkým pracovníkom podieľajúcim sa na vykonávaní 
Diela a kontrolným orgánom na vopred dohodnutom mieste na Stavenisku. Vedenie 
stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky na Diele. 
Žiadny súhlas alebo zápis Objednávateľa vo vzťahu k Dielu alebo postupe prác na Diele 
nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa na Diele nájdu chyby, opomenutia, 
nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s Dielom 
opravené na náklady Zhotoviteľa, nehľadiac na súhlasy alebo schválenia Objednávateľa 
uvedené v stavebnom denníku alebo inak udelené zo strany Objednávateľa. 

2.2.10 Objednávateľ je oprávnený vstupovať na Stavenisko a kontrolovať postup Zhotoviteľa pri 
zhotovovaní Diela. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi všetku súčinnosť pri vykonávaní 
kontroly podľa tohto bodu. Vykonanie kontroly zo strany Objednávateľa (Stavebného 
dozoru) Zhotoviteľa nezbavuje žiadnej povinnosti alebo zodpovednosti. 

2.2.11 Stavebný dozor je oprávnený kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov 
Zhotoviteľa alebo ním poverené osoby nachádzajúce sa na Stavenisku na podrobenie sa 



dychovej skúške na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho 
výsledku, resp. odmietnutia dychovej skúšky, má právo okamžite vypovedať a trvale 
zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi Zhotoviteľa alebo Zhotoviteľom 
poverenej tretej osobe. Objednávateľ má v každom jednom taktom prípade nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- EUR (slovom: tisíc euro) za každý výsledok 
pozitívnej skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. 

2.2.12 Skutočnosť, že Objednávateľ alebo Stavebný dozor objednávateľa skontroloval výkresy, 
výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za 
prípadné vady a nedostatky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené 
riadne vykonanie Diela.  

2.2.13 Všetky práce potrebné pre vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie prípadných vád 
Diela musí Zhotoviteľ vykonávať tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do 
(i) vymoženosti/pohodlia verejnosti a (ii) prístupov, možností užívania a údržby 
verejných alebo súkromných komunikácií a chodníkov k nehnuteľnostiam/pozemkom, 
nezávisle na tom, či sú vo vlastníctve Objednávateľa alebo inej osoby.  

2.2.14 Škody spôsobené realizáciou Diela nad rozsah Staveniska a vzniknuté na ostatnom 
majetku Objednávateľa alebo tretích osôb je Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné 
náklady uvedením do pôvodného stavu. 

2.2.15 Ak v súvislosti so začatím prác na Stavenisku bude potrebné požiadať o vydanie 
rozhodnutí na zvláštne užívanie komunikácií (rozkopávkové povolenie a pod.) a iné 
povolenia nad rámec Povolení, za ich riadne a včasné obstaranie zodpovedá Zhotoviteľ. 

2.2.16 Súčasne s prevzatím Staveniska zabezpečí zhotoviteľ zriadenie ciest na príchod a príjazd 
na stavenisko. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. 

2.2.17 Ak v súvislosti so začatím prác na Stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť 
dopravné značenie podľa Právnych predpisov, tieto na vlastné náklady a zodpovednosť 
zabezpečí Zhotoviteľ, ktorý zodpovedá aj za ich umiestnenie a udržiavanie.  

2.2.18 Zhotoviteľ je povinný používať všetky primerané prostriedky k tomu, aby nedošlo 
k poškodeniu ciest umožňujúcich spojenie so Staveniskom alebo vedúcim k Stavenisku 
dopravou Zhotoviteľa alebo ktorýmkoľvek z jeho Subdodávateľov. Zhotoviteľ musí 
vyhľadávať také trasy, vybrať a používať také vozidlá a mechanizmy a obmedziť 
a rozložiť náklad tak, aby každá doprava na Stavenisko a zo Staveniska, ktorou dochádza 
k presunu materiálov, strojného zariadenia bola vykonávaná tak, aby nevznikali zbytočné 
škody na týchto cestách a mostoch. Vzniknuté škody a poškodenia je Zhotoviteľ povinný 
odstrániť na vlastné náklady uvedením do pôvodného stavu.  

2.2.19 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na Stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné 
náklady všetky odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené 
znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, 
zabezpečí splnenie tejto povinnosti objednávateľ na náklady zhotoviteľa. 

2.2.20 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela dodržiavať všetky podmienky Povolení, ako aj 
všetkých vyjadrení a rozhodnutí orgánov štátnej správy a iných organizácií, ktoré sa 
týkajú realizácie Diela a bude znášať prípadné vzniknuté škody vyplývajúce 
z nerešpektovania požiadaviek a pokynov uvedených v predmetných vyjadreniach 
a/alebo rozhodnutiach. 

2.2.21 Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie Diela, predložiť Objednávateľovi 
technologické postupy ním vykonávaných prác spracované v rozsahu v zmysle 
požiadavky § 4 odsek 2 vyhlášky č. 147/2013 Z. z. a Plán organizácie výstavby. Predloženie 
týchto dokladov nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za riadne a včasné odovzdanie 
Diela.  

2.2.22 Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí: 



a) stráženie Staveniska, aby na Stavenisko nemali v čase výkonu stavebných prác 
prístup nepovolané osoby, a to najmä na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo 
zdravia; 

b) označenie Staveniska. 

2.2.23 Pred zabudovaním akýchkoľvek materiálov do Diela alebo pred zakrytím či zabudovaním 
akejkoľvek časti Diela Zhotoviteľ predloží certifikáty vydané oprávnenými inštitúciami 
alebo oprávnenými osobami o potvrdení súladu vybavenia a materiálov, ktoré budú 
súčasťou Diela v súlade s projektovou dokumentáciou a Právnymi predpismi v súlade s 
touto Zmluvou.  

2.2.24 V prípade, že Zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti, t. j. nevykonáva úhrady 
jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú Subdodávatelia, 
Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy. Počas 
plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových 
faktúr (resp. záverečnej faktúry) vystavených Zhotoviteľom až do času, kedy nebudú 
záväzky Zhotoviteľa voči Subdodávateľom splnené. Počas doby zadržania platieb podľa 
tohto odseku Zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných 
záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné ani 
zmluvné sankcie.  

2.3 Spolupráca, súčinnosť a koordinačné pracovné stretnutia 

2.3.1 Zhotoviteľ a Objednávateľ sú povinní vzájomne si poskytnúť, všetku možnú potrebnú 
súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu vyhotoveniu a dokončeniu Diela, vrátane súčinnosti pri 
spoločnom postupe voči orgánom verejnej moci a akýmkoľvek iným subjektom (ak bude 
potrebné).  

2.3.2 Odo dňa prevzatia Staveniska zo strany Zhotoviteľa sa budú pravidelne minimálne 1 
(jeden) krát za týždeň konať kontrolné dni zhotovovania Diela. Termín konania prvého 
kontrolného dňa si Zmluvné strany stanovia dohodou. Objednávateľ je povinný termín 
a miesto pracovného stretnutia oznámiť (aj emailom) Zhotoviteľovi najmenej 3 (tri) dni 
pred jeho uskutočnením. Ak sa Zmluvné strany dohodnú na pravidelných pracovných 
stretnutiach (kontrolných dňoch stavby), budú platiť termíny dohodnuté Zmluvnými 
stranami. 

2.3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zúčastniť sa a zabezpečiť účasť všetkých potrebných Odborníkov 
resp. ďalších zástupcov Zhotoviteľa na zvolanom pracovnom stretnutí tak, aby bolo možné 
preveriť kontrolu stavu rozpracovanosti ktorejkoľvek časti Diela naraz na jednom 
koordinačnom pracovnom stretnutí. Objednávateľ spolu s oznámením termínu a miesta 
konania pracovného stretnutia Zhotoviteľovi oznámi aj témy resp. body plánovaného 
pracovného stretnutia.  

2.3.4 Opakovaná neúčasť ktoréhokoľvek Odborníka na koordinačných stretnutiach s 
Objednávateľom podľa tohto bodu 2.3 Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto 
Zmluvy. 

2.3.5 V prípade, ak Zhotoviteľ vyžaduje zvolanie pracovného stretnutia z vlastnej iniciatívy, 
Objednávateľ je povinný zvolať pracovné stretnutie podľa tohto bodu do 5 (piatich) dní 
odo dňa, kedy Zhotoviteľ Objednávateľovi doručí (aj emailom) požiadavku na zvolanie 
pracovného stretnutia. V žiadosti o zvolanie pracovného stretnutia Zhotoviteľ oznámi aj 
témy resp. body plánovaného pracovného stretnutia.  

2.3.6 V súvislosti s poskytnutím súčinnosti podľa bodu 2.3 nebude mať Zhotoviteľ nárok na 
úhradu žiadnych ďalších nákladov od Objednávateľa. 

2.3.7 V prípade, ak niektorá Zmluvná strana bude považovať poskytnutie súčinnosti druhej 
Zmluvnej strany za nedostatočné, je povinná o tom písomne informovať druhú Zmluvnú 



stranu. V opačnom prípade sa bude mať za to, že súčinnosť podľa tejto Zmluvy bola 
poskytnutá riadne. 

2.3.8 V prípade, ak bude na splnenie akejkoľvek povinnosti, ktorú je povinný splniť Zhotoviteľ, 
potrebné vystaviť a udeliť Zhotoviteľovi osobitné plnomocenstvo zo strany 
Objednávateľa, Objednávateľ na výzvu Zhotoviteľa Zhotoviteľovi takéto plnomocenstvo 
v primeranom rozsahu vystaví. 

2.4 Správy o postupe prác a súpis vykonaných prác  

2.4.1 Zhotoviteľ pravidelne za každý kalendárny mesiac vyhotoví a predloží Stavebnému 
dozoru Objednávateľa správy o postupe prác na Diele do 10 (desiatich) dní po 
skončení sledovaného obdobia, ktorého sa týkajú. Správa o postupe prác bude 
obsahovať podrobný popis postupu prác, fotografie postupu prác, kópiu stavebného 
denníka za sledované obdobie a porovnanie skutočného a plánovaného postupu prác.  

2.4.2 Okrem pravidelných správ o postupe plnenia Zhotoviteľ doručí Stavebnému dozoru 
Objednávateľa súpis vykonaných plnení vždy keď si bude nárokovať akúkoľvek platbu 
podľa tejto Zmluvy. Spolu so súpisom vykonaných plnení Zhotoviteľ predloží aj 
zdôvodňujúce dokumenty, ktoré budú preukazovať splnenie predpokladov na 
poskytnutie platby a určenie výšky platby. Stavebnému  dozoru Objednávateľa patrí 
lehota 7 (sedem) pracovných dní odo dňa predloženia oceneného súpisu vykonaných 
plnení na jeho preskúmanie. Stavebným dozorom schválený ocenený súpis vykonaných 
plnení je podkladom pre fakturáciu Zmluvnej ceny podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy. 

2.4.3 Stavebný dozor Objednávateľa môže odmietnuť potvrdenie oceneného súpisu 
vykonaných prác iba v prípade, ak: 

a) Dielo  alebo uskutočnená práca objektívne nie je úplne v súlade so Zmluvou, a/alebo 

b) vykazuje nedostatky alebo vady a/alebo 

c) Zhotoviteľ neuskutočnil alebo nevykonáva niektorú prácu alebo povinnosť v súlade 
so Zmluvou a bol o tejto skutočnosti informovaný Stavebným dozorom 
Objednávateľa.  

2.4.4 Stavebný dozor Objednávateľa môže v takomto prípade stanoviť hodnotu tejto práce 
alebo povinnosti a odpočítať ju od čiastky inak splatnej pokiaľ práca alebo povinnosť nie 
je vykonaná , alebo ak je časť Diela vykonaná s vadami. 

2.4.5 Najneskôr do 30 dní po vydaní Protokolu o odovzdaní Diela Zhotoviteľ predloží 
Stavebnému dozoru Objednávateľa konečný súpis vykonaných prác pre účely vystavenia 
záverečnej faktúry, v ktorom Zhotoviteľ uvedie  

a) konečnú cenu všetkých prác vykonaných v súlade so Zmluvou k dátumu uvedenému 
v Protokole o odovzdaní Diela, a 

b) všetky ďalšie čiastky, ktoré Zhotoviteľ považuje za splatné. 

2.4.6 Ak Stavebný dozor Objednávateľa nesúhlasí s niektorou časťou návrhu konečného súpisu 
uskutočnených prác alebo ju nemôže overiť, poskytne Zhotoviteľ Stavebnému dozoru 
Objednávateľa ďalšie informácie, ktoré tento odôvodnene požaduje a vykoná v návrhu 
také zmeny, aby medzi nimi došlo ku zhode. Zhotoviteľ následne pripraví a odovzdá 
Stavebnému dozoru Objednávateľa konečný súpis vykonaných prác tak, ako sa na ňom 
zhodli. Tento schválený súpis prác bude považovaný za konečný súpis uskutočnených prác 
podľa tejto Zmluvy pre účely vystavenia záverečnej faktúry. 

2.5 Lehota plnenia 

2.5.1 Po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na 
prevzatie staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 10 dní odo dňa 
doručenia výzvy. Objednávateľ musí výzvu doručiť písomne, poštou, kuriérom, osobne 



alebo e-mailom na adresu Zhotoviteľa. V prípade doručenia výzvy e-mailom, sa za okamih 
jej doručenia považuje okamih odoslania od Objednávateľa.   

2.5.2 Zhotoviteľ začne práce na Diele najskôr v deň odovzdania staveniska,  tak, aby celé Dielo 
vyhotovil a dokončil v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia. 

2.5.3 V rámci tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť Dielo v lehote – 6 (šesť) mesiacov 
odo dňa odovzdania staveniska. 

2.5.4 Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie Lehoty vykonania Diela resp. predĺženie inej 
lehoty podľa tejto Zmluvy pokiaľ oneskorenie s dokončením Diela bude spôsobené 
niektorou z nasledovných okolnosti: 

a) príčina, ktorá dáva Zhotoviteľovi nárok na predĺženie Lehoty vykonania Diela podľa 
niektorého z bodov tejto Zmluvy; 

b) omeškanie alebo obmedzenie na strane Objednávateľa, ktoré je priamou príčinou 
omeškania Zhotoviteľa; 

c) dôvody Vyššej moci, ktoré sú priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa; 

d) pokyn Objednávateľa, pokiaľ je takýto pokyn priamou príčinou omeškania a na túto 
skutočnosť bol Objednávateľ zo strany Zhotoviteľa písomne upozornený; 

e) výskytu mimoriadne nepriaznivých klimatických podmienok, pričom za takéto 
podmienky sa považuje teplota pod - 5°C, v trvaní dlhšom ako 3 kalendárnych dní 
alebo  nárazy vetra o rýchlosti nad 20 m/s. v trvaní dlhšie ako 3 kalendárne dni;  

 

 

2.6 Harmonogram prác 

2.6.1 Zhotoviteľ najneskôr do 10 (desiatich) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy 
predloží Objednávateľovi aktualizovaný grafický Harmonogram prác. Harmonogram prác 
bude zodpovedať požiadavkám projektovej dokumentácie, Ponuke Zhotoviteľa a tejto 
Zmluve. Po odovzdaní Harmonogramu prác patrí Objednávateľovi lehota na preskúmanie 
Harmonogramu prác v trvaní 5 (piatich) dní.  

2.6.2 Zhotoviteľ vyhotoví Harmonogram prác tak, aby Zhotoviteľovi umožňoval postupnú 
kompletizáciu celého Diela vrátane vyhotovenia a dokončenia celého Diela. Grafický 
Harmonogram prác bude obsahovať vyjadrenie časovej náročnosti jednotlivých úkonov, 
činností a prác vyjadrenú v dňoch. Harmonogram bude obsahovať stručný popis všetkých 
činností a prác, ich vzájomnú postupnosť a časovou nadväznosť.  

2.6.3 Kedykoľvek to bude potrebné z dôvodu predĺženia Lehoty plnenia alebo kedykoľvek 
Harmonogram prác nebude zodpovedať Zmluve, alebo ak sa skutočný postup plnenia 
nezhoduje s Harmonogramom prác, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi revidovaný 
Harmonogram prác na preskúmanie, a to najneskôr do 5 (piatich) dní odo dňa, kedy 
Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na predloženie takéhoto revidovaného Harmonogramu 
prác na preskúmanie. Pre vylúčenie pochybností platí, že revízia Harmonogramu prác 
podľa tohto bodu nemôže mať sama o sebe vplyv na predĺženie Lehoty plnenia, pokiaľ 
okolnosť vyvolávajúca potrebu revízie Harmonogramu prác zároveň nedáva 
Zhotoviteľovi právo na predĺženie resp. úpravu Lehoty plnenia podľa iného bodu tejto 
Zmluvy.   

2.6.4 Pokiaľ Objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlaseného 
Harmonogramu prác, Zhotoviteľ bude plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného 
odškodnenia Objednávateľa, náhrady škody, úhrady dodatočných nákladov a strát 
Objednávateľa plynúce z nedodržania Harmonogramu prác.  



2.6.5 Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy v prípade, že Zhotoviteľ 
mešká s plnením termínov oproti Harmonogramu prác, Stavebný dozor je oprávnený 
žiadať od Zhotoviteľa spolu s aktualizáciou Harmonogramu prác aj písomné stanovisko 
o prijatých opatreniach, ktoré zaručia, že ostatné termíny  v zmysle Harmonogramu prác 
budú dodržané. V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží doklady podľa predchádzajúcej vety 
do 10 (desiatich) dní odo dňa doručenia výzvy, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od 
tejto Zmluvy. 

2.7 Pokyny Objednávateľa 

2.7.1 Stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený Zhotoviteľovi vydávať pokyny, ktoré sa 
Zhotoviteľ zaväzuje splniť a dodržať, pričom sa uplatňujú nasledovné podmienky: 

2.7.2 Zhotoviteľ je povinný plniť iba pokyny vydané Stavebným dozorom Objednávateľa alebo 
inou osobou Objednávateľa, ktorú Objednávateľ písomne oznámil Zhotoviteľovi. 

2.7.3 Pokyny Objednávateľa musia mať písomnú formu. Ak Objednávateľ vydá ústny pokyn, 
tento je vždy povinný písomne potvrdiť Zhotoviteľovi v lehote do 2 (dvoch) pracovných 
dní. 

2.7.4 Zhotoviteľ je vždy povinný konať v súlade s pokynmi Objednávateľa a nie je oprávnený sa 
od týchto pokynov odchýliť, ibaže (i) obdrží predchádzajúci písomný súhlas 
Objednávateľa, (ii) je také odchýlenie nevyhnutné urobiť v prípade bezprostredne 
hroziacej ujmy a stavu núdze na ochranu záujmov Objednávateľa a získanie 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je možné rozumne vyžadovať 
alebo (iii) sú tieto pokyny Objednávateľa v rozpore so Zmluvou. 

2.7.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne Objednávateľa písomne upozorniť na nevhodnosť 
pokynov Objednávateľa na účely zabezpečenia splnenia účelu Zmluvy a riadnej realizácie 
Diela, ak Zhotoviteľ môže túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. 
Taktiež je povinný Objednávateľa písomne upozorniť, ak sú tieto pokyny Objednávateľa v 
rozpore s Právnymi predpismi, inak bude zodpovedný za škodu spôsobenú splnením 
takéhoto pokynu Objednávateľa. Objednávateľ do 10 (desiatich) pracovných dní písomne 
oznámi Zhotoviteľovi, či na vydanom pokyne trvá alebo nie. Pokiaľ Objednávateľ 
Zhotoviteľovi písomne oznámi, že na pokyne trvá napriek písomnému oznámeniu 
Zhotoviteľa o nevhodnosti pokynu, Zhotoviteľ bude povinný takýto pokyn Objednávateľa 
splniť, nebude však zodpovedný za prípadnú škodu spôsobenú splnením takéhoto pokynu 
Objednávateľa. Ak Objednávateľ neoznámi Zhotoviteľovi vo vyššie uvedenej lehote, že 
trvá na svojom pokyne, má sa za to, že Objednávateľ netrvá na splnení takéhoto pokynu 
Objednávateľa a Zhotoviteľ tento pokyn Objednávateľa nesplní. 

2.7.6 Zhotoviteľ upozorní Objednávateľa vždy, keď je pravdepodobné, že sa realizácia Diela 
omešká alebo preruší, ak nevhodný pokyn Objednávateľa prekáža v riadnom vykonávaní 
Diela alebo ak pokyn Objednávateľa nebude vydaný v primeranom čase v zmysle Zmluvy. 
Toto upozornenie musí obsahovať podrobnosti o predmetnom pokyne Objednávateľa, 
podrobnosti o tom, prečo a dokedy by mal byť vydaný, a podrobnosti o povahe a rozsahu 
omeškania.  

2.7.7 V prípade, ak Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že pokyn má mať dopad na Lehotu 
plnenia a/alebo má mať pokyn dopad na Zmluvnú cenu Zhotoviteľ bezodkladne najneskôr 
však do 10 (desiatich) dní Objednávateľovi doručí návrh na zmenu Zmluvy.  

2.7.8 Ak Zhotoviteľovi vznikne omeškanie, ako dôsledok toho, že Objednávateľ nevydal pokyn 
v čase dohodnutom v tejto Zmluve, alebo boli práce prerušené v dôsledku nevhodného 
pokynu, ktorý je špecifikovaný v upozornení s priloženými podrobnosťami, Zhotoviteľ 
bude mať nárok na predĺženie termínu plnenia oproti pôvodným termínom v dôsledku 
každého takého omeškania a nárok na úhradu nákladov spojených s omeškaním alebo 
prerušením realizácie Diela. V takom prípade sa postupuje podľa bodu 2.8 tejto Zmluvy 
a Zhotoviteľ doručí Stavebnému dozoru objednávateľ návrh na zmenu Zmluvy. 



2.7.9 Pokiaľ si niektorá záležitosť počas vykonávania Diela vyžaduje vyjadrenie alebo 
stanovisko Objednávateľa, Zhotoviteľ môže požiadať o vydanie pokynu Objednávateľa. 
Objednávateľ je povinný vydať pokyn do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa, kedy 
Zhotoviteľ o vydanie pokynu požiadal.  

2.8 Zmeny a úpravy 

2.8.1 Stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený kedykoľvek so súhlasom Objednávateľa 
navrhnúť uskutočnenie zmien formou žiadosti o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny 
Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nevykoná žiadnu zmenu Diela, pokiaľ Objednávateľ návrh 
Zmeny neschváli. Každá zmena Zmluvy zároveň podlieha schváleniu Poskytovateľa NFP. 

2.8.2 Každá zmena môže zahŕňať najmä:  

a) zmeny v množstvách ktorejkoľvek položky prác zahrnutých v Zmluve;  

b) zmeny v kvalite a iných vlastnostiach niektorej položky prác, 

c) vynechanie niektorej práce, 

d) akúkoľvek dodatočnú prácu, alebo 

e) zmenu Harmonogramu plnenia. 

2.8.3 Ak nie je ďalej uvedené inak, návrhy uskutočnenia zmeny podľa tohto bodu 2.8 Zmluvy 
budú vypracované na náklady Zhotoviteľa a budú obsahovať údaje uvedené v bode 2.8.6 
tejto Zmluvy. 

2.8.4 Keď Stavebný dozor Objednávateľa požiada Zhotoviteľa o návrh Zmeny alebo kedykoľvek 
je tak povinný Zhotoviteľ urobiť podľa tejto Zmluvy sám Zhotoviteľ, predloží Zhotoviteľ 
bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 (desiatich) dní od obdržania žiadosti 
Stavebného dozoru Objednávateľa o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny 
Stavebnému dozoru Objednávateľa návrh na uskutočnenie zmeny alebo oznámenie (s 
uvedením odôvodneného vysvetlenia), že nie je schopný včas zabezpečiť vypracovanie 
návrhu zmeny, alebo že taká zmena nie je uskutočniteľná alebo nie je vhodná a mohla by 
negatívne ovplyvniť realizáciu alebo prevádzkovanie Diela.  

2.8.5 Ak si vyžaduje vypracovanie návrhu uskutočnenia zmeny preukázateľne dlhšiu dobu ako 
10 (desať) dní, oznámi to Zhotoviteľ bezodkladne Stavebnému dozoru Objednávateľa. 

2.8.6 Návrh uskutočnenia zmeny bude obsahovať nasledujúce údaje: 

a) popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať; 

b) ak má tento rozsah mať vplyv na Harmonogram plnenia tak upravený Harmonogram 
plnenia; a 

c) návrh Zhotoviteľa na ocenenie zmeny. 

2.8.7 Každá zmena v Zmluvnej cene týkajúca sa prác naviac bude ocenená nasledovne: 

a) ak pôjde o položky prác, ktoré obsahuje Rozpočet, použije sa jednotková cena z 
Rozpočtu; 

b) ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje Rozpočet, použije sa jednotková cena z 
cenníka, podľa ktorého bol vypracovaný Rozpočet, v cenovej úrovni Rozpočtu; 

c) ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje Rozpočet a ani cenník, podľa ktorého 
bol vypracovaný Rozpočet, použije sa individuálna kalkulácia s použitím úrovne 
réžie a zisku  Rozpočtu, ak z okolností daného prípadu nevyplynie niečo iné. 

2.8.8 Stavebný dozor Objednávateľa bez zbytočného odkladu po obdržaní návrhu na zmenu 
tento návrh schváli (pokynom na uskutočnenie Zmeny) alebo zamietne a vráti 
Zhotoviteľovi bezodkladne na vykonanie opravy, doplnenia alebo prepracovania. V 
prípade zamietnutia návrhu na zmenu je Zhotoviteľ povinný bezodkladne predložiť 



opravený, doplnený alebo prepracovaný návrh uskutočnenia zmeny. Pokiaľ Stavebný 
dozor Objednávateľa obdržaný návrh na zmenu neschváli, Zhotoviteľ nesmie zastaviť 
žiadne práce na Diele a je povinný pokračovať v plnení Zmluvy v existujúcom rozsahu 
a podmienkach. Ak sa zmena týka položiek, bez ktorých nie je možné pokračovať 
v realizácii Diela, je oprávnený Stavebný dozor Objednávateľa, pozastaviť práce na 
realizácii Diela, a to až do momentu pokiaľ nebude uvedená zmena zapracovaná do 
Zmluvy dodatkom a schválená Poskytovateľom. Počas tejto doby neplynie Lehota plnenia 
Diela. Prerušenie plynutia Lehoty plnenia bude zaznamenané v Stavebnom denníku. 
Lehota plnenia Diela začne opätovne plynúť dňom účinnosti Dodatku k Zmluve za 
súčasného schválenia zmeny a Dodatku Poskytovateľom NFP. 

2.8.9 Každý pokyn na uskutočnenie zmeny bude vystavený písomne Stavebným dozorom 
Objednávateľa a bude potvrdený samotným Objednávateľom. Takto vydaný pokyn na 
uskutočnenie zmeny následne potvrdený písomne Zhotoviteľom, predstavuje dodatok k 
Zmluve. Zhotoviteľ je následne povinný realizovať všetky svoje činnosti podľa Zmluvy so 
zohľadnením zmien. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobnú evidenciu navrhovaných, 
odmietnutých a odsúhlasených zmien po celú dobu Lehoty plnenia. 

2.9 Preberacie konanie 

2.9.1 Preberacie konanie je konanie, v ktorom Zhotoviteľ odovzdá Dielo ako celok 
Objednávateľovi. Dielo musí byť bez vád, a musí byť zhotovené v súvislosti s projektovou 
dokumentáciou, v súlade s Rozpočtom ako aj ustanoveniami tejto Zmluvy. O odovzdaní 
diela spíšu Zmluvné strany písomný Preberací protokol. 

2.9.2 Preberacie konanie sa začína dňom doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa voči 
Objednávateľovi k prevzatiu Diela, a to najneskôr 10 (desať) kalendárnych dní pred 
samotným odovzdaním. Obe Zmluvné strany majú povinnosť zúčastniť sa na odovzdávaní 
a prevzatí Diela. Najneskôr 5 (päť) kalendárnych dní pred odovzdaním diela, Zhotoviteľ 
doručí Objednávateľovi nasledovné doklady: 

a) Dokumentáciu skutočného realizovania stavby so zakreslením všetkých zmien, ku 
ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdenú zhotoviteľom; 

b) Certifikáty preukázania zhody stavebných výrobkov (zákon č. 133/2013 Z. z. o 
stavebných  výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na 
výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov; 

c) Doklad o zneškodnení prípadne zhodnotení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii 
stavby; 

d) Stavebný denník; 
e) Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok, ak relevantné; 
f) Záručné listy, návody na používanie všetkých dodaných zariadení v  slovenskom 

jazyku a doklady o zaškolení personálu Objednávateľa. 

2.9.3 Vydaním Preberacieho protokolu sa končí Preberacie konanie. Vydanie Preberacieho 
protokolu Zhotoviteľ Objednávateľovi potvrdí podpisom Preberacieho protokolu. Pokiaľ 
Zhotoviteľ podpisom nepotvrdí Objednávateľovi vydanie Preberacieho protokolu do 
troch (3) pracovných dní odo dňa, kedy bol Zhotoviteľovi doručený, má sa za to, že vydanie 
Preberacieho protokolu Zhotoviteľ podpisom potvrdil v posledný deň tejto lehoty. 

2.9.4 Dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami prechádza na 
Objednávateľa vlastníctvo k príslušnej časti Diela a nebezpečenstvo škody na príslušnej 
časti Diela. 

2.9.5 Pre vylúčenie pochybností, ak bude mať Dielo k dátumu uplynutia Lehoty plnenia zjavné 
vady zistené v rámci Preberacieho konania, má sa za to, že Zhotoviteľ sa dostal do 
omeškania s riadnym a včasným plnením k dátumu uplynutia Lehoty plnenia, a to bez 



ohľadu na to, či boli vady v rámci Preberacieho konania zistené po tomto dátume (resp. 
týchto dátumoch). Odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie 
Preberacieho protokolu podľa tohto článku Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za 
škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie 
Zhotoviteľa s povinnosťou plniť riadne a včas v  Lehote plnenia. 

2.9.6 V prípade, že Objednávateľ odmietne vydať Preberací protokol, Zhotoviteľ po odstránení 
vytknutých vád opätovne predloží žiadosť o vydanie Preberacieho 
protokolu Objednávateľovi podľa bodu 2.9.2. Pre vylúčenie pochybností, bez ohľadu na to, 
kedy Objednávateľ vydá Preberací protokol napr. aj pre prípad opakovaného 
Preberacieho konania platí, že pokiaľ k uplynutiu Lehoty plnenia nebolo Dielo spôsobilé 
na úspešné ukončenie Preberacieho konania, Zhotoviteľ sa dostal do omeškania ku dňu 
nasledujúcemu po uplynutí príslušnej Lehoty plnenia. Vyššie uvedené znamená, že 
odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu 
v Preberacom konaní Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a 
Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s riadnym 
a včasným plnením v  Lehote plnenia. 

2.9.7 V prípade, ak Objednávateľ vydá Preberací protokol s výnimkou drobných 
nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela, Objednávateľ v Preberacom 
protokole určí alebo sa so Zhotoviteľom dohodne na primeranej lehote na odstránenie 
týchto vád a nedorobkov. O úplnom odstránení vád a nedorobkov podľa Zmluvné strany 
vyhotovia protokol o úplnom odstránení vád a nedorobkov. Tento protokol musí byť 
podpísaný oboma Zmluvnými stranami. 

2.9.8 Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky Diela v dodatočnej primeranej lehote 
určenej v Preberacom protokole vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty podľa bodu 3.5 tejto Zmluvy. V prípade, ak vznikne Objednávateľovi škoda 
v dôsledku užívania Diela s vadami a nedorobkami uvedenými v Preberacom protokole, 
Zhotoviteľ Objednávateľa za túto škodu odškodní v plnom rozsahu. 

2.10 Kolaudácia Diela 

2.10.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že Dielo bude spôsobilé na úspešné absolvovanie 
kolaudačného konania, ktorého výstupom bude vydanie právoplatného kolaudačného 
rozhodnutia na užívanie Diela. Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie 
Diela podá Objednávateľ, avšak Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby Objednávateľovi 
poskytnúť akúkoľvek a všetku potrebnú súčinnosť na zabezpečenie kolaudačného 
rozhodnutia k Dielu vrátane bezplatného odstránenia akýchkoľvek nedostatkov či vád 
Diela, a to až do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 

2.10.2 Vydanie kolaudačných rozhodnutí Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi. 

3. SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

3.1 Zmluvná cena a platobné podmienky 

3.1.1 Zmluvná cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v 
súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF 
SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a je rozčlenená nasledovne: 

3.1.2 Zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je 
nasledovná: Časť I : Stavebné práce 

Cena bez DPH: 339 198,22 EUR 

Sadzba DPH:    65 318,91 EUR 



Cena s DPH: 391 913,47 EUR 

(slovom:  TriustodevädesiatjedentisícdeväťstotrinásťEUR a štytidsaťsedem euro centov ) 

(ďalej aj ako „Zmluvná cena“) 

3.1.3 Zmluvná cena je cena je pevná a konečná  a jej zmena je možná iba za podmienok a 
postupom stanoveným touto Zmluvou a Zákonom o verejnom obstarávaní. Pre 
odstránenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany potvrdzujú, že na Zmluvnú cenu 
nemá vplyv inflácia, zmena nákladov, ani žiadne iné okolnosti, pokiaľ táto Zmluva 
výslovne nestanovuje inak. 

3.1.4 Zmluvná cena je premietnutá v Rozpočte Zmluvnej ceny, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto 
Zmluvy. Zmluvná cena a Rozpočet Zmluvnej ceny zahŕňa všetky náklady nevyhnutné na 
riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a  odstránenie všetkých vád Diela a všetky ostatné 
plnenia v rozsahu a na základe tejto Zmluvy. Zmluvná cena pokrýva všetky zmluvné 
záväzky a všetky povinnosti nevyhnutné pre riadne plnenie tejto Zmluvy, vrátane 
nákladov na všetky materiály, súčiastky, diely, clá, dane, personálne zabezpečenie, 
zariadenia, energie, dopravu, poplatky a akékoľvek iné náklady, ktoré bude nutné 
vynaložiť podľa tejto Zmluvy na riadne splnenie záväzkov Zhotoviteľa. Pokiaľ určité 
plnenie nie je obsiahnuté v Rozpočte Zmluvnej ceny ako samostatná položka, má sa za to, 
že cena za túto prácu/plnenie je zahrnutá v ostatných položkách Rozpočtu Diela. 

3.1.5 Zhotoviteľ je oprávnený si uplatňovať na úhradu a Objednávateľ je povinný uhradiť len 
Stavebným dozorom potvrdené práce na základe Stavebným dozorom potvrdených 
ocenených súpisov vykonaných plnení podľa tejto Zmluvy.  

3.1.6 Do 7 (siedmich) dní po vydaní potvrdenia Stavebného dozoru Objednávateľa podľa tejto 
Zmluvy Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru - daňový doklad za uskutočnené 
plnenie na čiastku, ktorú Stavebný dozor Objednávateľa potvrdil za splatnú. 

3.1.7 Zmluvná cena bude fakturovaná za vykonané práce dvomi faktúrami. Prvá faktúra 
bude vystavená Zhotoviteľom po vykonaní minimálne 50% stavebných prác. Druhá 
faktúra bude Zhotoviteľom vystavená po odovzdaní diela objednávateľovi.  

3.1.8 Na fakturáciu Zmluvnej ceny sa ďalej budú uplatňovať nasledovné ustanovenia: 

a) Každá faktúra musí byť vystavená v súlade so zákonom č.  222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty a musí byť doručená Objednávateľovi na zaplatenie, pričom 
obsahuje minimálne nasledovné údaje: 

(i) číslo faktúry; 

(ii) identifikáciu Objednávateľa podľa Zmluvy, názov projektu – Zelená obec – 
Družstevná pri Hornáde, a kód ITMS2014+: 302041BDH7; 

(iii) identifikáciu Zhotoviteľa podľa Zmluvy (údaj o obchodnom mene, sídle alebo 
mieste podnikania, identifikačnom čísle, údaj o zápise v obchodnom registri 
alebo inej evidencii vrátane spisovej značky, ak je v nich Zhotoviteľ zapísaný, 
daňové identifikačné číslo a identifikačné číslo pre DPH); 

(iv) označenie banky a čísla účtu, na ktorý ma byť platba zaplatená, vrátane 
konštantného a variabilného symbolu (ak je); 

(v) deň vystavenia faktúry, deň splatnosti a deň dodania; 

(vi) rozsah a druh plnenia; 

(vii) údaje o základe dane, výške dane; 

(viii) čiastku bez DPH; 



(ix) ak sa uplatňuje, tak aj výšku DPH a celkovú čiastku vrátane DPH (Zhotoviteľ 
vždy na faktúre uvedie podľa akého režimu v zmysle Právnych predpisov sa 
uplatňuje príslušná sadzba DPH); 

(x) dôvod fakturácie s odkazom na Zmluvu; 

(xi) akékoľvek ďalšie údaje vyžadované pre takéto doklady Právnymi predpismi. 

b) každá faktúra bude uhradená bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa 
uvedený v záhlaví Zmluvy. 

c) ku každej faktúre budú predložené nasledovné dokumenty: 

(i) stavebným dozorom schválený súpisu skutočne vykonaných prác potvrdzujúci 
nárok na príslušnú platbu, súpis vykonaných prác bude aj na CD vo formáte xls.; 

(ii) zisťovací protokol; 
(iii) potvrdenia o likvidácii odpadu (vážne lístky); 
(iv) fotodokumentácia na CD v rozsahu 50 fotografií skutočne vykonaných prác 

s ich označením a pomenovaním. 
(v) Záručné listy zabudovaných zariadení. 

3.1.9 Splatnosť faktúry podľa tejto Zmluvy je 60 dní od doporučeného doručenia faktúry bez 
nedostatkov do sídla Objednávateľa v zmysle Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, 
že vzhľadom na skutočnosť, že predmet plnenia tejto zmluvy je podľa čl. III. financovaný 
z Integrovaného regionálneho operačného programu  , je lehota splatnosti faktúr v súlade 
s ustanovením § 340b Obchodného zákonníka a nie je v hrubom nepomere k právam a 
povinnostiam zhotoviteľa podľa ustanovenia § 369d Obchodného zákonníka. Dôvodom na 
stanovenie dlhšej lehoty splatnosti faktúr nad rámec 30 dní je skutočnosť, že objednávateľ 
má na zabezpečenie financovania projektu podpísanú platnú a účinnú zmluvu o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) z Integrovaného regionálneho 
operačného programu. Operačného programu Ľudské zdroje. 

3.2 Riziko a zodpovednosť za škodu 

3.2.1 Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody, ktoré vzniknú jeho zavinením, 
ktoré vzniknú Objednávateľovi a iným osobám na Stavenisku, na samotnom Diele, na 
veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či tieto 
práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými 
Subdodávateľmi. 

3.2.2 Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti Objednávateľa vrátiť časť 
nenávratného finančného príspevku na financovanie predmetu Diela Poskytovateľovi 
NFP, resp. sankcia uložená Objednávateľovi Poskytovateľom NFP v prípade, ak Dielo 
nebude vykonané riadne a/alebo v Lehote plnenia z dôvodov na strane Zhotoviteľa. Nárok 
na náhradu škody nevylučuje právo Objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s 
podmienkami Zmluvy. 

3.2.3 Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia alebo pokuta uložená Objednávateľovi zo strany 
orgánov verejnej správy alebo orgánov štátnej správy za porušenia akýchkoľvek 
povinností súvisiacich s plnením Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednosť Zhotoviteľ. 

3.2.4 Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov 
v súvislosti s poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo 
hnuteľného v rozsahu, v akom toto poškodenie alebo strata vyplýva z dôvodov 
Dokumentácie Zhotoviteľa, vyhotovenia alebo dokončenia Diela a odstránenia 
akýchkoľvek vád alebo ak sa dá pripísať akejkoľvek nedbanlivosti, úmyselnému činu alebo 
porušeniu Zmluvy Zhotoviteľom. 

3.2.5 Zhotoviteľ nezodpovedá podľa tejto Zmluvy za nároky, škody, straty a náklady 
v prípadoch, kedy ich vznik možno pričítať okolnosti Vyššej moci. Za okolnosť Vyššej moci 



sa má namysli taká okolnosť, pri ktorej sú kumulatívne splnené všetky nižšie uvedené 
znaky: 

a) je mimo kontroly Zmluvnej strany; 

b) proti jej vzniku sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť; 

c) Zmluvná strana sa po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať; a 
zároveň 

d) Zmluvná strana ju v čase uzavretia tejto Zmluvy objektívne nemohla predvídať,  

pričom sa môže jednať najmä, nie však výlučne o vojnu, vojnový stav, terorizmus, vzburu, 
prevrat, prírodné katastrofy ako zemetrasenie, hurikán, vulkanická činnosť a podobné 
okolnosti (okolnosti podľa tohto bodu ďalej aj ako „Vyššia moc“). 

3.2.6 Kedykoľvek ktorákoľvek Zmluvná strana zistí akúkoľvek prekážku, ktorá jej bráni alebo 
je odôvodnené predpokladať, že jej bude brániť, v plnení akýchkoľvek povinností podľa 
tejto Zmluvy, je povinná jej vznik alebo existenciu bezodkladne písomne oznámiť druhej 
Zmluvnej strane. Pri riešení vzájomných nárokov spôsobených výskytom takýchto 
prekážok sú Zmluvné strany povinné postupovať vo vzájomnej súčinnosti tak, aby do 
najvyššej možnej miery zabránili následkom alebo zmiernili následky Vyššej moci. 

 

3.3 Záručná doba a zodpovednosť za vady 

3.3.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo, bude mať počas Záručnej doby vlastnosti dohodnuté 
v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na povahu Diela, a že bude 
spôsobilé na riadne používanie na účel, na ktorý je určené. Záručná doba na Dielo začína 
plynúť dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami a trvá 
po dobu 60 (šesťdesiat) mesiacov (ďalej aj ako „Záručná doba“).  

3.3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že aby bolo Dielo počas celej Záručnej doby v súlade so 
Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky 
práce k odstráneniu vád Diela a Dokumentácie Zhotoviteľa oznámených Objednávateľom. 
Zhotoviteľ je povinný všetky tieto vady odstrániť a všetky práce vykonať na svoje náklady 
a riziko. 

3.3.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prechodu nebezpečenstva na 
Objednávateľa, aj keď sa vada stane zjavnou až po tejto dobe. Zhotoviteľ zodpovedá 
takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe prechodu nebezpečenstva na 
Objednávateľa, ak je spôsobená porušením povinností Zhotoviteľa. 

3.3.4 Zhotoviteľ určuje, ako zodpovednú osobu na oznamovanie vád a havarijných udalostí Ing. 
Miloš Kižík, tel. číslo. 0910 999 733, E-Mail: ekostav@ekostav.eu. Objednávateľ sa 
zaväzuje, že prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne po jej zistení 
písomne, a to zaslaním emailu na vyššie uvedenú emailovú adresu. Na odstránenie 
bežných vád zistených a reklamovaných Objednávateľom v Záručnej dobe nastúpi 
Zhotoviteľ v lehote do štyridsaťosem (48) hodín od oznámenia Objednávateľom. V takom 
prípade je Zhotoviteľ povinný odstránenie vady vykonať bezodkladne, najneskôr však do 
siedmich (7) dní odo dňa doručenia požiadavky na odstránenie vady, pokiaľ sa 
s Objednávateľom nedohodne na inej lehote.  

3.3.5 Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád Diela. Záručná doba neplynie 
po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže užívať Dielo resp. časť Diela pre jeho vady, za 
ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. 

3.3.6 V prípade, že Zhotoviteľ neodstraňuje oznámené (reklamované) vady riadne a včas, t. j. za 
podmienok a v lehotách poskytnutých Objednávateľom alebo ak Zhotoviteľ začne vady 



odstraňovať, ale neodstraňuje ich riadne, resp. Objednávateľ môže odôvodnene 
predpokladať, že vady nebudú odstránené riadne a včas, má Objednávateľ právo odstrániť 
vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady Zhotoviteľa.  

3.3.7 Náklady, ktoré Objednávateľ vynaložil na odstraňovanie vadného plnenia Zhotoviteľa, je 
Objednávateľ oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa formou zľavy zo Zmluvnej ceny do 
výšky nákladov, ktoré Objednávateľ vynaložil na odstraňovanie vád.  

3.3.8 Zmluvné strany sa dohodli, že 10% Zmluvnej ceny Diela s DPH je garančná zábezpeka. 
Zhotoviteľ najneskôr odo dňa odovzdania diela zabezpečí plnenie svojich povinností v 
záručnej dobe zábezpekou vo forme bankovej záruky. Banková záruka ako garančná 
zábezpeka musí byť vystavená tak, že z jej znenia musí vyplývať, že banková záruka vo 
výške 5% Zmluvnej ceny Diela s DPH musí byť platná a vymáhateľná počas 24 mesiacov 
odo dňa začatia plynutia záručnej doby a banková záruka vo výške 5% Zmluvnej ceny 
Diela  s DPH musí byť platná a vymáhateľná počas 60 mesiacov odo dňa začatia plynutia 
záručnej doby.   

3.3.9 Z Bankovej záruky musí jednoznačne vyplývať záväzok banky, ktorá vystavila Bankovú 
záruku, že na prvé požiadanie zaplatí Objednávateľovi akúkoľvek čiastku na zabezpečenie 
povinností Zhotoviteľa v záručnej dobe vzniklé a oprávnené podľa tejto Zmluvy o Dielo, 
ktorú Objednávateľ prehlási za splatnú podľa alebo na základe tohto bodu Zmluvy o Dielo, 
najviac však do výšky Bankovej záruky. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná v 
stanovených hodnotách a počas doby a to tak, ako je uvedené vyššie  v tomto bode. 

3.3.10 Banková záruka bude Zhotoviteľovi  vrátená v hodnote 5% Zmluvnej ceny Diela s DPH po 
uplynutí 24 mesiacov odo dňa začatia plynutia záručnej doby a v hodnote 5% Zmluvnej 
ceny Diela s DPH po uplynutí 60 mesiacov odo dňa začatia plynutia záručnej doby. 

3.4 Zmluvné sankcie 

3.4.1 V prípade, že nastane niektorá z nižšie uvedených okolností má Objednávateľ na základe 
faktúry nárok požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie a Zhotoviteľ je v prípade uplatnenia 
takého nároku zo strany Objednávateľa povinný Objednávateľovi zaplatiť nasledovné 
zmluvné pokuty (pre vylúčenie pochybností, pre každý prípad, kedy nastane akákoľvek 
z nižšie uvedených okolností, t. j. kedykoľvek aj opakovane): 

a) V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením uvedeným v Harmonograme prác má 
Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo Zmluvnej ceny 
Diela, a to za každý aj začatý deň omeškania; 

b) V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením konečného termínu odovzdania Diela 
v Lehote plnenia má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 
% zo Zmluvnej ceny Diela, a to za každý aj začatý deň omeškania; 

c) Ak Dielo nebude spĺňať technické, technologické a výkonnostné parametre uvedené 
v  Projektovej dokumentácií,  v tejto Zmluve, všeobecne záväzných právnych 
predpisoch a aplikovateľných technických normách, má Objednávateľ nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% zo Zmluvnej ceny Diela.    

d) V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád Diela podľa tejto Zmluvy má 
Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom: 
tisíc euro) a to za každý aj začatý deň omeškania; 

e) V prípade, ak Zhotoviteľ zadá určitú časť plnenia tejto Zmluvy Subdodávateľovi 
v rozpore s postupom podľa bodu 3.66 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50.000,- EUR (slovom: päťdesiattisíc euro); 

f) V prípade, ak Zhotoviteľ vykonáva vybrané odborné činností v rámci plnenia tejto 
Zmluvy, ktoré má vykonávať výlučne prostredníctvom Odborníkov, prostredníctvom 
iných osôb, alebo v prípade, ak Zhotoviteľ viac nedisponuje kapacitami Odborníka, 



a nemá zabezpečené nahradenia kapacity Odborníka iným Odborníkom postupom 
podľa bodu Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. tejto Zmluvy, má 
Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- EUR (slovom: 
desaťtisíc euro); 

g) V prípade, ak Zhotoviteľ neuvoľní a nevyprace Stavenisko do ukončenia Preberacieho 
konania, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000 .- EUR 
(slovom: tisíc euro), a to za každý aj začatý deň omeškania.   

h) V prípade, ak Zhotoviteľ neuplatní sociálny aspekt v zmysle bodu 3.11 tejto Zmluvy, 
má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvne pokuty vo výške 3% Zmluvnej ceny 
Diela. 

3.4.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr má Zhotoviteľ nárok na zaplatenie 
úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy vrátane DPH za každý aj začatý deň 
omeškania. 

3.4.3 Zaplatením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy nezaniká povinnosť splniť 
zabezpečený záväzok. Rovnako nezaniká ani nárok na náhradu škody príslušnej Zmluvnej 
strany, ktorá jej vznikne v súvislosti s porušením tejto Zmluvy v plnej výške. 

3.4.4 Splatnosť faktúry za zmluvnú pokutu vystavenej podľa tohto bodu bude minimálne 7 
(sedem) kalendárnych dní. 

3.5 Trvanie a ukončenie Zmluvy 

3.5.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 
deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa za súčasného 
splnenia podmienky, že Poskytovateľ schválil verejné obstarávanie v rámci jeho 
administratívnej kontroly.  

3.5.2 Táto Zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania 
všetkých záväzkov Zmluvných strán na základe tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej 
predčasnému ukončeniu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. 

3.5.3 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných 
strán aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy 
jednej zo Zmluvných strán.  

3.5.4 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto 
dohode. Dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia aj 
vzájomné nároky Zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo 
z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.  

3.5.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 
a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť 
doručené druhej Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom 
doručenia odstúpenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.  

3.5.6 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného 
porušenia Zmluvy Zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy 
Zhotoviteľom považuje najmä, nie však výlučne: 

a) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v Ponuke Zhotoviteľa predložil nepravdivé doklady 
alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje; 

b) ak Zhotoviteľ ani opakovane (2-krát) nesplní výzvu k náprave podľa bodu 3.78 tejto 
Zmluvy; 

c) ak Zhotoviteľ neprevezme Stavenisko o viac ako 10 (desať) kalendárnych dní po 
uplynutí termínu na prevzatie Staveniska; 



d) ak Zhotoviteľ opustí Dielo alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní 
svojich povinností podľa Zmluvy (platí obdobne aj v prípade ak Zhotoviteľ tieto 
povinnosti plní iba vo veľmi obmedzenom rozsahu); 

e) ak Zhotoviteľ zadá celé Dielo ako subdodávku alebo postúpi Zmluvu bez súhlasu 
Objednávateľa; 

f) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením termínov podľa Harmonogramu prác v zmysle 
tejto Zmluvy o viac, ako 30 kalendárnych dní; 

g) ak Zhotoviteľ nedoručil dokumenty podľa bodu 2.6.5 tejto Zmluvy; 

h) ak Zhotoviteľ zhotovuje dielo v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy; 

i) ak dielo nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa aplikovateľných 
technických noriem; 

j) ak vzhľadom na hospodársku situáciu alebo postup Zhotoviteľa je daná odôvodnená 
obava Objednávateľa, že si Zhotoviteľ nesplní alebo nebude plniť svoje záväzky 
a povinnosti vyplývajúce pre neho z tejto Zmluvy riadne a včas; 

k) ak bola na majetok Zhotoviteľ vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na 
vyhlásenie konkurzu  alebo ak sa voči Zhotoviteľovi vedie exekučné konanie alebo ak 
je Zhotoviteľ v likvidácií; 

l) ak u zhotoviteľa  nastanú dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) 
druhého bodu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov 
alebo bude zhotoviteľ zverejnený v príslušnom zozname osôb na zrušenie registrácie 
podľa § 81 ods. 4 písm. b) v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH vedenom 
Finančným riaditeľstvom SR; 

m) ak Zhotoviteľ v rozpore s touto Zmluvou nezriadi a nedoručí Objednávateľovi včas 
Bankovú záruku alebo Bankovú záruku nedoplní alebo Banková záruka zanikne alebo 
nebude v platnosti počas celej doby trvania Zmluvy; 

n) ak nastane iná okolnosť uvedená v tejto Zmluve oprávňujúca Objednávateľ odstúpiť 
od Zmluvy. 

3.5.7 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy tiež v súlade s § 19 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon 
o verejnom obstarávaní“) v prípade: 

a) ak v čase uzatvorenia Zmluvy existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre 
nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákon o verejnom 
obstarávaní, 

b) ak táto Zmluva nemala byť uzavretá so Zhotoviteľom v súvislosti so závažným 
porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o 
ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní 
Európskej únie. 

3.5.8 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od časti 
Zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy, a ktorá si vyžadovala nove 
verejné obstarávanie.  

3.5.9 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od 
Zmluvy, ak Zhotoviteľ nebol v čase uzavretia Zmluvy zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora. 

3.5.10 V prípade podstatného porušenia tejto zmluvy Zhotoviteľom má Objednávateľ nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z maximálnej ceny diela bez DPH, pričom 
Zhotoviteľ je povinný  nahradiť škodu a preukázateľné zvýšené náklady, ktoré presahujú 



výšku zmluvnej pokuty, a ktoré vzniknú Objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie 
stavby, náklady vzniknuté odstúpením od zmluvy alebo odobratím časti výkonov 
Zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie diela inému zhotoviteľovi (bez ohľadu na 
jednotkové ceny zhotoviteľa), a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré  vznikli 
Objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou Zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku 
odstraňovania vád jeho plnenia, t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok 
Objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku 
zmluvnej pokuty.  

3.6 Subdodávatelia 

3.6.1 Zhotoviteľ je oprávnený plnením vybraných častí tejto Zmluvy poveriť svojich 
Subdodávateľov. Zoznam Subdodávateľov tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. V zozname 
Subdodávateľov sa uvádza podiel plnenia každého Subdodávateľa z celkovej ceny plnenia 
a údaje o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia. Každý Subdodávateľ, ktorý má takú povinnosť, musí byť 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

3.6.2 Objednávateľ vyžaduje, aby každý Subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia podľa §32 určené v rámci verejného obstarávania, a zároveň, že 
u neho neexistujú dôvody na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie 
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo 
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú ma subdodávateľ plniť. 

3.6.3 V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť alebo doplniť svojich 
Subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá: 

a) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, a ktorý má takúto povinnosť, musí byť 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o 
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

b) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať 
príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný Subdodávateľ 
a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný Subdodávateľ (ak boli stanovené), 

c) Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu Subdodávateľa spolu 
s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie. 

3.6.4 Návrh na zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 3.6.3c) vyššie 
a aktualizovaným znením Prílohy č. 3 musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi 
najneskôr 3 pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo 
zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 3.6.3 vyššie. 

3.6.5 Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie 
Subdodávateľov nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný 
postup podľa tohto bodu. 

3.6.6 V prípade, ak Zhotoviteľ využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy 
Subdodávateľa, Zhotoviteľ za konanie Subdodávateľa voči Objednávateľovi zodpovedá, 
ako keby plnenie vykonával sám. 

3.7 Výzva na nápravu 

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela a plnenie akýchkoľvek 
povinností Zhotoviteľa na základe tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ porušuje alebo neplní 
akýmkoľvek spôsobom túto Zmluvu je Objednávateľ oprávnený vyzvať Zhotoviteľa, aby 
toto porušenie alebo neplnenie napravil v primeranej lehote na nápravu. Ak 
s prihliadnutím na dohodu Zmluvných strán nie je primeranou lehotou na nápravu iná 
lehota, platí, že primeranou lehotou na nápravu je 10 (desať) kalendárnych dní. Pokiaľ 



Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy v lehote na nápravu určenej 
podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo určiť Zhotoviteľovi náhradnú lehotu na 
nápravu. Pokiaľ Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy ani v 
náhradnej lehote na nápravu určenej podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo od tejto 
Zmluvy odstúpiť. 

3.8 Komunikácia 

3.8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, požiadavky, žiadosti a akákoľvek iná 
komunikácia, ktorá má byť podľa tejto Zmluvy písomná sa bude doručovať doporučene 
poštou, kuriérom alebo osobne ak nie je v Zmluve výslovne dohodnutá aj iná možnosť 
doručovania (napr. email). Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti, ak nie 
je v Zmluve dohodnuté inak. 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 dobe 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. 

3.8.2 Akákoľvek komunikácia podľa bodu 3.8.1 vyššie bude adresovaná a doručovaná na 
kontaktné údaje strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, poprípade na kontaktné údaje, 
ktoré si Zmluvné strany písomne oznámia. 

3.9 Poistenie 

Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzatvorené stavebno-montážne poistenie. Predmetným 
stavebno-montážnym poistením je kryté aj poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 
na majetku a zdraví tretích osôb (vrátane krížovej zodpovednosti), v rámci ktorého sú 
spolupoistení i dodávatelia a subdodávatelia zmluvne zúčastnení na poistenom 
realizovanom diele, ktorí majú príslušné oprávnenie k vykonávaniu dojednaných činností 
na poistenom realizovanom diele a ktorých dodávky sú zahrnuté v poistnej sume pre 
poistené dielo za podmienok uvedených v poistnej zmluve (ďalej len „Poistná zmluva“). 
Zhotoviteľ vyhlasuje, že škody, ktoré mu boli spôsobené poistnými udalosťami a sú kryté 
vyššie uvedeným poistením, znáša do výšky spoluúčasti poisteného dojednanej vo vyššie 
uvedenom poistení. Zhotoviteľ vyhlasuje, že za škody na cudzom majetku, na zdraví 
tretích osôb, ktoré spôsobil a sú kryté vyššie uvedeným poistením, zodpovedá a môže byť 
požiadaný o ich náhradu v rámci regresu poisťovne. Objednávateľ prehlasuje, že Poistná 
zmluva mu bola pred podpisom tejto zmluvy predložená k nahliadnutiu a zároveň 
prehlasuje, že s Poistnou zmluvou sa oboznámil v plnom rozsahu a jej obsah, ako aj 
podmienky a rozsah poistenia sú mu dobre známe.   

3.10 Depozit 

3.10.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do okamihu odovzdania staveniska zložiť v prospech 
Objednávateľa, a to v hotovosti na účet Objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, pre 
účely krytia nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy, depozit ako 
záruku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov vo výške 10% 
Zmluvnej ceny Diela, ktorá bude vyhovovať nižšie stanoveným požiadavkám (ďalej 
aj ako „Depozit“). Depozit zostáva na účte Objednávateľa počas platnosti Zmluvy až do 
momentu vydania Preberacieho protokolu resp. podpisu protokolu o úplnom odstránení 
vád a nedorobkov, resp. Objednávateľ vráti depozit na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví 
tejto zmluvy a to najneskôr do 7 (siedmich) dní odo dňa vydania Preberacieho protokolu, 
resp. podpisu protokolu o úplnom odstránení vád a nedorobkov. 

3.10.2 Objednávateľ je oprávnený čerpať Depozit na akúkoľvek splatnú čiastku, ktorá 
Objednávateľovi vznikne z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane čiastok splatných 
z dôvodu porušenia resp. nedodržania tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa). V prípade 



čerpania Depozitu, o tom Objednávateľ Zhotoviteľa bezodkladne informuje. V takom 
prípade je Zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od kedy sa dozvie 
o čerpaní Depozitu, doplniť Depozit do plnej výšky podľa bodu 3.10.1 tejto Zmluvy. Po 
doplnení Depozitu do plnej výšky platia ustanovenia tohto bodu 3.10 opäť primerane. 

3.10.3 V prípade, že nedôjde k doplneniu depozitu podľa predchádzajúceho bodu, je 
Objednávateľ oprávnený postupovať podľa bodu 3.11.7 tejto Zmluvy. 

 

3.11 Spoločné a záverečné ustanovenia 

3.11.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných Právnych 
predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že 
v prípade vzniku sporov Zmluvných strán týkajúcich  sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa 
ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný subjekt, 
je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.  

3.11.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto 
Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov 
(povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa. 

3.11.3 Z dôvodu, že predmet plnenia bude čiastočne financovaný z prostriedkov poskytnutých 
Objednávateľovi na základe Zmluvy o NFP, zaväzuje sa Zhotoviteľ strpieť výkon 
kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami, montážnymi a stavebnými 
prácami zhotovovaného Diela a/alebo v súvislosti s nim kedykoľvek počas platnosti 
a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými 
osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku súčinnosť. Oprávnené 
osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, 

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu 
a nimi poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a 
nimi poverené osoby, 

d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g) osoby prizvané orgánmi podľa písm. a) - f) tohto bodu v súlade s príslušnými 
Právnymi predpismi. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

3.11.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží dva (2) 
rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy. 

3.11.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len v súlade s § 18 Zákona 
o verejnom obstarávaní a to za predpokladu, že sa nezmenia záväzky Zhotoviteľa, ku 
ktorým sa zaviazal v Ponuke. Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou 
dohodou Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými 
zástupcami oboch Zmluvných strán.  

3.11.6 Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa vád predmetu plnenia, 
záručnej doby, nárokov Objednávateľa na náhradu škody, zaplatenie zmluvnej pokuty, 
nárokov Objednávateľa na náhradu zvýšených nákladov, nárokov Objednávateľa na zľavy 
z ceny diela, nárokov Objednávateľa na vrátenie preplatkov zaplatených Zhotoviteľovi, 



ako i ustanovenia o zádržnom  zostávajú v platnosti aj v prípade odstúpenia od zmluvy 
ktoroukoľvek zmluvnou stranou. 

3.11.7 Objednávateľ je oprávnený započítať pohľadávku Zhotoviteľa, a to aj v prípade, že táto 
pohľadávka Zhotoviteľa ešte nie je splatná, so svojimi pohľadávkami voči Zhotoviteľovi, 
ktoré mu vzniknú zo škôd spôsobených Zhotoviteľom alebo sankcií voči Zhotoviteľovi, 
alebo z iných záväzkov Zhotoviteľa voči Objednávateľovi a Zhotoviteľ k tomu týmto dáva 
Objednávateľovi svoj súhlas. V  prípade jednostranného započítania splatnej a nesplatnej 
pohľadávky zaniknú (stretnú sa) pohľadávky okamihom, kedy bude prejav vôle smerujúci 
k započítaniu doručený druhej zmluvnej strane.     

3.11.8 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo 
neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných 
ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu 
s Právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, 
primerane zodpovedajúcim Právnemu významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu 
tejto Zmluvy. 

3.11.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne 
a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú 
vlastnoručným podpisom. 

3.11.10 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy: 

Príloha č. 1 Rozpočet  

Príloha č. 2 Časový a vecný harmonogram prác (Ganttov harmonogram)  

Príloha č. 3 Zoznam Subdodávateľov   

Príloha č. 4 Zoznam Expertov s uvedením ich kvalifikácie   

 

 
Objednávateľ 

V Družstevnej p.H. 

Dňa 30/12/2022 
 

 

Zhotoviteľ 

V  Košiciach  

Dňa 29/12/2022 
 

 
 

_________________________________ 
 

Ing. Ján Juhás – starosta obce 

 
 

_________________________________ 
  Za EKOSTAV a.s. 

Mgr. Ján Šteso, MPH, MBA 
predseda predstavenstva 

 
 

 

 

 

 



ZMLUVA O DIELO 
č. [            ] 

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, 
medzi zmluvnými stranami 

 
 
Objednávateľ:   
Názov:  Obec Družstevná pri Hornáde  
Sídlo:   Hlavná č. 38, 044 31 Družstevná pri Hornáde 
IČO:   00 324 116 
DIČ:  2021235920 
Bankové spojenie:   
IBAN:   
Zastúpený:  Ing. Ján Juhás – starosta obce 
a 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: EKOSTAV a.s. 
Sídlo: Moldavská cesta 10, 040 11 Košice 
IČO:   00 681 245 
DIČ: 2020497886 
IČ DPH:    SK2020497886 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa,  
                                         vložka číslo: 216/V 
V mene spoločnosti  
koná: Mgr. Ján Šteso, MPH, MBA – predseda predstavenstva 
IBAN: SK56 1111 0000 0015 1006 8042 

PREAMBULA 

A) Dňa 10.05.2022 bola zo strany Objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení 
verejného obstarávateľa podľa Zákona o verejnom obstarávaní vyhlásená súťaž na 
obstaranie podlimitnej zákazky s predmetom zákazky: „Zelená obec – Družstevná pri 
Hornáde“,, ktorej oznámenie bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 
111/2022 pod označením 25807 - WYP (ďalej aj ako „Súťaž“); 

B) Ponuka Zhotoviteľa predložená do Súťaže bola na základe kritérií Súťaže vyhodnotená 
ako úspešná a Objednávateľ túto Ponuku Zhotoviteľa prijal (Príloha č. 1 Rozpočet); 

C) Predmet plnenia tejto Zmluvy bude z časti 85 % financovaný z nenávratného finančného 
príspevku poskytnutého Objednávateľovi zo strany Ministerstva investícií, regionálneho 
rozvoja a informatiácie Slovenskej republiky ako Poskytovateľa NFP pre Operačný 
program Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj ako „Poskytovateľ NFP“) na 
základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-
302041BDH7-431-65 (ďalej aj ako „Zmluva o NFP“), 10 % bude financovaných zo 
štátneho rozpočtu a zvyšná časť predmetu plnenia tejto Zmluvy – 5% bude financovaná z 
vlastných rozpočtových prostriedkov Objednávateľa; 

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvárajú túto Zmluvu v nasledovnom 
znení: 
 
 
 



 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Definície 

V tejto Zmluve budú mať nasledovné výrazy a slová napísané s veľkým začiatočným 
písmenom nižšie uvedený význam: 

„Autorský zákon“ znamená zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších 
predpisov.  

„Dielo“ znamená kompletné dielo – Zelená obec – Družstevná pri Hornáde, realizované 
v zmysle projektovej dokumentácie, výkazu výmer (súťažné podklady) a v ostatných 
častiach tejto Zmluvy, ktoré má byť Zhotoviteľom v súlade s Ponukou Zhotoviteľa 
vykonané podľa tejto Zmluvy.  

 „Harmonogram prác“ znamená harmonogram prác vypracovaný a odovzdaný 
Zhotoviteľom podľa bodu 2.6 tejto Zmluvy. Po odovzdaní Harmonogramu prác sa tento 
stane pre Zmluvné strany záväzný. 

„Lehota plnenia“ znamená lehotu na vykonanie Diela a/alebo jeho časti uvedenú v bode 
2.5.3 tejto Zmluvy. 

„Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov. 

„Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov. 

„Objednávateľ“ znamená osobu menovanú ako objednávateľ v záhlaví tejto Zmluvy. 

 „Ponuka Zhotoviteľa“ znamená ponuku, ktorú Zhotoviteľ predložil a na základe ktorej 
bol úspešný v Súťaži, a ktorá je premietnutá v  Prílohe č.1 Rozpočet tejto Zmluvy.  

„Poskytovateľ NFP“ má význam uvedený v bode C) Preambuly tejto Zmluvy. 

„Povolenia“ znamenajú akékoľvek rozhodnutia orgánov verejnej správy, ktorých obsah 
sa dotýka Diela alebo ktoré sú pre Dielo nevyhnutné, najmä avšak nie výlučne stavebné 
povolenie, ako aj vyjadrenia orgánov verejnej správy a ostatných dotknutých orgánov a 
organizácií, ktoré boli podkladom pre vydanie týchto rozhodnutí, okrem rozhodnutí, ktoré 
podľa tejto Zmluvy zabezpečuje Zhotoviteľ. 

„Právne predpisy“ znamenajú všetky všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej 
republiky a Európskej únie, vrátane všetkých smerníc a nariadení každej legálne 
ustanovenej verejnej správy. Právne predpisy zahŕňajú aj Technické normy. 

 „Protokol o odovzdaní Diela“ znamená protokol vydaný podľa bodu 2.9, ktorým 
Objednávateľ potvrdí splnenie všetkých záväzkov Zhotoviteľa týkajúcich sa riadneho 
vyhotovenia Diela. 

„Rozpočet Zmluvnej ceny“ znamená rozpočet Zmluvnej ceny – ocenený výkaz výmer –, 
t. j. časť Ponuky Zhotoviteľa, ktorú Zhotoviteľ predložil do Súťaže vypracovaný v súlade 
so Súťažnými podkladmi.  

 „Stavebný zákon“ znamená zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov. 

„Stavenisko“ znamená miesto alebo miesta, kde má byť Dielo vyhotovené ako aj ďalšie 
miesta, ako môžu byť definované v tejto Zmluve. 

„Subdodávateľ“ je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Zhotoviteľom 
písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti tejto Zmluvy. 



„Súťaž“ má význam uvedený v bode A) Preambuly tejto Zmluvy.  

„Súťažné podklady“ znamenajú súťažné podklady pre Súťaž. 

„Strojové a technické vybavenie“- znamená strojové a technické vybavenie v súlade s 
Ponukou Zhotoviteľa, ktorý tvorí Prílohu č. 5 Zmluvy, t. j. časť Ponuky Zhotoviteľa, ktorú 
Zhotoviteľ predložil do Súťaže, vypracovaný v súlade so Súťažnými podkladmi. 

 „Technické normy“ znamenajú technické normy (STN, EN) vzťahujúce sa na akékoľvek 
práce na Diele, samotné Dielo a použité materiály, a ostatné normy uvedené 
v Dokumentácii Objednávateľa alebo normy definované Právnymi predpismi. 

„Stavebný dozor“ znamená osobu menovanú ako stavebný dozor zo strany 
Objednávateľa. Stavebný dozor je personál Objednávateľa a vykonáva kontrolu prác 
Zhotoviteľa a ostatné práva a povinnosti stanovené touto Zmluvou. 

 „Vyššia moc“ má význam uvedený v bode 3.2.5 tejto Zmluvy. 

„Zákon o verejnom obstarávaní“ znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

„Záručná doba“ znamená každú záručnú dobu podľa bodu 3.3 tejto Zmluvy. 

„Zhotoviteľ“ znamená osobu menovanú ako zhotoviteľ v záhlaví tejto Zmluvy. 

„Zmluva“ znamená túto zmluvu o dielo v znení všetkých jej príloh a doplnení. 

„Zmluva o NFP“ má význam uvedený v bode C) Preambuly tejto Zmluvy. 

„Zmluvná cena“ znamená cenu, za vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie 
akýchkoľvek vád Diela a poskytnutie ostatných plnení na základe tejto Zmluvy vrátane 
DPH uvedenú v bode 3.1.2 tejto Zmluvy vrátane jej budúcich zmien a úprav v súlade 
s touto Zmluvou.  

„Zmluvná strana“ znamená Objednávateľa alebo Zhotoviteľa podľa kontextu. V prípade 
označenia ako Zmluvné strany, zahŕňa tento pojem aj Objednávateľa aj Zhotoviteľa. 

1.2 Výklad Zmluvy a pojmov 

Ak z kontextu Zmluvy nevyplýva niečo iné alebo v Zmluve nie je vyslovene uvedené inak, 
pre výklad Zmluvy a pojmov platia nasledovné pravidlá: 

a) slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj ich množné číslo a naopak; 

b) slová v mužskom rode zahŕňajú aj ich ženský rod a naopak; 

c) názvy bodov alebo nadpisy alebo vysvetľujúce poznámky, ktoré sa uvádzajú v tejto 
Zmluve, slúžia iba pre lepšiu orientáciu a pri vysvetľovaní podstatných podmienok 
a ustanovení tejto Zmluvy sa nebudú brať do úvahy; 

d) prílohy Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť; 

e) deň sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ Zmluva neurčuje inak; 

f) osobou sa rozumie aj právnická aj fyzická osoba, vrátane jej právneho nástupcu. 

1.3 Predmet Zmluvy 

1.3.1 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Zhotoviteľa:  

a) Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a dokončiť pre Objednávateľa Dielo v súlade s 
touto Zmluvou, projektovou dokumentáciou a Prílohou č. 1 tejto zmluvy Rozpočet, 
a odstrániť na Diele akékoľvek vady; 

b) Zhotoviteľ je povinný riadne vyhotovené a dokončené Dielo Objednávateľovi 
odovzdať v súlade s postupmi a podmienkami podľa tejto Zmluvy. 



1.3.2 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Objednávateľa: 

a) Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť všetku možnú súčinnosť tak, aby 
Zhotoviteľ mohol Dielo na základe tejto Zmluvy vykonať riadne a včas; 

b) Objednávateľ je povinný za riadne vykonané Dielo na základe tejto Zmluvy 
Zhotoviteľovi zaplatiť Zmluvnú cenu v súlade s touto Zmluvou; 

c) Objednávateľ je riadne vykonané Dielo povinný v súlade s ustanoveniami tejto 
Zmluvy prevziať. 

1.3.3 Predmetom tejto Zmluvy je aj úprava všetkých ostatných práv a povinností Zmluvných 
strán spojených s riadnym plnením tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou. 

1.4 Úvodné pracovné stretnutie 

1.4.1 Bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy Objednávateľ po dohode so 
Zhotoviteľom zvolá so Zhotoviteľom úvodné pracovné stretnutie tak, aby sa podľa 
okolností konalo najneskôr do 10 (desiatich) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
Zmluvy. Na tomto stretnutí Zhotoviteľ odprezentuje Objednávateľovi technické a ostatné 
parametre Diela, postup prác ako aj aktualizovaný  Harmonogram prác a akékoľvek iné 
okolnosti podstatné pre plnenie tejto Zmluvy. 

1.5 Podklady Objednávateľa 

1.5.1 Zhotoviteľ potvrdzuje, že v rozsahu v akom to je možné pri vynaložení všetkej odbornej 
starostlivosti preskúmal a detailne sa oboznámil so všetkou Dokumentáciou 
Objednávateľa poskytnutou v rámci procesu Súťaže. Bez toho, aby bola dotknutá prvá veta 
tohto bodu je Zhotoviteľ povinný dodatočne preskúmať všetku Dokumentáciu 
Objednávateľa, ktorá bola poskytnutá v rámci Súťažných podkladov najneskôr do 10 
pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska. V prípade, ak Zhotoviteľ identifikuje 
akúkoľvek chybu, nezrovnalosť alebo opomenutie v tejto Dokumentácii Objednávateľa, 
najmä takú, ktorá bráni alebo môže v budúcnosti brániť zhotoveniu alebo užívaniu Diela, 
je povinný o tom Objednávateľ informovať v tejto lehote, inak sa  

1.5.2 bude mať za to, že táto Dokumentácia Objednávateľa je správna a úplná. Pokiaľ Zhotoviteľ 
identifikuje takýto nedostatok Dokumentácie Objednávateľa, je v tejto lehote zároveň 
povinný oznámiť Stavebnému dozoru Objednávateľa rozsah zmien vyvolaných jej 
nesprávnosťou s určením dopadu nesprávnosti na Zmluvu (najmä s ohľadom na Zmluvnú 
cenu, Lehotu plnenia, rozsah Diela, prípadne akýkoľvek iný dopad) s podrobným 
odôvodnením. V takom prípade sa bude oznámený rozsah zmien považovať za požiadavku 
na zmenu Zmluvy a bude sa postupovať podľa bodu 2.8 tejto Zmluvy. Pokiaľ v tejto lehote 
Zhotoviteľ Objednávateľovi neoznámi rozsah zmien vyvolaných nesprávnosťou 
Dokumentácie Objednávateľa má sa za to, že nemajú vplyv na túto Zmluvu a Zhotoviteľ 
viac nebude mať nárok na úpravu tejto Zmluvy z dôvodu jej nesprávnosti. 

1.5.3 Ak Objednávateľ v súvislosti s predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy počas vykonávania 
Diela obdrží ďalšie informácie a/alebo materiály, dokumenty, údaje, rozhodnutia, 
Povolenia, opatrenia alebo stanoviská príslušných orgánov, ktoré by boli poskytnuté v 
rámci Súťaže, ak by existovali v čase vyhlásenia Súťaže, je povinný tieto bez zbytočného 
odkladu odovzdať Zhotoviteľovi.  

1.6 Stavebný dozor Objednávateľa 

1.6.1 Kontrolu vykonávania Diela a plnenie povinností Zhotoviteľa vykonáva Stavebný dozor 
Objednávateľa. Stavebný dozor je personál Objednávateľa a vykonáva a uplatňuje všetky 
právomoci, ktoré sú mu dané podľa tejto Zmluvy alebo ak to zo Zmluvy nutne vyplýva.  

1.6.2 Kedykoľvek si Stavebný Dozor Objednávateľa plní svoje povinnosti alebo uplatňuje 
právomoci uvedené v Zmluve, má sa za to, že koná v mene Objednávateľa. 



1.6.3 Stavebný dozor nie je oprávnený meniť túto Zmluvu. 

1.6.4 Objednávateľ je povinný ustanoviť a oznámiť Zhotoviteľovi osobu vykonávajúcu funkciu 
Stavebného dozoru najneskôr v deň prevzatia staveniska. 

2. ZHOTOVENIE DIELA 

2.1 Stavenisko 

2.1.1 Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi v rozsahu, v akom ich má k dispozícii, všetky dôležité 
a potrebné údaje a informácie o faktickom a právnom stave Staveniska, najmä o užívacích 
právach k Stavenisku, o dostupných podmienkach Staveniska vrátane informácií o 
príjazdových cestách. Za interpretáciu všetkých týchto údajov potrebných na plnenie 
povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy zodpovedá Zhotoviteľ.  

2.1.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v rozsahu v akom to bolo prakticky možné, sa oboznámil 
s formou, povahou a podmienkami Staveniska a v uvedenom rozsahu mu je stav 
Staveniska známy, ešte v čase predloženia svojej cenovej ponuky na predmet zákazky. 
Zhotoviteľ zároveň v rozsahu, v akom to bolo prakticky možné, získal všetky informácie 
o Stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela 
a súvisiacich plnení a pre predchádzanie vzniku škôd na Stavenisku a na Diele, ako aj 
informácie o prístupových a príjazdových cestách k Stavenisku. Zhotoviteľ vykonal 
obhliadku miesta realizácie Diela. 

2.1.3 Za správne vytýčenie a ohraničenie Staveniska je zodpovedný Zhotoviteľ. Objednávateľ je 
povinný Zhotoviteľovi poskytnúť resp. zabezpečiť právo prístupu na Stavenisko tak, aby 
Zhotoviteľ mohol Dielo riadne vyhotoviť a dokončiť a odovzdať Objednávateľovi v  Lehote 
plnenia.  

2.1.4 Objednávateľ poskytne prístup na Stavenisko Zhotoviteľovi a Stavenisko 
Zhotoviteľovi odovzdá najneskôr do 30 dní na základe písomnej výzvy 
Objednávateľa voči Zhotoviteľovi urobenej najneskôr 30  dní po nadobudnutí 
účinnosti tejto Zmluvy tak, aby Zhotoviteľ celé Dielo vyhotovil a dokončil v súlade s 
Harmonogramom prác v Lehote plnenia. O odovzdaní Staveniska Zmluvné strany 
vyhotovia protokol o prevzatí Staveniska. Tento protokol musí byť podpísaný oboma 
Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením podľa tejto Zmluvy po dobu, 
po ktorú mu Objednávateľ neposkytol právo prístupu na Stavenisko podľa tohto bodu. 

2.2 Podmienky vykonania Diela 

2.2.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že Dielo bude vyhovovať projektovej dokumentácii, 
Ponuke Zhotoviteľa, Zmluve a jej prílohám, Právnym predpisom, aplikovateľným 
technickým normám a vydaným Povoleniam.  

2.2.2 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za správne umiestnenie Diela v súlade s projektovou 
dokumentáciou a špecifikami Staveniska, a je povinný napraviť každú chybu v situovaní, 
umiestnení, rozmeroch alebo vytýčení Diela na Stavenisku. 

2.2.3 Zhotoviteľ je zodpovedný za vytýčenie všetkých podzemných vedení a súhlasov  správcov 
podzemných a nadzemných inžinierskych sietí k realizácii prác, ďalšie vytýčenie a iné 
meračské a geodetické  práce, potrebné pre vykonanie Diela, presné vytýčenie všetkých   
objektov   stavby   vo   vzťahu   k základným   smerovým a výškovým pevným bodom 
stavby, správnosť  polohy,  výšok,  rozmerov  a umiestnenie  všetkých  objektov  stavby  
a za zabezpečenie   všetkých   potrebných   prístrojov,   zariadení,   pomôcok,   materiálov   
a pracovníkov v súvislosti s realizáciou Diela. 

2.2.4 Stavebnému dozoru musí byť umožnený prístup k akejkoľvek časti Diela. Žiadna časť 
Diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu Stavebného dozoru. Akékoľvek podstatné 
skutočnosti a okolnosti týkajúce sa vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný konzultovať 
so Stavebným dozorom Objednávateľa. Stavebný dozor je oprávnený schvaľovať súpis 



vykonaných prác. Stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený vykonávať akékoľvek 
záznamy v stavebnom denníku. Pre vylúčenie pochybností, žiadny záznam a/alebo 
schválenie práce zo strany Stavebného dozoru Objednávateľa, nezbavuje Zhotoviteľa 
žiadnej zodpovednosti alebo povinnosti.  

2.2.5 Zhotoviteľ bude na vlastné náklady zodpovedný za zabezpečenie vody, elektriny a 
všetkých energií a ďalších služieb, ktoré môže pri realizácií Diela potrebovať, a to formou 
zriadenia osobitných odberných miest jednotlivých, ktoré môže pri realizácii Diela 
potrebovať, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak. Všetky náklady na energie znáša 
Zhotoviteľ. 

2.2.6 Zhotoviteľ počas celej platnosti tejto Zmluvy nesie zodpovednosť za všetky práce na Diele 
a akékoľvek nebezpečenstvo spojené s prácami na Diele, zhotovovaním Diela 
a akýmikoľvek inými prácami a činnosťami, ktoré je Zhotoviteľ povinný vykonať na 
základe tejto Zmluvy.  

2.2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky materiály nevyhnutné pre zhotovenie Diela 
a dopraviť ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby pred začatím zhotovovania Diela 
boli na Stavenisku k dispozícii všetky materiály nevyhnutné pre zhotovenie Diela. 
Zhotoviteľ je oprávnený skladovať na Stavenisku výlučne len materiály určené na 
realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu Staveniska a materiálov 
pred poškodením alebo zničením a ich skladovanie tak, aby tieto nestratili predpísané, 
resp. požadované vlastnosti. Zhotoviteľ zodpovedá za súlad všetkých materiálov, ktoré 
použil na zhotovenie Diela, s príslušnými Právnymi predpismi a touto Zmluvou, resp. s jej 
prílohami. Nebezpečenstvo vzniku škody na materiáloch a Diele znáša výlučne Zhotoviteľ, 
a to až do prevzatia Diela Objednávateľom v súlade s bodom 2.9 tejto Zmluvy. 

2.2.8 Zhotoviteľ je zodpovedný za nakladanie s odpadmi vrátane prípadných stavebných 
odpadov podľa príslušných ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení 
neskorších predpisov, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nesie 
zodpovednosť za plnenie a plní za Objednávateľa aj všetky povinnosti pôvodcu odpadu 
v zmysle príslušných ustanovení zákona o odpadoch. V prípade ak Objednávateľovi 
vznikne akákoľvek škoda v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy 
alebo zákona o odpadoch v súvislosti s (ne)plnením akýchkoľvek povinností podľa zákona 
o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov, Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa za 
akékoľvek takéto škody.  

2.2.9 Odo dňa začatia vykonávania prác na Diele je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník 
v zmysle Stavebného zákona a príslušných vykonávacích predpisov. Pri vedení 
stavebného denníka sa budú Zmluvné strany riadiť najmä ustanoveniami § 46d) 
Stavebného zákona a § 28 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky č. 453/2000 Z. z. o niektorých ustanoveniach Stavebného zákona. Stavebný 
denník musí byť trvale prístupný všetkým pracovníkom podieľajúcim sa na vykonávaní 
Diela a kontrolným orgánom na vopred dohodnutom mieste na Stavenisku. Vedenie 
stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky na Diele. 
Žiadny súhlas alebo zápis Objednávateľa vo vzťahu k Dielu alebo postupe prác na Diele 
nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa na Diele nájdu chyby, opomenutia, 
nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s Dielom 
opravené na náklady Zhotoviteľa, nehľadiac na súhlasy alebo schválenia Objednávateľa 
uvedené v stavebnom denníku alebo inak udelené zo strany Objednávateľa. 

2.2.10 Objednávateľ je oprávnený vstupovať na Stavenisko a kontrolovať postup Zhotoviteľa pri 
zhotovovaní Diela. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi všetku súčinnosť pri vykonávaní 
kontroly podľa tohto bodu. Vykonanie kontroly zo strany Objednávateľa (Stavebného 
dozoru) Zhotoviteľa nezbavuje žiadnej povinnosti alebo zodpovednosti. 

2.2.11 Stavebný dozor je oprávnený kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov 
Zhotoviteľa alebo ním poverené osoby nachádzajúce sa na Stavenisku na podrobenie sa 



dychovej skúške na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho 
výsledku, resp. odmietnutia dychovej skúšky, má právo okamžite vypovedať a trvale 
zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi Zhotoviteľa alebo Zhotoviteľom 
poverenej tretej osobe. Objednávateľ má v každom jednom taktom prípade nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- EUR (slovom: tisíc euro) za každý výsledok 
pozitívnej skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. 

2.2.12 Skutočnosť, že Objednávateľ alebo Stavebný dozor objednávateľa skontroloval výkresy, 
výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za 
prípadné vady a nedostatky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené 
riadne vykonanie Diela.  

2.2.13 Všetky práce potrebné pre vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie prípadných vád 
Diela musí Zhotoviteľ vykonávať tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do 
(i) vymoženosti/pohodlia verejnosti a (ii) prístupov, možností užívania a údržby 
verejných alebo súkromných komunikácií a chodníkov k nehnuteľnostiam/pozemkom, 
nezávisle na tom, či sú vo vlastníctve Objednávateľa alebo inej osoby.  

2.2.14 Škody spôsobené realizáciou Diela nad rozsah Staveniska a vzniknuté na ostatnom 
majetku Objednávateľa alebo tretích osôb je Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné 
náklady uvedením do pôvodného stavu. 

2.2.15 Ak v súvislosti so začatím prác na Stavenisku bude potrebné požiadať o vydanie 
rozhodnutí na zvláštne užívanie komunikácií (rozkopávkové povolenie a pod.) a iné 
povolenia nad rámec Povolení, za ich riadne a včasné obstaranie zodpovedá Zhotoviteľ. 

2.2.16 Súčasne s prevzatím Staveniska zabezpečí zhotoviteľ zriadenie ciest na príchod a príjazd 
na stavenisko. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. 

2.2.17 Ak v súvislosti so začatím prác na Stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť 
dopravné značenie podľa Právnych predpisov, tieto na vlastné náklady a zodpovednosť 
zabezpečí Zhotoviteľ, ktorý zodpovedá aj za ich umiestnenie a udržiavanie.  

2.2.18 Zhotoviteľ je povinný používať všetky primerané prostriedky k tomu, aby nedošlo 
k poškodeniu ciest umožňujúcich spojenie so Staveniskom alebo vedúcim k Stavenisku 
dopravou Zhotoviteľa alebo ktorýmkoľvek z jeho Subdodávateľov. Zhotoviteľ musí 
vyhľadávať také trasy, vybrať a používať také vozidlá a mechanizmy a obmedziť 
a rozložiť náklad tak, aby každá doprava na Stavenisko a zo Staveniska, ktorou dochádza 
k presunu materiálov, strojného zariadenia bola vykonávaná tak, aby nevznikali zbytočné 
škody na týchto cestách a mostoch. Vzniknuté škody a poškodenia je Zhotoviteľ povinný 
odstrániť na vlastné náklady uvedením do pôvodného stavu.  

2.2.19 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na Stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné 
náklady všetky odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené 
znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, 
zabezpečí splnenie tejto povinnosti objednávateľ na náklady zhotoviteľa. 

2.2.20 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela dodržiavať všetky podmienky Povolení, ako aj 
všetkých vyjadrení a rozhodnutí orgánov štátnej správy a iných organizácií, ktoré sa 
týkajú realizácie Diela a bude znášať prípadné vzniknuté škody vyplývajúce 
z nerešpektovania požiadaviek a pokynov uvedených v predmetných vyjadreniach 
a/alebo rozhodnutiach. 

2.2.21 Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie Diela, predložiť Objednávateľovi 
technologické postupy ním vykonávaných prác spracované v rozsahu v zmysle 
požiadavky § 4 odsek 2 vyhlášky č. 147/2013 Z. z. a Plán organizácie výstavby. Predloženie 
týchto dokladov nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za riadne a včasné odovzdanie 
Diela.  

2.2.22 Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí: 



a) stráženie Staveniska, aby na Stavenisko nemali v čase výkonu stavebných prác 
prístup nepovolané osoby, a to najmä na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo 
zdravia; 

b) označenie Staveniska. 

2.2.23 Pred zabudovaním akýchkoľvek materiálov do Diela alebo pred zakrytím či zabudovaním 
akejkoľvek časti Diela Zhotoviteľ predloží certifikáty vydané oprávnenými inštitúciami 
alebo oprávnenými osobami o potvrdení súladu vybavenia a materiálov, ktoré budú 
súčasťou Diela v súlade s projektovou dokumentáciou a Právnymi predpismi v súlade s 
touto Zmluvou.  

2.2.24 V prípade, že Zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti, t. j. nevykonáva úhrady 
jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú Subdodávatelia, 
Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy. Počas 
plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových 
faktúr (resp. záverečnej faktúry) vystavených Zhotoviteľom až do času, kedy nebudú 
záväzky Zhotoviteľa voči Subdodávateľom splnené. Počas doby zadržania platieb podľa 
tohto odseku Zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných 
záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné ani 
zmluvné sankcie.  

2.3 Spolupráca, súčinnosť a koordinačné pracovné stretnutia 

2.3.1 Zhotoviteľ a Objednávateľ sú povinní vzájomne si poskytnúť, všetku možnú potrebnú 
súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu vyhotoveniu a dokončeniu Diela, vrátane súčinnosti pri 
spoločnom postupe voči orgánom verejnej moci a akýmkoľvek iným subjektom (ak bude 
potrebné).  

2.3.2 Odo dňa prevzatia Staveniska zo strany Zhotoviteľa sa budú pravidelne minimálne 1 
(jeden) krát za týždeň konať kontrolné dni zhotovovania Diela. Termín konania prvého 
kontrolného dňa si Zmluvné strany stanovia dohodou. Objednávateľ je povinný termín 
a miesto pracovného stretnutia oznámiť (aj emailom) Zhotoviteľovi najmenej 3 (tri) dni 
pred jeho uskutočnením. Ak sa Zmluvné strany dohodnú na pravidelných pracovných 
stretnutiach (kontrolných dňoch stavby), budú platiť termíny dohodnuté Zmluvnými 
stranami. 

2.3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zúčastniť sa a zabezpečiť účasť všetkých potrebných Odborníkov 
resp. ďalších zástupcov Zhotoviteľa na zvolanom pracovnom stretnutí tak, aby bolo možné 
preveriť kontrolu stavu rozpracovanosti ktorejkoľvek časti Diela naraz na jednom 
koordinačnom pracovnom stretnutí. Objednávateľ spolu s oznámením termínu a miesta 
konania pracovného stretnutia Zhotoviteľovi oznámi aj témy resp. body plánovaného 
pracovného stretnutia.  

2.3.4 Opakovaná neúčasť ktoréhokoľvek Odborníka na koordinačných stretnutiach s 
Objednávateľom podľa tohto bodu 2.3 Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto 
Zmluvy. 

2.3.5 V prípade, ak Zhotoviteľ vyžaduje zvolanie pracovného stretnutia z vlastnej iniciatívy, 
Objednávateľ je povinný zvolať pracovné stretnutie podľa tohto bodu do 5 (piatich) dní 
odo dňa, kedy Zhotoviteľ Objednávateľovi doručí (aj emailom) požiadavku na zvolanie 
pracovného stretnutia. V žiadosti o zvolanie pracovného stretnutia Zhotoviteľ oznámi aj 
témy resp. body plánovaného pracovného stretnutia.  

2.3.6 V súvislosti s poskytnutím súčinnosti podľa bodu 2.3 nebude mať Zhotoviteľ nárok na 
úhradu žiadnych ďalších nákladov od Objednávateľa. 

2.3.7 V prípade, ak niektorá Zmluvná strana bude považovať poskytnutie súčinnosti druhej 
Zmluvnej strany za nedostatočné, je povinná o tom písomne informovať druhú Zmluvnú 



stranu. V opačnom prípade sa bude mať za to, že súčinnosť podľa tejto Zmluvy bola 
poskytnutá riadne. 

2.3.8 V prípade, ak bude na splnenie akejkoľvek povinnosti, ktorú je povinný splniť Zhotoviteľ, 
potrebné vystaviť a udeliť Zhotoviteľovi osobitné plnomocenstvo zo strany 
Objednávateľa, Objednávateľ na výzvu Zhotoviteľa Zhotoviteľovi takéto plnomocenstvo 
v primeranom rozsahu vystaví. 

2.4 Správy o postupe prác a súpis vykonaných prác  

2.4.1 Zhotoviteľ pravidelne za každý kalendárny mesiac vyhotoví a predloží Stavebnému 
dozoru Objednávateľa správy o postupe prác na Diele do 10 (desiatich) dní po 
skončení sledovaného obdobia, ktorého sa týkajú. Správa o postupe prác bude 
obsahovať podrobný popis postupu prác, fotografie postupu prác, kópiu stavebného 
denníka za sledované obdobie a porovnanie skutočného a plánovaného postupu prác.  

2.4.2 Okrem pravidelných správ o postupe plnenia Zhotoviteľ doručí Stavebnému dozoru 
Objednávateľa súpis vykonaných plnení vždy keď si bude nárokovať akúkoľvek platbu 
podľa tejto Zmluvy. Spolu so súpisom vykonaných plnení Zhotoviteľ predloží aj 
zdôvodňujúce dokumenty, ktoré budú preukazovať splnenie predpokladov na 
poskytnutie platby a určenie výšky platby. Stavebnému  dozoru Objednávateľa patrí 
lehota 7 (sedem) pracovných dní odo dňa predloženia oceneného súpisu vykonaných 
plnení na jeho preskúmanie. Stavebným dozorom schválený ocenený súpis vykonaných 
plnení je podkladom pre fakturáciu Zmluvnej ceny podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy. 

2.4.3 Stavebný dozor Objednávateľa môže odmietnuť potvrdenie oceneného súpisu 
vykonaných prác iba v prípade, ak: 

a) Dielo  alebo uskutočnená práca objektívne nie je úplne v súlade so Zmluvou, a/alebo 

b) vykazuje nedostatky alebo vady a/alebo 

c) Zhotoviteľ neuskutočnil alebo nevykonáva niektorú prácu alebo povinnosť v súlade 
so Zmluvou a bol o tejto skutočnosti informovaný Stavebným dozorom 
Objednávateľa.  

2.4.4 Stavebný dozor Objednávateľa môže v takomto prípade stanoviť hodnotu tejto práce 
alebo povinnosti a odpočítať ju od čiastky inak splatnej pokiaľ práca alebo povinnosť nie 
je vykonaná , alebo ak je časť Diela vykonaná s vadami. 

2.4.5 Najneskôr do 30 dní po vydaní Protokolu o odovzdaní Diela Zhotoviteľ predloží 
Stavebnému dozoru Objednávateľa konečný súpis vykonaných prác pre účely vystavenia 
záverečnej faktúry, v ktorom Zhotoviteľ uvedie  

a) konečnú cenu všetkých prác vykonaných v súlade so Zmluvou k dátumu uvedenému 
v Protokole o odovzdaní Diela, a 

b) všetky ďalšie čiastky, ktoré Zhotoviteľ považuje za splatné. 

2.4.6 Ak Stavebný dozor Objednávateľa nesúhlasí s niektorou časťou návrhu konečného súpisu 
uskutočnených prác alebo ju nemôže overiť, poskytne Zhotoviteľ Stavebnému dozoru 
Objednávateľa ďalšie informácie, ktoré tento odôvodnene požaduje a vykoná v návrhu 
také zmeny, aby medzi nimi došlo ku zhode. Zhotoviteľ následne pripraví a odovzdá 
Stavebnému dozoru Objednávateľa konečný súpis vykonaných prác tak, ako sa na ňom 
zhodli. Tento schválený súpis prác bude považovaný za konečný súpis uskutočnených prác 
podľa tejto Zmluvy pre účely vystavenia záverečnej faktúry. 

2.5 Lehota plnenia 

2.5.1 Po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na 
prevzatie staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 10 dní odo dňa 
doručenia výzvy. Objednávateľ musí výzvu doručiť písomne, poštou, kuriérom, osobne 



alebo e-mailom na adresu Zhotoviteľa. V prípade doručenia výzvy e-mailom, sa za okamih 
jej doručenia považuje okamih odoslania od Objednávateľa.   

2.5.2 Zhotoviteľ začne práce na Diele najskôr v deň odovzdania staveniska,  tak, aby celé Dielo 
vyhotovil a dokončil v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia. 

2.5.3 V rámci tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť Dielo v lehote – 6 (šesť) mesiacov 
odo dňa odovzdania staveniska. 

2.5.4 Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie Lehoty vykonania Diela resp. predĺženie inej 
lehoty podľa tejto Zmluvy pokiaľ oneskorenie s dokončením Diela bude spôsobené 
niektorou z nasledovných okolnosti: 

a) príčina, ktorá dáva Zhotoviteľovi nárok na predĺženie Lehoty vykonania Diela podľa 
niektorého z bodov tejto Zmluvy; 

b) omeškanie alebo obmedzenie na strane Objednávateľa, ktoré je priamou príčinou 
omeškania Zhotoviteľa; 

c) dôvody Vyššej moci, ktoré sú priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa; 

d) pokyn Objednávateľa, pokiaľ je takýto pokyn priamou príčinou omeškania a na túto 
skutočnosť bol Objednávateľ zo strany Zhotoviteľa písomne upozornený; 

e) výskytu mimoriadne nepriaznivých klimatických podmienok, pričom za takéto 
podmienky sa považuje teplota pod - 5°C, v trvaní dlhšom ako 3 kalendárnych dní 
alebo  nárazy vetra o rýchlosti nad 20 m/s. v trvaní dlhšie ako 3 kalendárne dni;  

 

 

2.6 Harmonogram prác 

2.6.1 Zhotoviteľ najneskôr do 10 (desiatich) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy 
predloží Objednávateľovi aktualizovaný grafický Harmonogram prác. Harmonogram prác 
bude zodpovedať požiadavkám projektovej dokumentácie, Ponuke Zhotoviteľa a tejto 
Zmluve. Po odovzdaní Harmonogramu prác patrí Objednávateľovi lehota na preskúmanie 
Harmonogramu prác v trvaní 5 (piatich) dní.  

2.6.2 Zhotoviteľ vyhotoví Harmonogram prác tak, aby Zhotoviteľovi umožňoval postupnú 
kompletizáciu celého Diela vrátane vyhotovenia a dokončenia celého Diela. Grafický 
Harmonogram prác bude obsahovať vyjadrenie časovej náročnosti jednotlivých úkonov, 
činností a prác vyjadrenú v dňoch. Harmonogram bude obsahovať stručný popis všetkých 
činností a prác, ich vzájomnú postupnosť a časovou nadväznosť.  

2.6.3 Kedykoľvek to bude potrebné z dôvodu predĺženia Lehoty plnenia alebo kedykoľvek 
Harmonogram prác nebude zodpovedať Zmluve, alebo ak sa skutočný postup plnenia 
nezhoduje s Harmonogramom prác, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi revidovaný 
Harmonogram prác na preskúmanie, a to najneskôr do 5 (piatich) dní odo dňa, kedy 
Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na predloženie takéhoto revidovaného Harmonogramu 
prác na preskúmanie. Pre vylúčenie pochybností platí, že revízia Harmonogramu prác 
podľa tohto bodu nemôže mať sama o sebe vplyv na predĺženie Lehoty plnenia, pokiaľ 
okolnosť vyvolávajúca potrebu revízie Harmonogramu prác zároveň nedáva 
Zhotoviteľovi právo na predĺženie resp. úpravu Lehoty plnenia podľa iného bodu tejto 
Zmluvy.   

2.6.4 Pokiaľ Objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlaseného 
Harmonogramu prác, Zhotoviteľ bude plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného 
odškodnenia Objednávateľa, náhrady škody, úhrady dodatočných nákladov a strát 
Objednávateľa plynúce z nedodržania Harmonogramu prác.  



2.6.5 Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy v prípade, že Zhotoviteľ 
mešká s plnením termínov oproti Harmonogramu prác, Stavebný dozor je oprávnený 
žiadať od Zhotoviteľa spolu s aktualizáciou Harmonogramu prác aj písomné stanovisko 
o prijatých opatreniach, ktoré zaručia, že ostatné termíny  v zmysle Harmonogramu prác 
budú dodržané. V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží doklady podľa predchádzajúcej vety 
do 10 (desiatich) dní odo dňa doručenia výzvy, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od 
tejto Zmluvy. 

2.7 Pokyny Objednávateľa 

2.7.1 Stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený Zhotoviteľovi vydávať pokyny, ktoré sa 
Zhotoviteľ zaväzuje splniť a dodržať, pričom sa uplatňujú nasledovné podmienky: 

2.7.2 Zhotoviteľ je povinný plniť iba pokyny vydané Stavebným dozorom Objednávateľa alebo 
inou osobou Objednávateľa, ktorú Objednávateľ písomne oznámil Zhotoviteľovi. 

2.7.3 Pokyny Objednávateľa musia mať písomnú formu. Ak Objednávateľ vydá ústny pokyn, 
tento je vždy povinný písomne potvrdiť Zhotoviteľovi v lehote do 2 (dvoch) pracovných 
dní. 

2.7.4 Zhotoviteľ je vždy povinný konať v súlade s pokynmi Objednávateľa a nie je oprávnený sa 
od týchto pokynov odchýliť, ibaže (i) obdrží predchádzajúci písomný súhlas 
Objednávateľa, (ii) je také odchýlenie nevyhnutné urobiť v prípade bezprostredne 
hroziacej ujmy a stavu núdze na ochranu záujmov Objednávateľa a získanie 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je možné rozumne vyžadovať 
alebo (iii) sú tieto pokyny Objednávateľa v rozpore so Zmluvou. 

2.7.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne Objednávateľa písomne upozorniť na nevhodnosť 
pokynov Objednávateľa na účely zabezpečenia splnenia účelu Zmluvy a riadnej realizácie 
Diela, ak Zhotoviteľ môže túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. 
Taktiež je povinný Objednávateľa písomne upozorniť, ak sú tieto pokyny Objednávateľa v 
rozpore s Právnymi predpismi, inak bude zodpovedný za škodu spôsobenú splnením 
takéhoto pokynu Objednávateľa. Objednávateľ do 10 (desiatich) pracovných dní písomne 
oznámi Zhotoviteľovi, či na vydanom pokyne trvá alebo nie. Pokiaľ Objednávateľ 
Zhotoviteľovi písomne oznámi, že na pokyne trvá napriek písomnému oznámeniu 
Zhotoviteľa o nevhodnosti pokynu, Zhotoviteľ bude povinný takýto pokyn Objednávateľa 
splniť, nebude však zodpovedný za prípadnú škodu spôsobenú splnením takéhoto pokynu 
Objednávateľa. Ak Objednávateľ neoznámi Zhotoviteľovi vo vyššie uvedenej lehote, že 
trvá na svojom pokyne, má sa za to, že Objednávateľ netrvá na splnení takéhoto pokynu 
Objednávateľa a Zhotoviteľ tento pokyn Objednávateľa nesplní. 

2.7.6 Zhotoviteľ upozorní Objednávateľa vždy, keď je pravdepodobné, že sa realizácia Diela 
omešká alebo preruší, ak nevhodný pokyn Objednávateľa prekáža v riadnom vykonávaní 
Diela alebo ak pokyn Objednávateľa nebude vydaný v primeranom čase v zmysle Zmluvy. 
Toto upozornenie musí obsahovať podrobnosti o predmetnom pokyne Objednávateľa, 
podrobnosti o tom, prečo a dokedy by mal byť vydaný, a podrobnosti o povahe a rozsahu 
omeškania.  

2.7.7 V prípade, ak Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že pokyn má mať dopad na Lehotu 
plnenia a/alebo má mať pokyn dopad na Zmluvnú cenu Zhotoviteľ bezodkladne najneskôr 
však do 10 (desiatich) dní Objednávateľovi doručí návrh na zmenu Zmluvy.  

2.7.8 Ak Zhotoviteľovi vznikne omeškanie, ako dôsledok toho, že Objednávateľ nevydal pokyn 
v čase dohodnutom v tejto Zmluve, alebo boli práce prerušené v dôsledku nevhodného 
pokynu, ktorý je špecifikovaný v upozornení s priloženými podrobnosťami, Zhotoviteľ 
bude mať nárok na predĺženie termínu plnenia oproti pôvodným termínom v dôsledku 
každého takého omeškania a nárok na úhradu nákladov spojených s omeškaním alebo 
prerušením realizácie Diela. V takom prípade sa postupuje podľa bodu 2.8 tejto Zmluvy 
a Zhotoviteľ doručí Stavebnému dozoru objednávateľ návrh na zmenu Zmluvy. 



2.7.9 Pokiaľ si niektorá záležitosť počas vykonávania Diela vyžaduje vyjadrenie alebo 
stanovisko Objednávateľa, Zhotoviteľ môže požiadať o vydanie pokynu Objednávateľa. 
Objednávateľ je povinný vydať pokyn do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa, kedy 
Zhotoviteľ o vydanie pokynu požiadal.  

2.8 Zmeny a úpravy 

2.8.1 Stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený kedykoľvek so súhlasom Objednávateľa 
navrhnúť uskutočnenie zmien formou žiadosti o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny 
Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nevykoná žiadnu zmenu Diela, pokiaľ Objednávateľ návrh 
Zmeny neschváli. Každá zmena Zmluvy zároveň podlieha schváleniu Poskytovateľa NFP. 

2.8.2 Každá zmena môže zahŕňať najmä:  

a) zmeny v množstvách ktorejkoľvek položky prác zahrnutých v Zmluve;  

b) zmeny v kvalite a iných vlastnostiach niektorej položky prác, 

c) vynechanie niektorej práce, 

d) akúkoľvek dodatočnú prácu, alebo 

e) zmenu Harmonogramu plnenia. 

2.8.3 Ak nie je ďalej uvedené inak, návrhy uskutočnenia zmeny podľa tohto bodu 2.8 Zmluvy 
budú vypracované na náklady Zhotoviteľa a budú obsahovať údaje uvedené v bode 2.8.6 
tejto Zmluvy. 

2.8.4 Keď Stavebný dozor Objednávateľa požiada Zhotoviteľa o návrh Zmeny alebo kedykoľvek 
je tak povinný Zhotoviteľ urobiť podľa tejto Zmluvy sám Zhotoviteľ, predloží Zhotoviteľ 
bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 (desiatich) dní od obdržania žiadosti 
Stavebného dozoru Objednávateľa o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny 
Stavebnému dozoru Objednávateľa návrh na uskutočnenie zmeny alebo oznámenie (s 
uvedením odôvodneného vysvetlenia), že nie je schopný včas zabezpečiť vypracovanie 
návrhu zmeny, alebo že taká zmena nie je uskutočniteľná alebo nie je vhodná a mohla by 
negatívne ovplyvniť realizáciu alebo prevádzkovanie Diela.  

2.8.5 Ak si vyžaduje vypracovanie návrhu uskutočnenia zmeny preukázateľne dlhšiu dobu ako 
10 (desať) dní, oznámi to Zhotoviteľ bezodkladne Stavebnému dozoru Objednávateľa. 

2.8.6 Návrh uskutočnenia zmeny bude obsahovať nasledujúce údaje: 

a) popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať; 

b) ak má tento rozsah mať vplyv na Harmonogram plnenia tak upravený Harmonogram 
plnenia; a 

c) návrh Zhotoviteľa na ocenenie zmeny. 

2.8.7 Každá zmena v Zmluvnej cene týkajúca sa prác naviac bude ocenená nasledovne: 

a) ak pôjde o položky prác, ktoré obsahuje Rozpočet, použije sa jednotková cena z 
Rozpočtu; 

b) ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje Rozpočet, použije sa jednotková cena z 
cenníka, podľa ktorého bol vypracovaný Rozpočet, v cenovej úrovni Rozpočtu; 

c) ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje Rozpočet a ani cenník, podľa ktorého 
bol vypracovaný Rozpočet, použije sa individuálna kalkulácia s použitím úrovne 
réžie a zisku  Rozpočtu, ak z okolností daného prípadu nevyplynie niečo iné. 

2.8.8 Stavebný dozor Objednávateľa bez zbytočného odkladu po obdržaní návrhu na zmenu 
tento návrh schváli (pokynom na uskutočnenie Zmeny) alebo zamietne a vráti 
Zhotoviteľovi bezodkladne na vykonanie opravy, doplnenia alebo prepracovania. V 
prípade zamietnutia návrhu na zmenu je Zhotoviteľ povinný bezodkladne predložiť 



opravený, doplnený alebo prepracovaný návrh uskutočnenia zmeny. Pokiaľ Stavebný 
dozor Objednávateľa obdržaný návrh na zmenu neschváli, Zhotoviteľ nesmie zastaviť 
žiadne práce na Diele a je povinný pokračovať v plnení Zmluvy v existujúcom rozsahu 
a podmienkach. Ak sa zmena týka položiek, bez ktorých nie je možné pokračovať 
v realizácii Diela, je oprávnený Stavebný dozor Objednávateľa, pozastaviť práce na 
realizácii Diela, a to až do momentu pokiaľ nebude uvedená zmena zapracovaná do 
Zmluvy dodatkom a schválená Poskytovateľom. Počas tejto doby neplynie Lehota plnenia 
Diela. Prerušenie plynutia Lehoty plnenia bude zaznamenané v Stavebnom denníku. 
Lehota plnenia Diela začne opätovne plynúť dňom účinnosti Dodatku k Zmluve za 
súčasného schválenia zmeny a Dodatku Poskytovateľom NFP. 

2.8.9 Každý pokyn na uskutočnenie zmeny bude vystavený písomne Stavebným dozorom 
Objednávateľa a bude potvrdený samotným Objednávateľom. Takto vydaný pokyn na 
uskutočnenie zmeny následne potvrdený písomne Zhotoviteľom, predstavuje dodatok k 
Zmluve. Zhotoviteľ je následne povinný realizovať všetky svoje činnosti podľa Zmluvy so 
zohľadnením zmien. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobnú evidenciu navrhovaných, 
odmietnutých a odsúhlasených zmien po celú dobu Lehoty plnenia. 

2.9 Preberacie konanie 

2.9.1 Preberacie konanie je konanie, v ktorom Zhotoviteľ odovzdá Dielo ako celok 
Objednávateľovi. Dielo musí byť bez vád, a musí byť zhotovené v súvislosti s projektovou 
dokumentáciou, v súlade s Rozpočtom ako aj ustanoveniami tejto Zmluvy. O odovzdaní 
diela spíšu Zmluvné strany písomný Preberací protokol. 

2.9.2 Preberacie konanie sa začína dňom doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa voči 
Objednávateľovi k prevzatiu Diela, a to najneskôr 10 (desať) kalendárnych dní pred 
samotným odovzdaním. Obe Zmluvné strany majú povinnosť zúčastniť sa na odovzdávaní 
a prevzatí Diela. Najneskôr 5 (päť) kalendárnych dní pred odovzdaním diela, Zhotoviteľ 
doručí Objednávateľovi nasledovné doklady: 

a) Dokumentáciu skutočného realizovania stavby so zakreslením všetkých zmien, ku 
ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdenú zhotoviteľom; 

b) Certifikáty preukázania zhody stavebných výrobkov (zákon č. 133/2013 Z. z. o 
stavebných  výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na 
výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov; 

c) Doklad o zneškodnení prípadne zhodnotení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii 
stavby; 

d) Stavebný denník; 
e) Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok, ak relevantné; 
f) Záručné listy, návody na používanie všetkých dodaných zariadení v  slovenskom 

jazyku a doklady o zaškolení personálu Objednávateľa. 

2.9.3 Vydaním Preberacieho protokolu sa končí Preberacie konanie. Vydanie Preberacieho 
protokolu Zhotoviteľ Objednávateľovi potvrdí podpisom Preberacieho protokolu. Pokiaľ 
Zhotoviteľ podpisom nepotvrdí Objednávateľovi vydanie Preberacieho protokolu do 
troch (3) pracovných dní odo dňa, kedy bol Zhotoviteľovi doručený, má sa za to, že vydanie 
Preberacieho protokolu Zhotoviteľ podpisom potvrdil v posledný deň tejto lehoty. 

2.9.4 Dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami prechádza na 
Objednávateľa vlastníctvo k príslušnej časti Diela a nebezpečenstvo škody na príslušnej 
časti Diela. 

2.9.5 Pre vylúčenie pochybností, ak bude mať Dielo k dátumu uplynutia Lehoty plnenia zjavné 
vady zistené v rámci Preberacieho konania, má sa za to, že Zhotoviteľ sa dostal do 
omeškania s riadnym a včasným plnením k dátumu uplynutia Lehoty plnenia, a to bez 



ohľadu na to, či boli vady v rámci Preberacieho konania zistené po tomto dátume (resp. 
týchto dátumoch). Odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie 
Preberacieho protokolu podľa tohto článku Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za 
škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie 
Zhotoviteľa s povinnosťou plniť riadne a včas v  Lehote plnenia. 

2.9.6 V prípade, že Objednávateľ odmietne vydať Preberací protokol, Zhotoviteľ po odstránení 
vytknutých vád opätovne predloží žiadosť o vydanie Preberacieho 
protokolu Objednávateľovi podľa bodu 2.9.2. Pre vylúčenie pochybností, bez ohľadu na to, 
kedy Objednávateľ vydá Preberací protokol napr. aj pre prípad opakovaného 
Preberacieho konania platí, že pokiaľ k uplynutiu Lehoty plnenia nebolo Dielo spôsobilé 
na úspešné ukončenie Preberacieho konania, Zhotoviteľ sa dostal do omeškania ku dňu 
nasledujúcemu po uplynutí príslušnej Lehoty plnenia. Vyššie uvedené znamená, že 
odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu 
v Preberacom konaní Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a 
Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s riadnym 
a včasným plnením v  Lehote plnenia. 

2.9.7 V prípade, ak Objednávateľ vydá Preberací protokol s výnimkou drobných 
nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela, Objednávateľ v Preberacom 
protokole určí alebo sa so Zhotoviteľom dohodne na primeranej lehote na odstránenie 
týchto vád a nedorobkov. O úplnom odstránení vád a nedorobkov podľa Zmluvné strany 
vyhotovia protokol o úplnom odstránení vád a nedorobkov. Tento protokol musí byť 
podpísaný oboma Zmluvnými stranami. 

2.9.8 Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky Diela v dodatočnej primeranej lehote 
určenej v Preberacom protokole vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty podľa bodu 3.5 tejto Zmluvy. V prípade, ak vznikne Objednávateľovi škoda 
v dôsledku užívania Diela s vadami a nedorobkami uvedenými v Preberacom protokole, 
Zhotoviteľ Objednávateľa za túto škodu odškodní v plnom rozsahu. 

2.10 Kolaudácia Diela 

2.10.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že Dielo bude spôsobilé na úspešné absolvovanie 
kolaudačného konania, ktorého výstupom bude vydanie právoplatného kolaudačného 
rozhodnutia na užívanie Diela. Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie 
Diela podá Objednávateľ, avšak Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby Objednávateľovi 
poskytnúť akúkoľvek a všetku potrebnú súčinnosť na zabezpečenie kolaudačného 
rozhodnutia k Dielu vrátane bezplatného odstránenia akýchkoľvek nedostatkov či vád 
Diela, a to až do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 

2.10.2 Vydanie kolaudačných rozhodnutí Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi. 

3. SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

3.1 Zmluvná cena a platobné podmienky 

3.1.1 Zmluvná cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v 
súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF 
SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a je rozčlenená nasledovne: 

3.1.2 Zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je 
nasledovná: Časť II - Pódium 

Cena bez DPH:  101 992,81 EUR 

Sadzba DPH:    20 398,56 EUR 



Cena s DPH:  122 391.37 EUR 

(slovom: JedenstodvadsaťdvatisíctristodevädesiatjedenEUR a tridsaťsedem euro centov) 

(ďalej aj ako „Zmluvná cena“) 

3.1.3 Zmluvná cena je cena je pevná a konečná  a jej zmena je možná iba za podmienok a 
postupom stanoveným touto Zmluvou a Zákonom o verejnom obstarávaní. Pre 
odstránenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany potvrdzujú, že na Zmluvnú cenu 
nemá vplyv inflácia, zmena nákladov, ani žiadne iné okolnosti, pokiaľ táto Zmluva 
výslovne nestanovuje inak. 

3.1.4 Zmluvná cena je premietnutá v Rozpočte Zmluvnej ceny, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto 
Zmluvy. Zmluvná cena a Rozpočet Zmluvnej ceny zahŕňa všetky náklady nevyhnutné na 
riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a  odstránenie všetkých vád Diela a všetky ostatné 
plnenia v rozsahu a na základe tejto Zmluvy. Zmluvná cena pokrýva všetky zmluvné 
záväzky a všetky povinnosti nevyhnutné pre riadne plnenie tejto Zmluvy, vrátane 
nákladov na všetky materiály, súčiastky, diely, clá, dane, personálne zabezpečenie, 
zariadenia, energie, dopravu, poplatky a akékoľvek iné náklady, ktoré bude nutné 
vynaložiť podľa tejto Zmluvy na riadne splnenie záväzkov Zhotoviteľa. Pokiaľ určité 
plnenie nie je obsiahnuté v Rozpočte Zmluvnej ceny ako samostatná položka, má sa za to, 
že cena za túto prácu/plnenie je zahrnutá v ostatných položkách Rozpočtu Diela. 

3.1.5 Zhotoviteľ je oprávnený si uplatňovať na úhradu a Objednávateľ je povinný uhradiť len 
Stavebným dozorom potvrdené práce na základe Stavebným dozorom potvrdených 
ocenených súpisov vykonaných plnení podľa tejto Zmluvy.  

3.1.6 Do 7 (siedmich) dní po vydaní potvrdenia Stavebného dozoru Objednávateľa podľa tejto 
Zmluvy Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru - daňový doklad za uskutočnené 
plnenie na čiastku, ktorú Stavebný dozor Objednávateľa potvrdil za splatnú. 

3.1.7 Zmluvná cena bude fakturovaná za vykonané práce dvomi faktúrami. Prvá faktúra 
bude vystavená Zhotoviteľom po vykonaní minimálne 50% stavebných prác. Druhá 
faktúra bude Zhotoviteľom vystavená po odovzdaní diela objednávateľovi.  

3.1.8 Na fakturáciu Zmluvnej ceny sa ďalej budú uplatňovať nasledovné ustanovenia: 

a) Každá faktúra musí byť vystavená v súlade so zákonom č.  222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty a musí byť doručená Objednávateľovi na zaplatenie, pričom 
obsahuje minimálne nasledovné údaje: 

(i) číslo faktúry; 

(ii) identifikáciu Objednávateľa podľa Zmluvy, názov projektu – Zelená obec – 
Družstevná pri Hornáde, a kód ITMS2014+: 302041BDH7; 

(iii) identifikáciu Zhotoviteľa podľa Zmluvy (údaj o obchodnom mene, sídle alebo 
mieste podnikania, identifikačnom čísle, údaj o zápise v obchodnom registri 
alebo inej evidencii vrátane spisovej značky, ak je v nich Zhotoviteľ zapísaný, 
daňové identifikačné číslo a identifikačné číslo pre DPH); 

(iv) označenie banky a čísla účtu, na ktorý ma byť platba zaplatená, vrátane 
konštantného a variabilného symbolu (ak je); 

(v) deň vystavenia faktúry, deň splatnosti a deň dodania; 

(vi) rozsah a druh plnenia; 

(vii) údaje o základe dane, výške dane; 

(viii) čiastku bez DPH; 



(ix) ak sa uplatňuje, tak aj výšku DPH a celkovú čiastku vrátane DPH (Zhotoviteľ 
vždy na faktúre uvedie podľa akého režimu v zmysle Právnych predpisov sa 
uplatňuje príslušná sadzba DPH); 

(x) dôvod fakturácie s odkazom na Zmluvu; 

(xi) akékoľvek ďalšie údaje vyžadované pre takéto doklady Právnymi predpismi. 

b) každá faktúra bude uhradená bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa 
uvedený v záhlaví Zmluvy. 

c) ku každej faktúre budú predložené nasledovné dokumenty: 

(i) stavebným dozorom schválený súpisu skutočne vykonaných prác potvrdzujúci 
nárok na príslušnú platbu, súpis vykonaných prác bude aj na CD vo formáte xls.; 

(ii) zisťovací protokol; 
(iii) potvrdenia o likvidácii odpadu (vážne lístky); 
(iv) fotodokumentácia na CD v rozsahu 50 fotografií skutočne vykonaných prác 

s ich označením a pomenovaním. 
(v) Záručné listy zabudovaných zariadení. 

3.1.9 Splatnosť faktúry podľa tejto Zmluvy je 60 dní od doporučeného doručenia faktúry bez 
nedostatkov do sídla Objednávateľa v zmysle Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, 
že vzhľadom na skutočnosť, že predmet plnenia tejto zmluvy je podľa čl. III. financovaný 
z Integrovaného regionálneho operačného programu  , je lehota splatnosti faktúr v súlade 
s ustanovením § 340b Obchodného zákonníka a nie je v hrubom nepomere k právam a 
povinnostiam zhotoviteľa podľa ustanovenia § 369d Obchodného zákonníka. Dôvodom na 
stanovenie dlhšej lehoty splatnosti faktúr nad rámec 30 dní je skutočnosť, že objednávateľ 
má na zabezpečenie financovania projektu podpísanú platnú a účinnú zmluvu o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) z Integrovaného regionálneho 
operačného programu. Operačného programu Ľudské zdroje. 

3.2 Riziko a zodpovednosť za škodu 

3.2.1 Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody, ktoré vzniknú jeho zavinením, 
ktoré vzniknú Objednávateľovi a iným osobám na Stavenisku, na samotnom Diele, na 
veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či tieto 
práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými 
Subdodávateľmi. 

3.2.2 Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti Objednávateľa vrátiť časť 
nenávratného finančného príspevku na financovanie predmetu Diela Poskytovateľovi 
NFP, resp. sankcia uložená Objednávateľovi Poskytovateľom NFP v prípade, ak Dielo 
nebude vykonané riadne a/alebo v Lehote plnenia z dôvodov na strane Zhotoviteľa. Nárok 
na náhradu škody nevylučuje právo Objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s 
podmienkami Zmluvy. 

3.2.3 Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia alebo pokuta uložená Objednávateľovi zo strany 
orgánov verejnej správy alebo orgánov štátnej správy za porušenia akýchkoľvek 
povinností súvisiacich s plnením Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednosť Zhotoviteľ. 

3.2.4 Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov 
v súvislosti s poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo 
hnuteľného v rozsahu, v akom toto poškodenie alebo strata vyplýva z dôvodov 
Dokumentácie Zhotoviteľa, vyhotovenia alebo dokončenia Diela a odstránenia 
akýchkoľvek vád alebo ak sa dá pripísať akejkoľvek nedbanlivosti, úmyselnému činu alebo 
porušeniu Zmluvy Zhotoviteľom. 

3.2.5 Zhotoviteľ nezodpovedá podľa tejto Zmluvy za nároky, škody, straty a náklady 
v prípadoch, kedy ich vznik možno pričítať okolnosti Vyššej moci. Za okolnosť Vyššej moci 



sa má namysli taká okolnosť, pri ktorej sú kumulatívne splnené všetky nižšie uvedené 
znaky: 

a) je mimo kontroly Zmluvnej strany; 

b) proti jej vzniku sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť; 

c) Zmluvná strana sa po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať; a 
zároveň 

d) Zmluvná strana ju v čase uzavretia tejto Zmluvy objektívne nemohla predvídať,  

pričom sa môže jednať najmä, nie však výlučne o vojnu, vojnový stav, terorizmus, vzburu, 
prevrat, prírodné katastrofy ako zemetrasenie, hurikán, vulkanická činnosť a podobné 
okolnosti (okolnosti podľa tohto bodu ďalej aj ako „Vyššia moc“). 

3.2.6 Kedykoľvek ktorákoľvek Zmluvná strana zistí akúkoľvek prekážku, ktorá jej bráni alebo 
je odôvodnené predpokladať, že jej bude brániť, v plnení akýchkoľvek povinností podľa 
tejto Zmluvy, je povinná jej vznik alebo existenciu bezodkladne písomne oznámiť druhej 
Zmluvnej strane. Pri riešení vzájomných nárokov spôsobených výskytom takýchto 
prekážok sú Zmluvné strany povinné postupovať vo vzájomnej súčinnosti tak, aby do 
najvyššej možnej miery zabránili následkom alebo zmiernili následky Vyššej moci. 

 

3.3 Záručná doba a zodpovednosť za vady 

3.3.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo, bude mať počas Záručnej doby vlastnosti dohodnuté 
v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na povahu Diela, a že bude 
spôsobilé na riadne používanie na účel, na ktorý je určené. Záručná doba na Dielo začína 
plynúť dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami a trvá 
po dobu 60 (šesťdesiat) mesiacov (ďalej aj ako „Záručná doba“).  

3.3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že aby bolo Dielo počas celej Záručnej doby v súlade so 
Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky 
práce k odstráneniu vád Diela a Dokumentácie Zhotoviteľa oznámených Objednávateľom. 
Zhotoviteľ je povinný všetky tieto vady odstrániť a všetky práce vykonať na svoje náklady 
a riziko. 

3.3.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prechodu nebezpečenstva na 
Objednávateľa, aj keď sa vada stane zjavnou až po tejto dobe. Zhotoviteľ zodpovedá 
takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe prechodu nebezpečenstva na 
Objednávateľa, ak je spôsobená porušením povinností Zhotoviteľa. 

3.3.4 Zhotoviteľ určuje, ako zodpovednú osobu na oznamovanie vád a havarijných udalostí Ing. 
Miloš Kižík, tel. číslo. 0910 999 733, E-Mail: ekostav@ekostav.eu. Objednávateľ sa 
zaväzuje, že prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne po jej zistení 
písomne, a to zaslaním emailu na vyššie uvedenú emailovú adresu. Na odstránenie 
bežných vád zistených a reklamovaných Objednávateľom v Záručnej dobe nastúpi 
Zhotoviteľ v lehote do štyridsaťosem (48) hodín od oznámenia Objednávateľom. V takom 
prípade je Zhotoviteľ povinný odstránenie vady vykonať bezodkladne, najneskôr však do 
siedmich (7) dní odo dňa doručenia požiadavky na odstránenie vady, pokiaľ sa 
s Objednávateľom nedohodne na inej lehote.  

3.3.5 Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád Diela. Záručná doba neplynie 
po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže užívať Dielo resp. časť Diela pre jeho vady, za 
ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. 

3.3.6 V prípade, že Zhotoviteľ neodstraňuje oznámené (reklamované) vady riadne a včas, t. j. za 
podmienok a v lehotách poskytnutých Objednávateľom alebo ak Zhotoviteľ začne vady 



odstraňovať, ale neodstraňuje ich riadne, resp. Objednávateľ môže odôvodnene 
predpokladať, že vady nebudú odstránené riadne a včas, má Objednávateľ právo odstrániť 
vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady Zhotoviteľa.  

3.3.7 Náklady, ktoré Objednávateľ vynaložil na odstraňovanie vadného plnenia Zhotoviteľa, je 
Objednávateľ oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa formou zľavy zo Zmluvnej ceny do 
výšky nákladov, ktoré Objednávateľ vynaložil na odstraňovanie vád.  

3.3.8 Zmluvné strany sa dohodli, že 10% Zmluvnej ceny Diela s DPH je garančná zábezpeka. 
Zhotoviteľ najneskôr odo dňa odovzdania diela zabezpečí plnenie svojich povinností v 
záručnej dobe zábezpekou vo forme bankovej záruky. Banková záruka ako garančná 
zábezpeka musí byť vystavená tak, že z jej znenia musí vyplývať, že banková záruka vo 
výške 5% Zmluvnej ceny Diela s DPH musí byť platná a vymáhateľná počas 24 mesiacov 
odo dňa začatia plynutia záručnej doby a banková záruka vo výške 5% Zmluvnej ceny 
Diela  s DPH musí byť platná a vymáhateľná počas 60 mesiacov odo dňa začatia plynutia 
záručnej doby.   

3.3.9 Z Bankovej záruky musí jednoznačne vyplývať záväzok banky, ktorá vystavila Bankovú 
záruku, že na prvé požiadanie zaplatí Objednávateľovi akúkoľvek čiastku na zabezpečenie 
povinností Zhotoviteľa v záručnej dobe vzniklé a oprávnené podľa tejto Zmluvy o Dielo, 
ktorú Objednávateľ prehlási za splatnú podľa alebo na základe tohto bodu Zmluvy o Dielo, 
najviac však do výšky Bankovej záruky. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná v 
stanovených hodnotách a počas doby a to tak, ako je uvedené vyššie  v tomto bode. 

3.3.10 Banková záruka bude Zhotoviteľovi  vrátená v hodnote 5% Zmluvnej ceny Diela s DPH po 
uplynutí 24 mesiacov odo dňa začatia plynutia záručnej doby a v hodnote 5% Zmluvnej 
ceny Diela s DPH po uplynutí 60 mesiacov odo dňa začatia plynutia záručnej doby. 

3.4 Zmluvné sankcie 

3.4.1 V prípade, že nastane niektorá z nižšie uvedených okolností má Objednávateľ na základe 
faktúry nárok požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie a Zhotoviteľ je v prípade uplatnenia 
takého nároku zo strany Objednávateľa povinný Objednávateľovi zaplatiť nasledovné 
zmluvné pokuty (pre vylúčenie pochybností, pre každý prípad, kedy nastane akákoľvek 
z nižšie uvedených okolností, t. j. kedykoľvek aj opakovane): 

a) V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením uvedeným v Harmonograme prác má 
Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo Zmluvnej ceny 
Diela, a to za každý aj začatý deň omeškania; 

b) V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením konečného termínu odovzdania Diela 
v Lehote plnenia má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 
% zo Zmluvnej ceny Diela, a to za každý aj začatý deň omeškania; 

c) Ak Dielo nebude spĺňať technické, technologické a výkonnostné parametre uvedené 
v  Projektovej dokumentácií,  v tejto Zmluve, všeobecne záväzných právnych 
predpisoch a aplikovateľných technických normách, má Objednávateľ nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% zo Zmluvnej ceny Diela.    

d) V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád Diela podľa tejto Zmluvy má 
Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom: 
tisíc euro) a to za každý aj začatý deň omeškania; 

e) V prípade, ak Zhotoviteľ zadá určitú časť plnenia tejto Zmluvy Subdodávateľovi 
v rozpore s postupom podľa bodu 3.66 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50.000,- EUR (slovom: päťdesiattisíc euro); 

f) V prípade, ak Zhotoviteľ vykonáva vybrané odborné činností v rámci plnenia tejto 
Zmluvy, ktoré má vykonávať výlučne prostredníctvom Odborníkov, prostredníctvom 
iných osôb, alebo v prípade, ak Zhotoviteľ viac nedisponuje kapacitami Odborníka, 



a nemá zabezpečené nahradenia kapacity Odborníka iným Odborníkom postupom 
podľa bodu Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. tejto Zmluvy, má 
Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- EUR (slovom: 
desaťtisíc euro); 

g) V prípade, ak Zhotoviteľ neuvoľní a nevyprace Stavenisko do ukončenia Preberacieho 
konania, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000 .- EUR 
(slovom: tisíc euro), a to za každý aj začatý deň omeškania.   

h) V prípade, ak Zhotoviteľ neuplatní sociálny aspekt v zmysle bodu 3.11 tejto Zmluvy, 
má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvne pokuty vo výške 3% Zmluvnej ceny 
Diela. 

3.4.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr má Zhotoviteľ nárok na zaplatenie 
úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy vrátane DPH za každý aj začatý deň 
omeškania. 

3.4.3 Zaplatením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy nezaniká povinnosť splniť 
zabezpečený záväzok. Rovnako nezaniká ani nárok na náhradu škody príslušnej Zmluvnej 
strany, ktorá jej vznikne v súvislosti s porušením tejto Zmluvy v plnej výške. 

3.4.4 Splatnosť faktúry za zmluvnú pokutu vystavenej podľa tohto bodu bude minimálne 7 
(sedem) kalendárnych dní. 

3.5 Trvanie a ukončenie Zmluvy 

3.5.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 
deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa za súčasného 
splnenia podmienky, že Poskytovateľ schválil verejné obstarávanie v rámci jeho 
administratívnej kontroly.  

3.5.2 Táto Zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania 
všetkých záväzkov Zmluvných strán na základe tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej 
predčasnému ukončeniu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. 

3.5.3 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných 
strán aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy 
jednej zo Zmluvných strán.  

3.5.4 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto 
dohode. Dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia aj 
vzájomné nároky Zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo 
z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.  

3.5.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 
a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť 
doručené druhej Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom 
doručenia odstúpenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.  

3.5.6 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného 
porušenia Zmluvy Zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy 
Zhotoviteľom považuje najmä, nie však výlučne: 

a) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v Ponuke Zhotoviteľa predložil nepravdivé doklady 
alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje; 

b) ak Zhotoviteľ ani opakovane (2-krát) nesplní výzvu k náprave podľa bodu 3.78 tejto 
Zmluvy; 

c) ak Zhotoviteľ neprevezme Stavenisko o viac ako 10 (desať) kalendárnych dní po 
uplynutí termínu na prevzatie Staveniska; 



d) ak Zhotoviteľ opustí Dielo alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní 
svojich povinností podľa Zmluvy (platí obdobne aj v prípade ak Zhotoviteľ tieto 
povinnosti plní iba vo veľmi obmedzenom rozsahu); 

e) ak Zhotoviteľ zadá celé Dielo ako subdodávku alebo postúpi Zmluvu bez súhlasu 
Objednávateľa; 

f) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením termínov podľa Harmonogramu prác v zmysle 
tejto Zmluvy o viac, ako 30 kalendárnych dní; 

g) ak Zhotoviteľ nedoručil dokumenty podľa bodu 2.6.5 tejto Zmluvy; 

h) ak Zhotoviteľ zhotovuje dielo v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy; 

i) ak dielo nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa aplikovateľných 
technických noriem; 

j) ak vzhľadom na hospodársku situáciu alebo postup Zhotoviteľa je daná odôvodnená 
obava Objednávateľa, že si Zhotoviteľ nesplní alebo nebude plniť svoje záväzky 
a povinnosti vyplývajúce pre neho z tejto Zmluvy riadne a včas; 

k) ak bola na majetok Zhotoviteľ vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na 
vyhlásenie konkurzu  alebo ak sa voči Zhotoviteľovi vedie exekučné konanie alebo ak 
je Zhotoviteľ v likvidácií; 

l) ak u zhotoviteľa  nastanú dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) 
druhého bodu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov 
alebo bude zhotoviteľ zverejnený v príslušnom zozname osôb na zrušenie registrácie 
podľa § 81 ods. 4 písm. b) v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH vedenom 
Finančným riaditeľstvom SR; 

m) ak Zhotoviteľ v rozpore s touto Zmluvou nezriadi a nedoručí Objednávateľovi včas 
Bankovú záruku alebo Bankovú záruku nedoplní alebo Banková záruka zanikne alebo 
nebude v platnosti počas celej doby trvania Zmluvy; 

n) ak nastane iná okolnosť uvedená v tejto Zmluve oprávňujúca Objednávateľ odstúpiť 
od Zmluvy. 

3.5.7 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy tiež v súlade s § 19 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon 
o verejnom obstarávaní“) v prípade: 

a) ak v čase uzatvorenia Zmluvy existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre 
nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákon o verejnom 
obstarávaní, 

b) ak táto Zmluva nemala byť uzavretá so Zhotoviteľom v súvislosti so závažným 
porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o 
ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní 
Európskej únie. 

3.5.8 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od časti 
Zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy, a ktorá si vyžadovala nove 
verejné obstarávanie.  

3.5.9 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od 
Zmluvy, ak Zhotoviteľ nebol v čase uzavretia Zmluvy zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora. 

3.5.10 V prípade podstatného porušenia tejto zmluvy Zhotoviteľom má Objednávateľ nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z maximálnej ceny diela bez DPH, pričom 
Zhotoviteľ je povinný  nahradiť škodu a preukázateľné zvýšené náklady, ktoré presahujú 



výšku zmluvnej pokuty, a ktoré vzniknú Objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie 
stavby, náklady vzniknuté odstúpením od zmluvy alebo odobratím časti výkonov 
Zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie diela inému zhotoviteľovi (bez ohľadu na 
jednotkové ceny zhotoviteľa), a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré  vznikli 
Objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou Zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku 
odstraňovania vád jeho plnenia, t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok 
Objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku 
zmluvnej pokuty.  

3.6 Subdodávatelia 

3.6.1 Zhotoviteľ je oprávnený plnením vybraných častí tejto Zmluvy poveriť svojich 
Subdodávateľov. Zoznam Subdodávateľov tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. V zozname 
Subdodávateľov sa uvádza podiel plnenia každého Subdodávateľa z celkovej ceny plnenia 
a údaje o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia. Každý Subdodávateľ, ktorý má takú povinnosť, musí byť 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

3.6.2 Objednávateľ vyžaduje, aby každý Subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia podľa §32 určené v rámci verejného obstarávania, a zároveň, že 
u neho neexistujú dôvody na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie 
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo 
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú ma subdodávateľ plniť. 

3.6.3 V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť alebo doplniť svojich 
Subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá: 

a) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, a ktorý má takúto povinnosť, musí byť 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o 
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

b) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať 
príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný Subdodávateľ 
a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný Subdodávateľ (ak boli stanovené), 

c) Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu Subdodávateľa spolu 
s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie. 

3.6.4 Návrh na zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 3.6.3c) vyššie 
a aktualizovaným znením Prílohy č. 3 musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi 
najneskôr 3 pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo 
zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 3.6.3 vyššie. 

3.6.5 Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie 
Subdodávateľov nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný 
postup podľa tohto bodu. 

3.6.6 V prípade, ak Zhotoviteľ využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy 
Subdodávateľa, Zhotoviteľ za konanie Subdodávateľa voči Objednávateľovi zodpovedá, 
ako keby plnenie vykonával sám. 

3.7 Výzva na nápravu 

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela a plnenie akýchkoľvek 
povinností Zhotoviteľa na základe tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ porušuje alebo neplní 
akýmkoľvek spôsobom túto Zmluvu je Objednávateľ oprávnený vyzvať Zhotoviteľa, aby 
toto porušenie alebo neplnenie napravil v primeranej lehote na nápravu. Ak 
s prihliadnutím na dohodu Zmluvných strán nie je primeranou lehotou na nápravu iná 
lehota, platí, že primeranou lehotou na nápravu je 10 (desať) kalendárnych dní. Pokiaľ 



Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy v lehote na nápravu určenej 
podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo určiť Zhotoviteľovi náhradnú lehotu na 
nápravu. Pokiaľ Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy ani v 
náhradnej lehote na nápravu určenej podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo od tejto 
Zmluvy odstúpiť. 

3.8 Komunikácia 

3.8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, požiadavky, žiadosti a akákoľvek iná 
komunikácia, ktorá má byť podľa tejto Zmluvy písomná sa bude doručovať doporučene 
poštou, kuriérom alebo osobne ak nie je v Zmluve výslovne dohodnutá aj iná možnosť 
doručovania (napr. email). Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti, ak nie 
je v Zmluve dohodnuté inak. 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 dobe 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. 

3.8.2 Akákoľvek komunikácia podľa bodu 3.8.1 vyššie bude adresovaná a doručovaná na 
kontaktné údaje strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, poprípade na kontaktné údaje, 
ktoré si Zmluvné strany písomne oznámia. 

3.9 Poistenie 

Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzatvorené stavebno-montážne poistenie. Predmetným 
stavebno-montážnym poistením je kryté aj poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 
na majetku a zdraví tretích osôb (vrátane krížovej zodpovednosti), v rámci ktorého sú 
spolupoistení i dodávatelia a subdodávatelia zmluvne zúčastnení na poistenom 
realizovanom diele, ktorí majú príslušné oprávnenie k vykonávaniu dojednaných činností 
na poistenom realizovanom diele a ktorých dodávky sú zahrnuté v poistnej sume pre 
poistené dielo za podmienok uvedených v poistnej zmluve (ďalej len „Poistná zmluva“). 
Zhotoviteľ vyhlasuje, že škody, ktoré mu boli spôsobené poistnými udalosťami a sú kryté 
vyššie uvedeným poistením, znáša do výšky spoluúčasti poisteného dojednanej vo vyššie 
uvedenom poistení. Zhotoviteľ vyhlasuje, že za škody na cudzom majetku, na zdraví 
tretích osôb, ktoré spôsobil a sú kryté vyššie uvedeným poistením, zodpovedá a môže byť 
požiadaný o ich náhradu v rámci regresu poisťovne. Objednávateľ prehlasuje, že Poistná 
zmluva mu bola pred podpisom tejto zmluvy predložená k nahliadnutiu a zároveň 
prehlasuje, že s Poistnou zmluvou sa oboznámil v plnom rozsahu a jej obsah, ako aj 
podmienky a rozsah poistenia sú mu dobre známe.   

3.10 Depozit 

3.10.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do okamihu odovzdania staveniska zložiť v prospech 
Objednávateľa, a to v hotovosti na účet Objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, pre 
účely krytia nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy, depozit ako 
záruku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov vo výške 10% 
Zmluvnej ceny Diela, ktorá bude vyhovovať nižšie stanoveným požiadavkám (ďalej 
aj ako „Depozit“). Depozit zostáva na účte Objednávateľa počas platnosti Zmluvy až do 
momentu vydania Preberacieho protokolu resp. podpisu protokolu o úplnom odstránení 
vád a nedorobkov, resp. Objednávateľ vráti depozit na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví 
tejto zmluvy a to najneskôr do 7 (siedmich) dní odo dňa vydania Preberacieho protokolu, 
resp. podpisu protokolu o úplnom odstránení vád a nedorobkov. 

3.10.2 Objednávateľ je oprávnený čerpať Depozit na akúkoľvek splatnú čiastku, ktorá 
Objednávateľovi vznikne z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane čiastok splatných 
z dôvodu porušenia resp. nedodržania tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa). V prípade 



čerpania Depozitu, o tom Objednávateľ Zhotoviteľa bezodkladne informuje. V takom 
prípade je Zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od kedy sa dozvie 
o čerpaní Depozitu, doplniť Depozit do plnej výšky podľa bodu 3.10.1 tejto Zmluvy. Po 
doplnení Depozitu do plnej výšky platia ustanovenia tohto bodu 3.10 opäť primerane. 

3.10.3 V prípade, že nedôjde k doplneniu depozitu podľa predchádzajúceho bodu, je 
Objednávateľ oprávnený postupovať podľa bodu 3.11.7 tejto Zmluvy. 

 

3.11 Spoločné a záverečné ustanovenia 

3.11.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných Právnych 
predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že 
v prípade vzniku sporov Zmluvných strán týkajúcich  sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa 
ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný subjekt, 
je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.  

3.11.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto 
Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov 
(povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa. 

3.11.3 Z dôvodu, že predmet plnenia bude čiastočne financovaný z prostriedkov poskytnutých 
Objednávateľovi na základe Zmluvy o NFP, zaväzuje sa Zhotoviteľ strpieť výkon 
kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami, montážnymi a stavebnými 
prácami zhotovovaného Diela a/alebo v súvislosti s nim kedykoľvek počas platnosti 
a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými 
osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku súčinnosť. Oprávnené 
osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, 

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu 
a nimi poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a 
nimi poverené osoby, 

d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g) osoby prizvané orgánmi podľa písm. a) - f) tohto bodu v súlade s príslušnými 
Právnymi predpismi. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

3.11.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží dva (2) 
rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy. 

3.11.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len v súlade s § 18 Zákona 
o verejnom obstarávaní a to za predpokladu, že sa nezmenia záväzky Zhotoviteľa, ku 
ktorým sa zaviazal v Ponuke. Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou 
dohodou Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými 
zástupcami oboch Zmluvných strán.  

3.11.6 Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa vád predmetu plnenia, 
záručnej doby, nárokov Objednávateľa na náhradu škody, zaplatenie zmluvnej pokuty, 
nárokov Objednávateľa na náhradu zvýšených nákladov, nárokov Objednávateľa na zľavy 
z ceny diela, nárokov Objednávateľa na vrátenie preplatkov zaplatených Zhotoviteľovi, 



ako i ustanovenia o zádržnom  zostávajú v platnosti aj v prípade odstúpenia od zmluvy 
ktoroukoľvek zmluvnou stranou. 

3.11.7 Objednávateľ je oprávnený započítať pohľadávku Zhotoviteľa, a to aj v prípade, že táto 
pohľadávka Zhotoviteľa ešte nie je splatná, so svojimi pohľadávkami voči Zhotoviteľovi, 
ktoré mu vzniknú zo škôd spôsobených Zhotoviteľom alebo sankcií voči Zhotoviteľovi, 
alebo z iných záväzkov Zhotoviteľa voči Objednávateľovi a Zhotoviteľ k tomu týmto dáva 
Objednávateľovi svoj súhlas. V  prípade jednostranného započítania splatnej a nesplatnej 
pohľadávky zaniknú (stretnú sa) pohľadávky okamihom, kedy bude prejav vôle smerujúci 
k započítaniu doručený druhej zmluvnej strane.     

3.11.8 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo 
neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných 
ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu 
s Právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, 
primerane zodpovedajúcim Právnemu významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu 
tejto Zmluvy. 

3.11.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne 
a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú 
vlastnoručným podpisom. 

3.11.10 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy: 

Príloha č. 1 Rozpočet  

Príloha č. 2 Časový a vecný harmonogram prác (Ganttov harmonogram)  

Príloha č. 3 Zoznam Subdodávateľov   

Príloha č. 4 Zoznam Expertov s uvedením ich kvalifikácie   

 

 
Objednávateľ 

V Družstevnej p.H. 

Dňa 30/12/2022 
 

 

Zhotoviteľ 

V  Košiciach  

Dňa 29/12/2022 
 

 
 

_________________________________ 
 

Ing. Ján Juhás – starosta obce 

 
 

_________________________________ 
  Za EKOSTAV a.s. 

Mgr. Ján Šteso, MPH, MBA 
predseda predstavenstva 

 
 

 

 

 



PRÍLOHA Č. 3 ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV 

Názov/Obchodn

é meno, 

adresa/sídlo, 

IČO 

subdodávateľa 

Osoba oprávnená 

konať za 

subdodávateľa 

(meno, priezvisko, 

dátum narodenia, 

adresa trvalého 

pobytu) 

Predmet 

subdodávky 

Vyjadrenie 

subdodávky v 

%  k celkovej 

hodnote 

zákazky 

Vyjadrenie 

subdodávky v 

EUR  

k celkovej 

hodnote 

zákazky 

MELZAR, SPOL. 

S R.O. 

ŠPITÁLSKA 10,  

07101 

MICHALOVCE 

JURAJ ROVŇAK 

16.08.1958 

TOPOLIANSKA 114 

07101 

MICHALOVCE 

ELEKTROI

NŠTALAČN

É PRÁCE 

7,64% 32 737,93 

EUR 

 

COLAR, 

s.r.o. 

Južná trieda 

82 

040 17 Košice 

ING. KOLLÁR 

PETER   

15.12.1960 

LIDICKÉ 

NÁMESTIE 6  

040 22 KOŠICE 

DODÁVKA 

A MONTÁŽ 

OK 

OBLUKA 

11,18% 47 907,29 EUR 

     

     

 

 

V Košiciach 29.12.2022 

 

                                                                                                            Mgr. Ján Šteso, MPH, MBA 

                                                                                                                predseda predstavenstva 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRÍLOHA Č. 4 ZOZNAM EXPERTOV 

Zoznam jednotlivých 

Expertov 

 

Uvedenie ich kvalifikácie 

ING. VLADIMÍR 

VAGASKÝ                                         

 AUTORIZOVANÝ KRAJINNÝ ARCHITEKT 

     REG. Č. 0041 KA  

           

  

  

  

 

 

 

 

V Košiciach, dňa 29.12.2022 

 

 

                                                                                                   Mgr. Ján Šteso, MPH, MBA 

                                                                                                      predseda predstavenstva 
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REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:

Stavba:

Časť I:                Stavebné práce
JKSO: KS:
Miesto: Družstevná pri Hornáde Dátum:

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
EKOSTAV a.s. IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zelená obec - Družstevná pri Hornáde

326 594,56

Výška daneSadzba dane Základ dane

0,00 0,0020,00%

65 318,91326 594,5620,00%

391 913,47EUR

2022-05
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022-05

Stavba:

Časť I. Stavebné práce

Miesto: Družstevná pri Hornáde Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ: EKOSTAV a.s. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Zelená obec - Družstevná pri Hornáde

Kód

SO 02

SO 01

SO 4682

SO 4692

SO 4680

SO 4685

SO 4681

SO 4684

SO 4683

Popis

Vodozadržné opatrenia

Sadové úpravy

SO 01.5 Výsadba stromov

SO 01.6 Detské ihrisko

SO 04 Spevnené plochy

326 594,56

SO 01.4 Záhony kríkov mulčované kôrou

SO 01.2 Kobercový trávnik

SO 01.3 Trvalkové  záhony

SO 01.1 Búracie práce a terénne úpravy

SO 01.7 Mobiliár

SO 05 Elektromontáže

SO 4697 SO 05.1 OEZ

SO 4698 SO 05.2 Elektroinštalácie

82 046,66

24 837,80

50 285,29

Cena bez DPH [EUR]

15 190,68

29 540,30

39 372,72

174 410,58

7 455,11

7 728,68

 

 

8 946,13

44 879,2737 399,39

391 913,47

98 455,99

47 247,26

29 805,36

9 274,42

Cena s DPH [EUR]

35 448,36

18 228,82

209 292,70

60 342,35

39 285,5232 737,93

4 453,183 710,98

34 832,3429 026,95
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Materiál 6 061,00
Montáž 33 311,72

Cena bez DPH 39 372,72

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 39 372,72 20,00% 7 874,54

Cena s DPH v EUR 47 247,26

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zelená obec - Družstevná pri Hornáde

SO 01 - Sadové úpravy

SO 4680 - SO 01.1 Búracie práce a terénne úpravy

EKOSTAV a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: EKOSTAV a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 6 061,00 33 311,72 39 372,72

Práce HSV 0,00 0,00 39 372,72

1 - ZEMNÉ PRÁCE 6 061,00 10 281,34 16 342,34

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00 23 030,38 23 030,38

Zelená obec - Družstevná pri Hornáde

SO 01 - Sadové úpravy

SO 4680 - SO 01.1 Búracie práce a terénne úpravy

Strana 2 z 3



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: EKOSTAV a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
J. montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 39 372,72

Práce HSV 39 372,72

1 ZEMNÉ PRÁCE 16 342,34

1 K 113308441
Rozrytie vrstvy podkladu z kameniva bez asfaltového 

spojiva bez zhutnenia 221/C 1
m2 170,000 0,75 127,50

2 K 113308442
Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva s 

asfaltovým spojivom bez zhutnenia 221/C 1
m2 1 984,000 0,89 1 765,76

3 M 1254 Zemina, ornica - 20 cm s dopravou P/P 1 m3 190,000 31,90 6 061,00

4 K 182201101
Svahovanie trvalých svahov pri svahovaní v násypoch    

1/A 1
m2 950,000 1,71 1 624,50

5 K 182001113
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-

100mm na svahu nad 1:2-1:1 231/A 2
m2 950,000 2,17 2 061,50

6 K 113107141
Odstránenie podkladov alebo krytov živičných, hr. 

vrstvy do 50 mm 0,038 t 231/A 2
m2 1 984,000 2,37 4 702,08

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 23 030,38

7 K 566901111

Úprava podkladu po prekopoch pre inžinierske siete 

kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom so 

zhutnením 221/C 1

m3 200,100 21,41 4 284,14

8 K 979087212
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 

dopravu sutiny 221/B 1
t 1 723,000 5,34 9 200,82

9 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1000 m 211/B 1
t 1 723,000 5,54 9 545,42

SO 4680 - SO 01.1 Búracie práce a terénne úpravy

Zelená obec - Družstevná pri Hornáde

SO 01 - Sadové úpravy
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Materiál 18 312,06
Montáž 11 228,24

Cena bez DPH 29 540,30

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 29 540,30 20,00% 5 908,06

Cena s DPH v EUR 35 448,36

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zelená obec - Družstevná pri Hornáde

SO 01 - Sadové úpravy

SO 4681 - SO 01.2 Kobercový trávnik

EKOSTAV a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: EKOSTAV a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 18 312,06 11 228,24 29 540,30

D1 - Práce HSV 18 312,06 11 228,24 29 540,30

    1 - ZEMNÉ PRÁCE 18 312,06 9 666,96 27 979,02

    99 - PRESUNY HMÔT 0,00 1 561,28 1 561,28

Zelená obec - Družstevná pri Hornáde

SO 01 - Sadové úpravy

SO 4681 - SO 01.2 Kobercový trávnik

Strana 2 z 3



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: EKOSTAV a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
J. montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 29 540,30

Práce HSV 29 540,30

1 ZEMNÉ PRÁCE 27 979,02

1 K 181301101
Rozprestretie ornice v rovine alebo v sklone do 1:5 pri 

ploche do 500 m2, hr.do 100 mm
M2 1 847,000 0,63 1 163,61

2 K 183403111
Obrobenie pôdy prekopaním do hľ. nad 50 do 100 mm 

v rovine alebo na svahu do 1:5
M2 1 847,000 0,37 679,70

3 K 182001111
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-

100mm v rovine alebo na svahu do 1:5
M2 1 847,000 0,63 1 163,61

4 K 183403153
Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 

1:5
M2 1 847,000 0,11 193,94

5 K 183403161
Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu 

do 1:5
M2 1 847,000 0,05 97,89

6 K 185802113
Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 

hnojivom naširoko
M2 1 847,000 0,05 97,89

7 K 162302111
Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na 

vzdialenosť nad 100 do 1000 m
M2 1 847,000 0,84 1 551,48

8 K 180502211
Založenie parkového trávnika mačinovaním na vrstve 

ornice
M2 1 847,000 2,35 4 340,45

9 M 001801300 Trávnikový substrát - 0,05m3 x 1,3t = 0,065t/m2 t 120,055 62,95 7 557,46

10 M 001801323 Hnojivo start 10 kg/ 500m2 ks 3,694 14,20 52,45

11 M 001801320 Trávny koberec - drny m2 1 847,000 5,45 10 066,15

12 K 185804312 Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 m3 30,000 4,20 9,35 406,50

13 K 184802611
Chemické odburinenie po založení kultúry v rovine 

alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko
m2 1 847,000 0,05 97,89

14 M 1209 Selektívny herbicíd na ničenie buriny, 1l l 5,000 102,00 510,00

99 PRESUNY HMÔT 1 561,28

15 K 998231311
Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 

5000 m vodorovne bez zvislého presunu
T 119,000 13,12 1 561,28

SO 4681 - SO 01.2 Kobercový trávnik

Zelená obec - Družstevná pri Hornáde

SO 01 - Sadové úpravy
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Materiál 4 231,42
Montáž 3 223,69

Cena bez DPH 7 455,11

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 7 455,11 20,00% 1 491,02

Cena s DPH v EUR 8 946,13

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zelená obec - Družstevná pri Hornáde

SO 01 - Sadové úpravy

SO 4682 - SO 01.3 Trvalkové  záhony

EKOSTAV a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: EKOSTAV a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 231,42 3 223,69 7 455,11

D1 - Práce HSV 3 575,98 2 985,55 6 561,53

    1 - ZEMNÉ PRÁCE 3 575,98 2 985,55 6 561,53

5 - SPEVNENÉ PLOCHY 655,44 88,20 743,64

99 - PRESUNY HMÔT 0,00 149,94 149,94

Zelená obec - Družstevná pri Hornáde

SO 01 - Sadové úpravy

SO 4682 - SO 01.3 Trvalkové  záhony

Strana 2 z 3



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: EKOSTAV a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
J. montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 7 455,11

Práce HSV 6 561,53

1 ZEMNÉ PRÁCE 6 561,53

1 K 181301101

Rozprestretie a urovnanie ornice zo vzdialenosti do 30 

m, v rovine do sklonu 1:5 do 500 m2,hrúbky vrstvy do 

100 mm

m2 114,600 0,63 72,20

2 K 182001111

Plošná úprava terénu bez doplnenia ornicou,v hornine 

1 až 4 pri nerovnost.terénu cez+-50 do+-100mm v 

rovine alebo na svahu do 1:5

m2 114,600 0,63 72,20

3 K 183101113

Hĺbenie jamiek v hornine 1-4 bez výmeny pôdy,s 

nalož.prebyt.zem.na dopr.prostr.v rov.alebo na svahu 

do 1:5 obj.od 0,02 do 0,05m3

ks 858,000 0,84 720,72

4 K 183101139

Príplatok za výmenu pôdy v množstve za každých 

započatých 10% v rovine alebo na svahu do 1:5 

objemu 0,02 m3 do 0,05 m3

ks 858,000 0,42 360,36

5 K 183205111
Založenie záhonu pre výsadbu rastlín v rovine alebo 

na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2
m2 114,600 0,53 60,17

6 K 183403111
Obrobenie pôdy prekopaním do hl.od 50 do 100mm v 

rovine alebo na svahu do 1:5
m2 114,600 0,37 42,17

7 K 184102111

Výsadba drevín s balom do predom vyhĺbenej jamky 

so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5 priem.balu 

od 100 do 200mm

ks 858,000 1,26 1 081,08

8 K 185802114
Hnojenie vysadených rastlín v rovine alebo na svahu 

do 1:5 umelým hnojivom s rozdel.k jednotl.rastlinám
ks 858,000 0,11 90,09

9 M 001801300 Záhradný substrát  70l, univerzal ks 20,000 6,83 0,00

10 M 001801322 Organické hnojivo, 25 m2/1 l ks 3,000 15,75 47,25

11 K 183403153
Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 

1:5
m2 114,600 0,11 12,03

12 K 183403161
Obrobenie pôdy válcovaním v rovine alebo na svahu 

do 1:5
m2 114,600 0,05 6,07

13 M 001801312 Trvalky záhonov A1 a A2, (86 ks) ks 1,000 429,98 429,98

14 M 001801312.1 Trvalky záhonov C1 a C2, (772 ks) ks 1,000 2 793,00 2 793,00

15 M 001801312.2 Letničková zmes  záhonov B1, B2, B3 g 87,800 0,54 47,41

16 K 86 Pieskovanie plochy m2 70,700 6,30 445,41

17 M 001801307/1 Piesok riečny, 1m2x0,06=0,06m3 x 2=0,12 t t 8,484 30,45 258,34

18 K 180401111
Založenie letničkového záhonu B1-B3 výsevom v 

rovine alebo na svahu do 1:5
m2 43,900 0,53 23,05

5 SPEVNENÉ PLOCHY 743,64
19 K 301 Ukladanie plastového okrajku m 120,000 0,74 88,20

20 M 302 Plastový okrajok m 120,000 4,41 529,20

21 M 303 Plastový okrajok  -  klince ks 480,000 0,26 126,24

99 PRESUNY HMÔT 149,94

22 K 998231311
Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 

5000 m vodorovne bez zvislého presunu
t 10,200 14,70 149,94

SO 4682 - SO 01.3 Trvalkové  záhony

Zelená obec - Družstevná pri Hornáde

SO 01 - Sadové úpravy
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ZÁHON "A1" / 7 m 2

p.č. názov veľkosť v cm farba kvetu kvitnutie počet ks jed.cena cena celkom
A Agapanthus´Dr.Brouwn´ - kalokvet 80 fialová VII-IX 9 8,4 75,60
B Allium aflatunense´Purple Sensation´- cesnak 80 fialová V-VI 6 3,15 18,90
C Allium sphaerocephalon - cesnak 60 tmavofialová VI-VII 6 3,15 18,90
D Deschampsia 'Goldtau' - metlica trsnatá 80 tráva VII-VIII 3 6,825 20,48
E Eryngium bourgatii - kotúč 40 modrá VII-VIII 6 4,2 25,20
F Hemerocallis 'Gentle Shepherd' - ľaliovka 70 biela VI-VIII 3 4,2 12,60
G Lavandula 'Hidcote Darkblue' - levanduľa 50 fialová VII-IX 5 3,675 18,38
H Nepeta 'Kit Cat' - kocúrnik 40 modrá VI-IX 6 4,2 25,20
CH Pennisetum 'Red Head' - perovec 120 tráva VIII-X 4 6,825 27,30

48 242,55

ZÁHON "A2"/ 5 m2

p.č. názov veľkosť v cm farba kvetu kvitnutie počet ks jed.cena cena celkom
A Agapanthus´Dr.Brouwn´ - kalokvet 80 fialová VII-IX 6 8,4 50,40
B Allium aflatunense´Purple Sensation´- cesnak 80 fialová V-VI 5 3,15 15,75
C Allium sphaerocephalon - cesnak 60 tmavofialová VI-VII 5 3,15 15,75
D Deschampsia 'Goldtau' - metlica trsnatá 80 tráva VII-VIII 3 6,825 20,48
E Eryngium bourgatii - kotúč 40 modrá VII-VIII 4 4,2 16,80
F Hemerocallis 'Gentle Shepherd' - ľaliovka 70 biela VI-VIII 3 4,2 12,60
G Lavandula 'Hidcote Darkblue' - levanduľa 50 fialová VII-IX 5 3,675 18,38
H Nepeta 'Kit Cat' - kocúrnik 40 modrá VI-IX 4 4,2 16,80
CH Pennisetum 'Red Head' - perovec 120 tráva VIII-X 3 6,825 20,48

38 187,43

ZÁHON A1 a A2 SPOLU: 429,98

ZÁHON "B1" /13,40 m 2

záhon bude založený výsevom letničkovej zmesi pozostávajúcej z minimálne 15 druhov, dorastajúcich do výšky min 80 cm
každoročne je možné obmienať letničkovú zmes podľa ponuky trhu
13,40 m2 (20g=10 m2) = 26,8 g x 0,54 € = 14,472,- € bez DPH

ZÁHON "B2"/19,80 m2



záhon bude založený výsevom letničkovej zmesi pozostávajúcej z minimálne 15 druhov, dorastajúcich do výšky min 80 cm
každoročne je možné obmienať letničkovú zmes podľa ponuky trhu
19,80 m2 (20g=10 m2) = 39,6 g x 0,54 € =21,384,- € bez DPH

ZÁHON "B3"/10,70 m2

záhon bude založený výsevom letničkovej zmesi pozostávajúcej z minimálne 15 druhov, dorastajúcich do výšky min 80 cm
každoročne je možné obmienať letničkovú zmes podľa ponuky trhu
10,7 m2 (20g=10 m2) =21,4 g x 0,54 € = 11,556,- € bez DPH

poznámka : letničková zmes bude použitá vo všetkých záhonoch rovnaká

ZÁHON "C1"/36 m2

p.č. názov veľkosť v cm farba kvetu kvitnutie počet ks jed.cena cena celkom

A Centaurea macrocephala 150 žltá VII-VIII 2 4,2 8,40
B Yucca filamentosa 120 biela VII-VIII 3 8,4 25,20
C Hemerocallis lilioasphodelus 50 žltá VII-VIII 6 4,2 25,20
D Anaphalis triplinervis´Sommerschnee´ 40 biela VI-VII 20 4,2 84,00
E Aster x frikartii´Wuner von Stafa´ 50 fialová VIII-X 10 4,2 42,00
F Aster dumosus´Jenny´ 50 ružová IX-X 10 4,2 42,00
G Coreopsis´Zagreb´ 30 žltá VI-IX 20 4,2 84,00
H Geranium´Havana Blues´ 40 fialová V-X 12 4,2 50,40
CH Chrysanthemum coccineum´Robinson Red´ 60 červená VII-VIII 12 4,2 50,40
I Iris x germanica´Undulata´ 70 ružová V-VI 10 4,2 42,00
J Paeonia´Cora Luise´ 80 biela V-VI 3 7,35 22,05
K Papaver orientale´Patty´ s Plum´ 80 ružová V-VI 8 7,35 58,80
L Rudbeckia fulgida´Goldstrum´ 70 žltá VIII-X 8 4,2 33,60
M Saponaria officinalis´Plena´ 70 ružová VI-VIII 5 4,2 21,00
N Salvia officinalis 40 modrá VI-IX 14 4,2 58,80
O Dianthus deltoides 10 ružová V-VI 30 4,2 126,00
P Iberis sempervirens´Snow Cushion´ 15 biela IV 25 4,2 105,00
Q Phlox subulata´Emerald Cushion Blue´ 50 modrá VII-X 12 4,2 50,40
R Thymus praecox 5 fialová V-VI 40 3,675 147,00



S Aquilegia vulgaris 80 rôzne farby V-VI 8 3,675 29,40
T Lychnis coronaria 100 ružová VI-VII 14 4,2 58,80
U Crocus´Fusco Tinctus´ 10 žltá II-III 30 1,05 31,50
V Fritillaria imperialis´Aurora´ 100 oranžová IV-V 15 4,2 63,00
W Muscari armeniacum 10 modrá III-IV 30 1,05 31,50
X Lilium candidum 120 biela VI-VII 10 5,25 52,50
Y Tulipa´Oxford´ 60 červená IV-V 50 2,625 131,25

407 1 474,20

ZÁHON "C2"/22,70 m2

p.č. názov veľkosť v cm farba kvetu kvitnutie počet ks jed.cena cena celkom

A Centaurea macrocephala 150 žltá VII-VIII 2 4,2 8,40
B Yucca filamentosa 120 biela VII-VIII 3 8,4 25,20
C Hemerocallis lilioasphodelus 50 žltá VII-VIII 6 4,2 25,20
D Anaphalis triplinervis´Sommerschnee´ 40 biela VI-VII 15 4,2 63,00
E Aster x frikartii´Wuner von Stafa´ 50 fialová VIII-X 8 4,2 33,60
F Aster dumosus´Jenny´ 50 ružová IX-X 8 4,2 33,60
G Coreopsis´Zagreb´ 30 žltá VI-IX 16 4,2 67,20
H Geranium´Havana Blues´ 40 fialová V-X 10 4,2 42,00
CH Chrysanthemum coccineum´Robinson Red´ 60 červená VII-VIII 12 4,2 50,40
I Iris x germanica´Undulata´ 70 ružová V-VI 9 4,2 37,80
J Paeonia´Cora Luise´ 80 biela V-VI 3 7,35 22,05
K Papaver orientale´Patty´ s Plum´ 80 ružová V-VI 8 7,35 58,80
L Rudbeckia fulgida´Goldstrum´ 70 žltá VIII-X 8 4,2 33,60
M Saponaria officinalis´Plena´ 70 ružová VI-VIII 5 4,2 21,00
N Salvia officinalis 40 modrá VI-IX 12 4,2 50,40
O Dianthus deltoides 10 ružová V-VI 30 4,2 126,00
P Iberis sempervirens´Snow Cushion´ 15 biela IV 25 4,2 105,00
Q Phlox subulata´Emerald Cushion Blue´ 50 modrá VII-X 12 4,2 50,40
R Thymus praecox 5 fialová V-VI 30 3,675 110,25
S Aquilegia vulgaris 80 rôzne farby V-VI 8 3,675 29,40
T Lychnis coronaria 100 ružová VI-VII 10 4,2 42,00
U Crocus´Fusco Tinctus´ 10 žltá II-III 25 1,05 26,25



V Fritillaria imperialis´Aurora´ 100 oranžová IV-V 10 4,2 42,00
W Muscari armeniacum 10 modrá III-IV 30 1,05 31,50
X Lilium candidum 120 biela VI-VII 10 5,25 52,50
Y Tulipa´Oxford´ 60 červená IV-V 50 2,625 131,25

365 1 318,80

ZÁHON C1 a C2 SPOLU: 2 793,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Materiál 4 973,96
Montáž 2 754,72

Cena bez DPH 7 728,68

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 7 728,68 20,00% 1 545,74

Cena s DPH v EUR 9 274,42

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zelená obec - Družstevná pri Hornáde

SO 01 - Sadové úpravy

SO 4683 - SO 01.4 Záhony kríkov mulčované kôrou

EKOSTAV a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: EKOSTAV a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 973,96 2 754,72 7 728,68

Práce HSV 4 973,96 2 754,72 7 728,68

    1 - ZEMNÉ PRÁCE 4 973,96 2 672,40 7 646,36

    99 - PRESUNY HMÔT 0,00 82,32 82,32

Zelená obec - Družstevná pri Hornáde

SO 01 - Sadové úpravy

SO 4683 - SO 01.4 Záhony kríkov mulčované kôrou

Strana 2 z 3



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: EKOSTAV a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
J. montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 7 728,68

Práce HSV 7 728,68

1 ZEMNÉ PRÁCE 7 646,36

1 K 181301101

Rozprestretie a urovnanie ornice zo vzdialenosti do 30 

m, v rovine do sklonu 1:5 do 500 m2,hrúbky vrstvy do 

100 mm

m2 254,000 0,63 160,02

2 K 182001111

Plošná úprava terénu bez doplnenia ornicou,v hornine 

1 až 4 pri nerovnost.terénu cez+-50 do+-100mm v 

rovine alebo na svahu do 1:5

m2 254,000 0,63 160,02

3 K 183101314

Hĺbenie jamiek v hornine 1-4 s výmenou pôdy na 

100%, v rovine a na svahu do 1:5 objemu 0,05-0,125 

m3

kus 271,000 1,89 512,19

4 K 183101149

Príplatok za výmenu pôdy v množstve za každých 

započatých 10% v rovine alebo na svahu do 1:5 

objemu 0,05 m3 do 0,125 m3

ks 271,000 0,84 227,64

5 K 183403111
Obrobenie pôdy prekopaním do hl.od 50 do 100mm v 

rovine alebo na svahu do 1:5
m2 254,000 0,16 40,13

6 K 183205111
Založenie záhonu pre výsadbu rastlín v rovine alebo 

na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2
m2 254,000 0,37 93,47

7 K 184102112

Výsadba drevín s balom do predom vyhĺbenej jamky 

so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5 priem.balu 

od 200 do 300mm

ks 271,000 2,94 796,74

8 K 184921093
Mulčovanie vysadených rastlín pri hr.mulča od 50 do 

100mm v rovine alebo na svahu do 1:5
m2 254,000 1,26 320,04

9 K 185802114
Hnojenie vysadených rastlín v rovine alebo na svahu 

do 1:5 umelým hnojivom s rozdel.k jednotl.rastlinám
ks 271,000 0,53 142,28

10 M 001801201 Mulčovacia kôra vrecovaná 70l, 1 ks x 1 m2 ks 254,000 6,54 1 661,16

11 M 001801300 Záhradný substrát  70l, univerzal ks 30,000 8,25 247,50

12 M 001801322 Organické hnojivo, 25 m2/1 l ks 10,000 15,50 155,00

13 K 183403153
Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 

1:5
m2 254,000 0,11 26,67

14 K 183403161
Obrobenie pôdy válcovaním v rovine alebo na svahu 

do 1:5
m2 254,000 0,53 133,35

15 M 001801312 Kríky ks 1,000 2 910,30 2 910,30

16 K 185804312 Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 m3 3,800 15,75 59,85

D 99 PRESUNY HMÔT 82,32

0 K 998231311
Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 

5000 m vodorovne bez zvislého presunu
t 5,600 0,00 14,70 82,32

SO 4683 - SO 01.4 Záhony kríkov mulčované kôrou

Zelená obec - Družstevná pri Hornáde

SO 01 - Sadové úpravy
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KRY
výška/šírka počet ks poznámka jed.cena cena celkom

13. Amelanchier lamarckii - muchovník Lamarkov 3./3 6 jedlé plody 32,5 195,00
14. Cornus sanguineum - drieň krvavý 2./2 8 červená kôra 9,2 73,60
15. Euonymus europaeus - bršlen európsky 2,5/2,5 7 ozdobná kôra 9,2 64,40
16. Hydrangea paniculata´Limelight´ - hortenzia metlinatá 1,5/1,5 53 biely kvet 13,6 720,80
17. Ligustrum vulgare - vtáči zob obyčajný 2./2 7 biely kvet 9,2 64,40
18. Philadelphus´Mont Blanc´ - pajazmín 1,5/1,5 162 biely kvet 9,2 1 490,40
19. Ribes senguineum´King Edward VII´ - ríbezľa krvavá 2./2 7 červený kvet 8,3 58,10
20. Rosa pimpinelifolia - ruža bedrovníkolistá 1,5/1,5 10 biely kvet 9,4 94,00
21. Sambucus nigra´Black Lace´ - báza čierna 2./2 5 červený list 13,6 68,00
22. Viburnum opulus´Roseum´ - kalina obyčajná 2./2 6 biely kvet 13,6 81,60

271 2 910,30



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Materiál 12 135,07
Montáž 3 055,61

Cena bez DPH 15 190,68

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 15 190,68 20,00% 3 038,14

Cena s DPH v EUR 18 228,82

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zelená obec - Družstevná pri Hornáde

SO 01 - Sadové úpravy

SO 4684 - SO 01.5 Výsadba stromov

EKOSTAV a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: EKOSTAV a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 12 135,07 3 055,61 15 190,68

Práce HSV 12 135,07 3 055,61 15 190,68

    1 - ZEMNÉ PRÁCE 11 219,47 2 831,33 14 050,80

    5 - SPEVNENÉ PLOCHY 915,60 124,32 1 039,92

    99 - PRESUNY HMÔT 0,00 99,96 99,96

Zelená obec - Družstevná pri Hornáde

SO 01 - Sadové úpravy

SO 4684 - SO 01.5 Výsadba stromov
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: EKOSTAV a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
J. montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 15 190,68

Práce HSV 15 190,68

1 ZEMNÉ PRÁCE 14 050,80

1 K 181301101

Rozprestretie a urovnanie ornice zo vzdialenosti do 30 

m, v rovine do sklonu 1:5 do 500 m2,hrúbky vrstvy do 

100 mm

m2 42,000 0,63 26,46

2 K 182001111

Plošná úprava terénu bez doplnenia ornicou,v hornine 

1 až 4 pri nerovnost.terénu cez+-50 do+-100mm v 

rovine alebo na svahu do 1:5

m2 42,000 0,63 26,46

3 K 183101321

Hĺbenie jamiek v hornine 1-4 s výmenou pôdy na 

100%, v rovine a na svahu do 1:5 objemu 0,40-1,00 

m3

kus 42,000 29,40 1 234,80

4 K 183101169

Príplatok za výmenu pôdy v množstve za každých 

započatých 10% v rovine alebo na svahu do 1:5 

objemu 0,40 m3 do 1,00 m3

ks 42,000 12,60 529,20

5 K 183205111
Založenie záhonu pre výsadbu rastlín v rovine alebo 

na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2
m2 42,000 0,37 15,46

6 K 183403111
Obrobenie pôdy prekopaním do hl.od 50 do 100mm v 

rovine alebo na svahu do 1:5
m2 42,000 0,16 6,64

7 K 184102115

Výsadba drevín s balom do predom vyhĺbenej jamky 

so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5 priem.balu 

od 500 do 600mm

ks 42,000 8,40 352,80

8 K 184921093
Mulčovanie vysadených rastlín pri hr.mulča od 50 do 

100mm v rovine alebo na svahu do 1:5
m2 42,000 1,26 52,92

9 K 185802114
Hnojenie vysadených rastlín v rovine alebo na svahu 

do 1:5 umelým hnojivom s rozdel.k jednotl.rastlinám
ks 42,000 0,05 2,23

10 M 001801201 Mulčovacia kôra vrecovaná 70l, 1,5 ks x 1 m2 ks 63,000 5,25 330,75

11 M 001801300 Záhradný substrát  70l, univerzal ks 63,000 7,88 496,13

12 M 001801322 Organické hnojivo, 25 m2/1 l ks 2,000 3,15 6,30

13 K 183403153
Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 

1:5
m2 42,000 0,11 4,41

14 K 183403161
Obrobenie pôdy válcovaním v rovine alebo na svahu 

do 1:5
m2 42,000 0,05 2,23

15 M 001801312 Stromy vel. 18-20 cm ks 1,000 8 893,50 8 893,50

16 M 7 Drevené koly ks 126,000 5,25 661,50

17 K 184202112
Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere 

kolov do 100 mm pri dľžke kolov do 2 m do 3 m
kus 42,000 7,88 330,75

18 M 708PC18 Popruhy k uviazaniu stromov m 84,000 0,53 44,10

19 K 185804312 Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 m3 0,900 5,25 4,73

20 K 185851111
Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 

m
m3 0,900 24,15 21,74

21 M 673901400 Textília jutová pásy šírka 15cm /25 m m 147,000 1,16 169,79

22 M 052PC21 Koly ku stromom 250/6,0 polovičné ks 42,000 5,25 220,50

23 M 2861123700 Flexodrenážna rúra 100 mm m 105,000 2,10 220,50

24 K 871228111
Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z 

tvrdého PVC priemeru nad 90 do 150 mm
m 105,000 2,10 220,50

25 M 251PC28 Hnojivo tabletkové k rastlinám ks 84,000 2,10 176,40

5 SPEVNENÉ PLOCHY 1 039,92

26 K 301 Ukladanie plastového okrajku m 168,000 0,74 124,32

27 M 302 Plastový okrajok m 168,000 4,41 740,88

28 M 303 Plastový okrajok  -  klince ks 672,000 0,26 174,72

99 PRESUNY HMÔT 99,96

29 K 998231311
Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 

5000 m vodorovne bez zvislého presunu
t 6,800 14,70 99,96

SO 4684 - SO 01.5 Výsadba stromov

Zelená obec - Družstevná pri Hornáde

SO 01 - Sadové úpravy
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STROMY

p.č. názov, veľ. 18-20 cm výška/šírka počet ks poznámka jed.cena cena celkom
1. Acer cappadocicum´Aureum´ - javor kapadocký 15/8 1 žltý list 231,00 231,00
2. Acer griseum - javor sivý 6/4 1 ozdobná kôra 189,00 189,00
3. Betula jacquemontii - breza himalájska 8/5 2 viackmeň 126,00 252,00
4. Carpinus betulus´Frans Fontaine´ - hrab obyčajný 10./5 5 úzka koruna 189,00 945,00
5. Fagus sylvatica´Purpurea Pendula´ - buk lesný 20./15 1 červený list 252,00 252,00
6. Ginkgo biloba´Tremonia´ - ginko dvojlaločné 15./6 1 úzka koruna 189,00 189,00
7. Gleditsia triacanthos´Sunburst´ - gledíčia trojtŕňová 10./8 1 žltý list 189,00 189,00
8. Liquidambar styraciflua´Worplesdon´ - ambrovník styraxový 12./8 1 ozdobná kôra 220,50 220,50
9. Picea orientalis´Aureospicata´ - smrek východný 15./3 2 žlté výhony 157,5 315,00
10. Platanus acerifolia´Tremonia´ - platan javorolistý 15./6 9 úzka koruna 231 2 079,00
11. Prunus x schmittii - čerešňa Schmittova 6./2,5 16 úzka koruna 220,5 3 528,00
12. Tilia cordata´Rancho´ - lipa malolistá 12./6 2 úzka koruna 252 504,00

42 8 893,50



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Materiál 36 500,63
Montáž 13 784,67

Cena bez DPH 50 285,29

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 50 285,29 20,00% 10 057,06

Cena s DPH v EUR 60 342,35

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zelená obec - Družstevná pri Hornáde

SO 01 - Sadové úpravy

SO 4685 - SO 01.6 Detské ihrisko

EKOSTAV a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: EKOSTAV a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 36 500,63 13 784,67 50 285,29

Práce HSV 36 500,63 13 784,67 50 285,29

    1 - ZEMNÉ PRÁCE 776,48 1 823,47 2 599,94

    5 - SPEVNENÉ PLOCHY 35 724,15 10 435,50 46 159,65

    99 - PRESUNY HMÔT 0,00 1 525,70 1 525,70

Zelená obec - Družstevná pri Hornáde

SO 01 - Sadové úpravy

SO 4685 - SO 01.6 Detské ihrisko
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: EKOSTAV a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
J. montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 50 285,29

Práce HSV 50 285,29

1 ZEMNÉ PRÁCE 2 599,94

1 K 121101101
Výkop zeminy pre dopadové a herné plochy, vr. 

poplatku za skládku
M3 32,880 35,10 1 154,09

2 K 6936654500 Textília 300 g/m2 do š. 8,8 m, D+M m2 255,000 3,05 2,63 1 445,85

5 SPEVNENÉ PLOCHY 46 159,65

3 K 578901114
Certifikovaná dopadová plocha zo štrku podľa platnej 

normy
m2 240,000 25,50 6 120,00

4 M p.č.1 Montáž prvkov kpl 1,000 4105,5 4 105,50

5 M p.č.2 Betónové základy pre montáž prvkov vr. prípravy kpl 1,000 399,00 210,00 609,00

6 M p.č.3 Hojdačka - HNIEZDO ks 1,000 3 039,75 0,00 3 039,75

7 M p.č.4 Kolotoč so sedákmi ks 1,000 4 677,75 0,00 4 677,75

8 M p.č.5 Pružinová hojdačka - VČELA ks 1,000 2 086,35 0,00 2 086,35

9 M p.č.6 Pružinová hojdačka - MRAVČEK ks 1,000 1 970,85 0,00 1 970,85

10 M p.č.7 Lanovka - VEŽA S VISUTOU DRÁHOU ks 1,000 8 199,45 0,00 8 199,45

11 M p.č.8 Hracia VEŽA ks 1,000 15 351,00 0,00 15 351,00

99 PRESUNY HMÔT 1 525,70

12 K 998225111 Presun hmôt , réžia, zriadenie staveniska kpl 1,000 0,00 1 525,70 1 525,70

SO 4685 - SO 01.6 Detské ihrisko

Zelená obec - Družstevná pri Hornáde

SO 01 - Sadové úpravy
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Materiál 20 591,66
Montáž 4 246,14

Cena bez DPH 24 837,80

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 24 837,80 20,00% 4 967,56

Cena s DPH v EUR 29 805,36

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zelená obec - Družstevná pri Hornáde

SO 01 - Sadové úpravy

SO 4692 - SO 01.7 Mobiliár

EKOSTAV a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: EKOSTAV a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 20 591,66 4 246,14 24 837,80

Práce HSV 20 591,66 4 246,14 24 837,80

    9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 20 591,66 4 246,14 24 837,80

Zelená obec - Družstevná pri Hornáde

SO 01 - Sadové úpravy

SO 4692 - SO 01.7 Mobiliár
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: EKOSTAV a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
J. montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 24 837,80

Práce HSV 24 837,80

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 24 837,80

1 K 79
Lavičky bez operadla s betónovými nohami montáž a 

sp. stavba
ks 23,000 121,39 2 791,97

2 K 80 Odpadkové koše montáž a sp. stavba ks 6,000 116,12 696,72

3 K 103113011 Stojan na bicykle montáž a sp. stavba ks 5,000 151,49 757,45

4 M p.č. 1 Lavičky bez operadla s betónovými nohami ks 23,000 639,70 14 713,10

5 M p.č. 2 Odpadkové koše KUS 6,000 599,58 3 597,48

6 M p.č. 3 Stojan na bicykle KUS 5,000 126,60 633,00

7 M p.č. 4 Doprava mobiliáru sub 1,000 1 648,08 1 648,08

SO 4692 - SO 01.7 Mobiliár

Zelená obec - Družstevná pri Hornáde

SO 01 - Sadové úpravy
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Materiál 9 532,30
Montáž 27 867,09

Cena bez DPH 37 399,39

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 37 399,39 20,00% 7 479,88

Cena s DPH v EUR 44 879,27

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zelená obec - Družstevná pri Hornáde

SO 04 - Spevnené plochy

EKOSTAV a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: EKOSTAV a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 9 532,30 27 867,09 37 399,39

Práce HSV 9 532,30 27 867,09 37 399,39

    1 - ZEMNÉ PRÁCE 0,00 15 622,24 15 622,24

    3 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE 0,00 584,72 584,72

    5 - SPEVNENÉ PLOCHY 9 532,30 8 746,30 18 278,60

    9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00 1 366,22 1 366,22

    99 - PRESUNY HMÔT 0,00 1 547,61 1 547,61
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: EKOSTAV a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
J. montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 37 399,39

Práce HSV 37 399,39

1 ZEMNÉ PRÁCE 15 622,24

1 K 113107122

Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z 

kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm 0,235 

t

m2 6,600 1,356 8,95

2 K 113107142
Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche do 200 

m2 živičných, o hr. vrstvy nad 50 do 100 mm
m2 5,500 32,000 176,00

3 K 122202202
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty a 

letiská, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3
m3 253,500 3,493 885,48

4 K 162501123

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej 

ceste z  horniny tr.1-4  v množstve nad 100 do 1000 

m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 

1000 m

m3 11 638,000 0,325 3 782,35

5 K 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 nad 

100 m3
m3 253,000 2,040 516,12

6 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 507,000 20,000 10 140,00

7 K 181101102
Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 so 

zhutnením
m2 253,000 0,448 113,34

3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE 584,72

8 K 389381001 Dobetónovanie vozovky m3 2,475 236,250 584,72

5 SPEVNENÉ PLOCHY 18 278,60

9 K 564721111

Podklad alebo kryt pre mlatový chodník z vápencovej 

drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a 

zhutnením do hr. 50 mm, plochy nad 200 do 1000 m2

m2 650,000 2,370 1 540,50

10 K 564851111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, 

hr.po zhutnení 150 mm
m2 650,000 1,840 1 196,00

11 K 564861111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 200 mm
m2 780,000 4,455 3 474,90

12 K 573211111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

cestného asfaltu v množstve do 0,7 kg/m2
m2 5,500 1,191 6,55

13 K 577144141

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

3 m z nemodifikovaného asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 

50 mm

m2 5,500 38,137 209,75

14 K 916362112

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého 

do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou 

oporou

m 11,000 5,763 14,600 223,99

15 K 5922903030,1 Obrubník rovný 100/20/10 cm ks 11,000 4,250 46,75

16 K 917511111
Osadenie obruby oceľovej samofixačnej výšky 200 mm 

s rovnými a pravouhlými hrotmi
m 664,000 3,250 2 158,00

17 K 553550500100

Oceľová stavebná samofixačná obruba s rovnými a 

pravouhlými hrotmi, hr. 2 mm, výška 200 mm, dĺžka 2 

m

m 438,240 21,500 9 422,16

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 1 366,22

18 K 919735112
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 

hĺbky nad 50 do 100 mm
m 11,000 6,250 68,75

19 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1000 m
t 117,162 10,078 1 180,76

20 K 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m 

nad 1000 m vodorovnej dopravy suti a vybúraných 

hmôt po suchu so zložení a hrubým urovnamím

t 2,547 0,684 1,74

21 K 979087112
Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú 

dopravu sutiny
t 2,547 5,140 13,09

22 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 

), ostatné
t 2,547 40,000 101,88

99 PRESUNY HMÔT 1 547,61

23 K 998222011
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z 

kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu
t 552,717 2,800 1 547,61
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Materiál 47 036,70
Montáž 35 009,96

Cena bez DPH 82 046,66

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 82 046,66 20,00% 16 409,33

Cena s DPH v EUR 98 455,99

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zelená obec - Družstevná pri Hornáde

SO 02 - Vodozadržné opatrenia

EKOSTAV a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: EKOSTAV a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 47 036,70 35 009,96 82 046,66

Práce HSV 41 831,67 34 611,39 76 443,06

    1 - ZEMNÉ PRÁCE 0,00 24 272,40 24 272,40

    4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00 3 889,50 3 889,50

    8 - POTRUBNÉ ROZVODY 41 831,67 5 076,88 46 908,55

    99 - PRESUNY HMÔT 0,00 1 372,61 1 372,61

Práce PSV 5 163,00 375,65 5 538,65

    721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 1 307,75 134,83 1 442,58

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 477,75 124,27 602,02

    724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie 3 377,50 116,55 3 494,05

Montážne práce 42,03 22,92 64,95

    23-M - Montáže potrubia 42,03 22,92 64,95

SO 02 - Vodozadržné opatrenia

Zelená obec - Družstevná pri Hornáde
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: EKOSTAV a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
J. montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 82 046,66

Práce HSV 76 443,06

1 ZEMNÉ PRÁCE 24 272,40

1 K 131201102
Hľbenie nezapažených jám v hornine 3 nad 100 do 

1000 m3
m3 364,400 0,00 6,63 2 414,51

2 K 131201109 Príplatok k cenám za lepivosť horniny m3 120,252 0,00 0,95 114,12

3 K 132201202
Hľbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 nad 

100 do 1000 m3
m3 828,360 0,00 11,39 9 436,68

4 K 132201209 Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 273,359 0,00 1,12 306,71

5 K 162501122

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste 

z  horniny tr.1-4  v množstve nad 100 do 1000 m3 na 

vzdialenosť do 3000 m

m3 185,000 0,00 3,46 640,66

6 K 162501123

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste 

z  horniny tr.1-4  v množstve nad 100 do 1000 m3, 

príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 1 295,000 0,00 0,33 420,88

7 K 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 nad 

100 m3
m3 185,000 0,00 2,04 377,40

8 K 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 185,000 0,00 0,76 140,05

9 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 333,000 0,00 20,00 6 660,00

10 K 174101002
Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektu do 1000 m3
m3 1 057,760 0,00 3,56 3 761,39

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 3 889,50

11 K 451541111
Lôžko a obsyp pre potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z kameniva ťaženého 8-16 mm
m3 87,720 44,34 3 889,50

8 POTRUBNÉ ROZVODY 46 908,55

12 K 781494111
Montáž plastových potrubí pre zavlažovacie systémy do 

rozmeru D 40
m 588,950 1,45 854,57

13 K 286130033400
Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 25x2,3x100 

m
m 23,000 0,78 17,87

14 K 286130033400.1
Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 

m
m 565,950 1,25 707,44

15 K 871310310
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia z rúr hladkých 

DN 125 mm
m 55,800 0,77 43,08

16 K 286120001000
Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 125x3,2, dĺ. 5 

m, SN4 - napenená
ks 11,160 20,71 231,10

17 K 871310310.1
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia z rúr hladkých 

DN 150 mm
m 164,400 0,84 137,93

18 K 286120001500
Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,7, dĺ. 6 

m, SN8 - plnostenná
ks 27,455 69,25 1 901,31

19 K 286120001700
Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 200x5,9, dĺ. 6 

m, SN8 - plnostenná
ks 3,758 117,56 441,79

20 K 871350311
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia z rúr hladkých 

DN 200 mm
m 22,500 0,94 21,15

21 K 871380011
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia z rúr hladkých 

DN 300 mm
m 7,700 1,17 8,99

22 M 2860002770 Kanalizačná PVC rúra 315x9,2/5m SN8 plnostenná kus 1,286 234,15 301,12

23 M 2860002830 Kanalizačné PVC koleno 125/15° kus 10,000 2,13 21,32

24 M 2860003200 Kanalizačná PVC odbočka 125/125 kus 1,000 4,67 4,67

25 M 2860003120 Kanalizačné PVC koleno 160/15° kus 4,000 3,49 13,94

26 M 2860003220 Kanalizačná PVC odbočka 160/125/45° kus 1,000 6,86 6,86

27 K 871350311.1 Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125 mm ks 10,000 3,90 38,97

28 K 871350311.2 Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150 mm ks 4,000 4,20 16,81

29 K 871350311.3 Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125 mm ks 6,000 3,90 23,38

30 K 871350311.4 Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150 mm ks 1,000 4,20 4,20

31 M 2860003200.1 IN SITU manžeta 125 kus 5,000 29,70 148,50

32 K 891143050.S Montáž trysky pre  postrekovače ks 234,000 2,21 516,67

33 M 3-09311
Zavlažovacia tryska 2,5 bar, 13,6 l/min, 11,9m, nerez, 

výsuv 10cm, uhol 50°-360°, sada 5 trysiek
kpl 6,000 58,25 349,50

34 M 3-09321 Zavlažovacia tryska 2,5 bar, 2,4 l/min, 7,0m, nerez kpl 4,000 30,42 121,68

35 M 3-09331 Zavlažovacia tryska 2,5 bar, 1,5 l/min, 5,2m, nerez kpl 13,000 30,42 395,46

36 M 3-10311 Pripojovacie príslušenstvo kpl 1,000 1 000,00 1 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
J. montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

37 K 891143310.S
Montáž elektromagnetického ventilu - určené pre 

zavlažovacie systémy verejných plôch
ks 3,000 50,39 151,16

38 M 426810015300.S
Závlahový elektroventil s 1" vnútorným závitom na 24V 

, plastový, do extrémných podmienok
ks 3,000 61,09 183,26

39 K 891163111.S
Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný 

pre prípojky DN 25
ks 1,000 7,00 7,00

40 M 2500.1 Posúvač DN 1" domovej prípojky, voda a kanál ks 1,000 72,45 72,45

41 K 891163221.S
Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil na 

vonkajších radoch DN 25
ks 1,000 1,23 1,23

42 M 551210005401.S Ventil plavákový DN 25 z nehrdzavejúcej ocele ks 1,000 34,12 34,12

43 K 891249111.S
Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého 

tlaku 1 MPa na potrubí z rúr liat., oceľ.,plast. DN 80
ks 1,000 53,83 53,83

44 M 551180003600.S
Navrtávaci pás D 90 mm - 1" až 2 " na vodu, z tvárnej 

liatiny pre potrubie z PE a PVC
ks 1,000 100,01 100,01

45 K 892311000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm m 220,200 1,69 371,04

46 K 892351000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm m 22,500 2,11 47,50

47 K 892371000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm m 7,700 2,62 20,19

48 K 893301002.S
Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, 

hmotnosti nad 3 do 6 t
ks 1,000 111,04 111,04

49 M 12001200 Vodomerná šachta 1200x1200 ks 1,000 3 450,25 3 450,25

50 K 894101113.S
Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, 

hmotnosti nad 10 t
ks 1,000 209,68 209,68

51 M KLRN33 Retenčná nádrž  RN 33 m3 ks 1,000 12 486,56 12 486,56

52 K 894810003.S
Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 

mm do výšky šachty 2 m s poklopom
ks 5,000 49,17 245,87

53 M RF010310 PP - Šachtové dno 425  prietočné 160 x 0° ks 1,000 30,92 30,92

54 M RF010340 PP - Šachtové dno 425  prietočné 160 x 90° ks 3,000 35,32 105,97

55 M RF010350 PP  - Šachtové dno 425  s prítokom T 160 ks 1,000 36,55 36,55

56 M RP000470 PP - Vlnovcová šachtová rúra ID425 x 6000 m 5,000 28,74 143,70

57 M RF000910 Gum. tesnenie šachtovej rúry 425 ks 10,000 14,15 141,54

58 M RF001100 Teleskopická rúra s tesnením 425x375 ks 5,000 76,30 381,52

59 M RF000340 Liat. poklop D400 na tel. rúru DN 425 ks 5,000 101,79 508,95

60 K 894810009.S
Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 

mm do výšky šachty 2 m s  poklopom
ks 2,000 55,34 110,69

61 M RF210000 PP- Šachtové dno  600/200x0° ks 1,000 194,01 194,01

62 M RF250000 PP - Šachtové dno  600/200-T ks 1,000 197,51 197,51

63 M RF990000 Teleskopický adaptér  D400 ks 2,000 140,40 280,79

64 M RF999900 Tesnenie šacht. rúry  600 ks 4,000 42,98 171,91

65 M RP060000 Vlnovcová šacht. rúra  ID600x6000 m 3,000 91,05 273,15

66 M RF730000 Liatinový poklop D600/ D400 ks 2,000 160,13 320,25

67 K 894810018.S

Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 1000 

mm, výška šachty 3 m, s roznášacím prstencom a 

poklopom

ks 1,000 99,55 99,55

68 M MF720500 PP - dno 1000 Slepé ks 1,000 451,40 451,40

69 M MP000024 PP - Vlnovcová šacht. rúra ID1000x2400 ks 1,000 450,90 450,90

70 M MF720040 PP - Prechodový konus 600/1000 ks 1,000 231,20 231,20

71 M MF720020 Tesnenie šachtovej rúry ks 2,000 31,00 62,00

72 M MF720060 Rebrík - 10 nášľap. stupňov L=2,83m ks 1,000 362,80 362,80

73 M MF720050 Set príslušenstva k rebríku ks 1,000 42,80 42,80

74 M RF730000 Liatinový poklop D600/ D400 ks 1,000 259,60 259,60

75 M RF600000 Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ks 1,000 56,70 56,70

76 M LG125 IN SITU manžeta 125 ks 1,000 29,70 29,70

77 M LG200 IN SITU manžeta 200 ks 2,000 22,00 44,00

78 M LG300 IN SITU manžeta 300 ks 1,000 52,80 52,80

79 M LF100510W Dažďový filter 315 ks 1,000 241,17 241,17

80 K 895793340.S Montáž ventilovej šachty pre zavlažovacie systémy ks 5,000 0,00 20,01 100,05

81 M 426810018900.S Ventilová šachta s 3/4" guľovým ventilom ks 5,000 20,00 100,00

82 K 895941111.S
Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových 

dielcov typ UV-50, UVB-50
ks 2,000 77,06 154,12

83 M 450330150 UV dno 450/330 s odtokom DN 150 ks 2,000 13,12 26,24

84 M 450380201 UV kalový koš nízky ks 2,000 18,26 36,52

85 M 450295 UV stredný diel 450/295 ks 2,000 8,14 16,28

86 M 450295H UV horný diel 450/295 ks 2,000 8,14 16,28

87 M 62560500500 UV vyrovnávací prstenec 625/60 pod mrežu 500x500 ks 2,000 7,47 14,94

88 M 500500D400 Mreža liatinová 500x500 D400 ks 2,000 122,49 244,98

89 K 895970001.S
Montáž vsakovacej galérie vrátane geotextílie a 

odvetrávacích šácht
m3 49,392 18,47 912,27

90 M 286650000801.S

Podzemná vsakovacia galéria z plastových 

vsakovacích blokov rozmerov 0,6x1,2x0,4m (šírka x 

dĺžka x výška), celkový rozmer 4,8 x 8,4 x 1,225 m , 2x 

inšpekčná (odvetrávacia) šachta

kpl 1,000 13 839,48 13 839,48

91 K 899721131.S
Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou 

fóliou
m 565,950 0,88 498,04

92 K 899721132.S
Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou 

fóliou
m 250,400 0,93 232,87

93 K 939791241.S Montáž riadiacej jednotky zavlažovania ks 1,000 85,00 85,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
J. montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

94 M 3132401

Riadiaca jednotka pre min 3 sekcie, vonk.použitie, s 

pripojením na internet, interné trafo 230V/24VAC, 

vonkajší model

kpl 1,000 475,90 475,90

99 PRESUNY HMÔT 1 372,61

95 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t 180,606 7,60 1 372,61

Práce PSV 5 538,65

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 1 442,58

96 K 721242130.S

Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s 

kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 

110/125

ks 10,000 12,24 122,36

97 M 286630056150.S

Lapač strešných naplavenín plastový z PP s otočným 

kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 

110/125, pohľadové diely z liatiny

ks 10,000 130,78 1 307,75

98 K 998721201.S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 

výšky do 6 m
% 12,466 1,00 12,47

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 602,02

99 K 722221020.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 

G 1
ks 11,000 4,76 52,36

100 M 551110005100.S Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz ks 11,000 20,55 226,07

101 K 722221082.S
Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 

1/2
ks 4,000 2,59 10,36

102 M 551110011200.S Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz ks 4,000 6,31 25,22

103 K 722221370.S Montáž vodovodného filtra závitového G 1 ks 4,000 4,76 19,04

104 M X14611 Filter diskový 1'' 6m3/hod, 130mic ks 4,000 17,42 69,68

105 K 722263416.S Montáž vodomeru závitového G 1 ks 3,000 12,91 38,73

106 M 388240002200 Vodomer DN25, Qn 2,5 ks 3,000 40,76 122,28

107 M 389510000900.S Šróbenie 1 pár pre vodomer 1" ks 3,000 11,50 34,50

108 K 998722201.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 

do 6 m
% 5,401 0,70 3,78

724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 3 494,05

109 K 724141005.S
Montáž čerpadla vodovodného samonasávacieho,  DN 

25
ks 2,000 54,77 109,54

110 M 98562862
Plne integrovaná domáca vodáreň, pripojenie na sanie 

DN25, výtlak 75 m, max prietok 80l/min
ks 2,000 1 688,00 3 376,00

111 M 426810042800.S Sací koš 1" ks 1,000 1,50 1,50

112 K 998724201.S
Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky 

do 6 m
% 14,015 0,50 7,01

D3 Montážne práce 64,95

23-M Montáže potrubia 64,95

113 K 230220001.S Montáž zemnej súpravy pre posúvače ks 1,000 18,34 18,34

114 M 960134218
Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 3/4"-

2", voda a kanál
ks 1,000 28,39 28,39

115 K 230220006.S Montáž liatinového poklopu ks 1,000 4,58 4,58

116 M 1650
Poklop uličný "tuhý" - ťažký pre domové prípojky, voda 

a kanál
ks 1,000 13,64 13,64
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Materiál 1 269,99
Montáž 2 440,99

Cena bez DPH 3 710,98

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 3 710,98 20,00% 742,20

Cena s DPH v EUR 4 453,18

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zelená obec - Družstevná pri Hornáde

SO 05 - Elektromontáže

SO 4697 - SO 05.1 OEZ

EKOSTAV a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: EKOSTAV a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 269,99 2 440,99 3 710,98

    Práce PSV 1 269,99 43,06 1 313,05

    767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 1 269,99 43,06 1 313,05

    Montážne práce 0,00 2 397,93 2 397,93

    921 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE 0,00 606,83 606,83

    946 - M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH 0,00 1 791,10 1 791,10

Zelená obec - Družstevná pri Hornáde

SO 05 - Elektromontáže

SO 4697 - SO 05.1 OEZ

Strana 2 z 3



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: EKOSTAV a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
J. montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 710,98

Práce PSV 1 313,05

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 1 313,05

1 M p.č.1 Chránička "KSX - PE 50" m 3,000 1,99 5,96

2 M p.č.2 Chránička "KSX - PEG 50" m 86,000 2,21 189,63

3 M p.č.3 Fólia PVC š. 33 cm m 82,000 0,08 6,89

4 M p.č.4 Kábel CYKY-J 4 x 10 mm2 m 92,000 5,78 531,30

5 M p.č.5 Drôt FeZn pr. 10 mm kg 13,200 2,68 35,35

6 M p.č.6 Poistka nožová PN 000-50 A, gG ks 3,000 1,94 5,83

7 M p.č.7 Rozdeľovacia hlava 502.k 033/S, 4 žilová ks 4,000 7,88 31,50

8 M p.č.8 Svorka  "SR 03" ks 2,000 1,04 2,08

9 M p.č.9 Elektromerový rozvádzač "RE 1.0 F 40325 AP2" ks 1,000 299,25 299,25

10 M p.č.10 Krycia doska "KAD 250" ks 82,000 1,63 133,50

11 M p.č.11 Piesok kopaný fr. 0-1 m3 2,870 10,00 28,70

12 K 998767201 Podružný materiál % 3,000 0,00 4,42 13,26

13 K 998767201.1 Ztratné % 5,000 0,00 5,96 29,80

Montážne práce 2 397,93

921 M-21 ELEKTROMONTÁŽE 606,83

14 K 210810053
Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 4x10
m 92,000 0,00 2,00 183,54

15 K 210950201
Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do   0.75 

kg
m 89,000 0,00 0,34 30,26

16 K 210100003
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a 

vodičovej koncovky do 16 mm2
kus 16,000 0,00 2,10 33,60

17 K 210100251
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 

alebo páskou do 4 x 10 mm2
kus 4,000 0,00 5,99 23,94

18 K 210120102
Poistkový náboj vrátane montáže nožový náboj do 500 

V
kus 3,000 0,00 1,97 5,92

19 K 210190002 Montáž rozvádzača " RE " kus 1,000 0,00 36,75 36,75

20 K 210220022
Upevňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, 

izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm
M 20,000 0,00 2,88 57,54

21 K 210220301 Svorka  "SR 03" ks 2,000 0,00 2,97 5,94

22 K IK. 01 Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia hod 5,000 0,00 23,10 115,50

23 K IK. 02 Komplexné vyskúšanie hod 2,000 0,00 15,75 31,50

24 K IK. 03 Naviac práce hod 5,000 0,00 15,75 78,75

25 K 998767201.2 PPV - podiel pridružených výkonov % 1,000 0,00 3,59 3,59

D 946 M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH 1 791,10

26 K 460010024 Vytýčenie trasy káblového vedenia pre"OEZ" KM 0,082 0,00 64,89 5,32

27 K 460200153
Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v 

zemine triedy 3
m 82,000 0,00 5,52 452,89

28 K 460420371
Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, krycia 

doska "KAD 250" v smere kábla
m 82,000 0,00 2,21 180,81

29 K 460510021
Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC 

rúr svetlosti do 10,5 mm cm
m 89,000 0,00 7,90 702,74

30 K 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 

šírka 33 cm
m 82,000 0,00 0,58 47,40

31 K 460560153
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 

35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3
m 82,000 0,00 2,12 173,84

32 K 460620013
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 

terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny
m2 82,000 0,00 2,05 168,10

33 K IK. 03 Naviac práce hod 5,000 0,00 12,00 60,00

SO 4697 - SO 05.1 OEZ

Zelená obec - Družstevná pri Hornáde

SO 05 - Elektromontáže
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Materiál 16 600,60
Montáž 12 426,35

Cena bez DPH 29 026,95

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 29 026,95 20,00% 5 805,39

Cena s DPH v EUR 34 832,34

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zelená obec - Družstevná pri Hornáde

SO 05 - Elektromontáže

SO 4698 - SO 05.2 Elektroinštalácie

EKOSTAV a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: EKOSTAV a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 16 600,60 12 426,35 29 026,95

Práce PSV 16 600,60 330,93 16 931,53

    767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 16 600,60 330,93 16 931,53

Montážne práce 0,00 12 095,42 12 095,42

    921 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE 0,00 4 500,53 4 500,53

    946 - M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH 0,00 7 594,89 7 594,89

Zelená obec - Družstevná pri Hornáde

SO 05 - Elektromontáže

SO 4698 - SO 05.2 Elektroinštalácie

Strana 2 z 4



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: EKOSTAV a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
J. montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 29 026,95

Práce PSV 16 931,53

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 16 931,53

1 M p.č.1 Rúrka "FX 25" m 180,000 1,20 216,00

2 M p.č.2 Rúrka "FX 32" m 202,000 1,45 292,90

3 M p.č.3 Kábel CYKY-J  3x2.5 mm2 m 250,000 1,39 347,50

4 M p.č.4 Kábel CYKY-J  5x2,5 mm2 m 190,000 2,24 425,60

5 M p.č.5 Kábel CYKY-J  5x6 mm2 m 20,000 5,23 104,60

6 M p.č.6 Rozdeľovacia hlava 502K033/S KUS 28,000 9,51 266,28

7 M p.č.7 Požiarne odolná izolačná doska do1 m2, hr. do 8 mm KUS 1,000 44,10 44,10

8 M p.č.8 Rozvádzač "R" KUS 1,000 693,00 693,00

9 M p.č.9

Zásuvková rozvodnica typ "D431.2010-2", 

2x16A/230V,1x16A/400V,2xB16/1,1xC16/3,RCD4P 

30mA40A,rozmer  400x328x140mm,IP44

KUS 2,000 195,30 390,60

10 M p.č.10
Svietidlo typ "A" - Na stĺp, LED 1x28W, 230 V, 50 Hz, 

IP 44
KUS 12,000 123,48 1 481,76

11 M p.č.11
Svietidlo typ "B" - Na stĺp, LED 1x50W, 230 V, 50 Hz, 

IP 44
KUS 4,000 144,90 579,60

12 M p.č.12 Stožiar oceľový rúrový "St 140/60", l = 4 m KUS 12,000 341,46 4 097,52

13 M p.č.13 Stožiar kužeľový Stk 60/50/3, l = 5 m KUS 2,000 451,08 902,16

14 M p.č.14 Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh KUS 14,000 36,54 511,56

15 M p.č.15 Pás FeZn 30 x 4 mm; v zemi kg 165,000 3,40 561,00

16 M p.č.16 Drôt FeZn pr.10 mm; v zemi kg 13,200 3,15 41,58

17 M p.č.17 Svorka  SR 03 KUS 14,000 1,39 19,46

18 M p.č.18 Svorka SP 01 KUS 14,000 1,11 15,54

19 M p.č.19 Svorka  SJ 01 KUS 5,000 1,39 6,95

20 M p.č.20 Svorka  SR 02 KUS 10,000 1,20 12,00

21 M p.č.21 Zemniaca tyč  ZT, l = 2 m KUS 5,000 29,99 149,95

22 M p.č.22 Krycia doska "KAD 250" KUS 184,000 1,95 358,80

23 M p.č.23 Fólia PVC š. 33 cm m 184,000 0,10 18,40

24 M p.č.24 Betónová zmes tr. B105 (1) m3 2,600 103,56 269,26

25 M p.č.25 Piesok kopaný fr. 0-1 m3 6,440 12,00 77,28

26 M p.č.26 Nabíjacia stanica pre elektrobicykle KUS 1,000 4 717,20 4 717,20

27 K 998767201 Podružný materiál % 3,000 0,00 85,51 256,53

28 K 998767201.1 Ztratné % 5,000 0,00 14,88 74,40

Montážne práce 12 095,42

921 M-21 ELEKTROMONTÁŽE 4 500,53

29 K 210810046
Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 3x2.5
m 250,000 0,00 1,95 487,50

30 K 210810055 Kábel 1-CYKY 5x2,5 mm2 uložený pevne m 190,000 0,00 1,51 286,90

31 K 210810057 Kábel 1-CYKY 5x6 mm2 uložený pevne m 20,000 0,00 1,86 37,20

32 K 210100001
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a 

vodičovej koncovky do 2.5 mm2
kus 136,000 0,00 1,39 189,04

33 K 210100002
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a 

vodičovej koncovky do 6 mm2
kus 20,000 0,00 1,93 38,60

34 K 210100258
Ukončenie kábla celoplastového zmršťovacou 

záklopkou alebo páskou do 5x4 mm2
kus 24,000 0,00 6,67 160,08

35 K 210100259
Ukončenie kábla celoplastového zmršťovacou 

záklopkou alebo páskou do 5x6 mm2
kus 4,000 0,00 8,06 32,24

36 K 210020582

Požiarne odolná izolačná doska hrúbky 8 mm pod 

elektrické prístroje a svietidlá s veľkosťou plochy do 1 

m2

kus 1,000 0,00 4,44 4,44

37 K 210190003 Montáž rozvádzača "R" kus 1,000 0,00 65,52 65,52

38 K 210190003.1 Montáž "ZS 1.1, ZS 1.2" kus 2,000 0,00 13,23 26,46

39 K 210202016 Montáž svietidla typ "A" kus 12,000 0,00 15,75 189,00

40 K 210202016.1 Montáž svietidla typ "B" kus 4,000 0,00 15,75 63,00

41 K 210202017 Montáž nabíjacej stanice pre elektrobicykle kus 1,000 0,00 45,00 45,00

42 K 210204002 Stožiar oceľový rúrový St 140/60, l = 4 m kus 12,000 0,00 27,72 332,64

SO 4698 - SO 05.2 Elektroinštalácie

Zelená obec - Družstevná pri Hornáde

SO 05 - Elektromontáže
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
J. montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

43 K 210204002.1 Stožiar kužeľový Stk 60/50/3, l = 5 m kus 2,000 0,00 27,72 55,44

44 K 210204201 Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh kus 14,000 0,00 26,08 365,12

45 K 210220022 Pás FeZn 30 x 4 mm; v zemi M 165,000 0,00 3,45 569,25

46 K 210220022.1 Drôt FeZn pr.10 mm; v zemi M 20,000 0,00 3,45 69,00

47 K 210220301 Svorka  SR 03 ks 14,000 0,00 3,57 49,98

48 K 210220302 Svorka SP 01 ks 14,000 0,00 3,57 49,98

49 K 210220302.1 Svorka  SJ 01 ks 5,000 0,00 3,57 17,85

50 K 210220302.2 Svorka  SR 02 ks 10,000 0,00 3,57 35,70

51 K 210220361
Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie 

do 2 m
KUS 5,000 0,00 16,38 81,90

52 K 210950201
Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do   0.75 

kg
m 382,000 0,00 0,41 156,62

53 K IK. 01 Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia hod 25,000 0,00 25,20 630,00

54 K IK. 02 Komplexné vyskúšanie hod 10,000 0,00 18,90 189,00

55 K IK. 03 Vytýčenie PIS sub 1,000 0,00 240,00 240,00

56 K 998767201.2 PPV % 1,000 0,00 33,07 33,07

946 M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH 0,00 7 594,89

57 K 460010024 Vytýčenie trasy káblového vedenia pre"OEZ" KM 0,184 0,00 77,87 14,33

58 K 460050602 Výkop jamy pre stožiar, "VO", (0,5x0,5x0,8=0,2 m3/ks) m3 2,800 0,00 53,37 149,44

59 K 460080001 Základ z prostého betónu pre stožiare m3 2,600 0,00 101,24 263,22

60 K 460080001.1 Púzdrový základ pre stožiar, pr. 150x800 mm ks 14,000 0,00 54,60 764,40

61 K 460200153
Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v 

zemine triedy 3
m 184,000 0,00 6,63 1 219,92

62 K 460420371
Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, krycia 

doska "KAD 250" v smere kábla
m 184,000 0,00 2,65 487,60

63 K 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 

šírka 33 cm
m 184,000 0,00 0,69 126,96

64 K 460510021
Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC 

rúr svetlosti do 10,5 mm cm
m 382,000 0,00 9,48 3 621,36

65 K 460560153
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 

35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3
m 184,000 0,00 2,54 467,36

66 K 460600001
Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na 

skládke a jazda späť
m3 2,800 0,00 9,88 27,66

67 K 460620013
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 

terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny
m2 184,000 0,00 2,46 452,64
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REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:

Stavba:

Časť II:
JKSO: KS:
Miesto: Družstevná pri Hornáde Dátum:

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
EKOSTAV a.s. IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

2022-05

122 391,37EUR

#ODKAZ! #ODKAZ!20,00%

20 398,56101 992,8120,00%

Zelená obec - Družstevná pri Hornáde

101 992,81

Výška daneSadzba dane Základ dane

Pódium
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022-05

Stavba:

Časť II : Pódium

Miesto: Družstevná pri Hornáde Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ: EKOSTAV a.s. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

122 391,37101 992,81

122 391,37

Cena s DPH [EUR]Cena bez DPH [EUR]

 

 

SO 03 Pódium

101 992,81

Zelená obec - Družstevná pri Hornáde

Kód Popis
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 0,000

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Materiál 34 482,230
Montáž 67 510,580

Cena bez DPH 101 992,810

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,000

znížená 101 992,81 20,00% 20 398,560

Cena s DPH v EUR 122 391,370

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zelená obec - Družstevná pri Hornáde

SO 03 - Pódium

EKOSTAV a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: Časť II

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: EKOSTAV a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 34 482,23 67 510,58 101 992,810

Práce HSV 1 088,91 45 759,53 46 848,440

    1 - ZEMNÉ PRÁCE 628,59 2 429,32 3 057,910

    2 - ZÁKLADY 106,57 7 997,59 8 104,160

    5 - SPEVNENÉ PLOCHY 0,00 349,73 349,730

    8 - POTRUBNÉ ROZVODY 213,76 13,92 227,680

    9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 139,99 33 581,19 33 721,180

    99 - PRESUNY HMÔT 0,00 1 387,78 1 387,780

Práce PSV 3 667,77 2 544,64 6 212,410

    762 - KONŠTRUKCIE TESÁRSKE 2 543,00 1 471,02 4 014,020

    766 - KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE 1 124,77 1 073,62 2 198,390

Montážne práce 29 725,55 18 858,91 48 584,460

    921 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE 230,97 290,15 521,120

    946 - M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH 29 494,58 18 568,76 48 063,340

HZS 0,00 347,50 347,500

    HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE 0,00 347,50 347,500

SO 03 - Pódium
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: EKOSTAV a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
J. montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 101 992,810

Práce HSV 46 848,440

1 ZEMNÉ PRÁCE 3 057,910

1 K 121101111

Odstránenie ornice do 100 m3 s vodorovným 

premiestnením na hromady a so zložením na 

vzdialenosť do 100 m

m3 8,610 0,00 1,12 9,610

2 K 132101101
Hľbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 1 a 2 do 100 

m3
m3 11,700 0,00 17,45 204,150

3 K 132201209 Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 5,850 0,00 1,12 6,560

4 K 133201201
Výkop nezapaženej šachty do 100 m3 v hornine triedy 

3
m3 17,352 0,00 50,64 878,650

5 K 133201209 Príplatok za lepivosť horniny triedy 3 m3 8,676 0,00 6,89 59,790

6 K 162501102
Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 

1 až 4, na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m
m3 30,318 0,00 4,47 135,370

7 K 162501105

Príplatok k cene za každý ďalší 1 km vodorovného 

premiestnenia výkopku z horniny triedy 1-4 do 100 m3 

po spevnenej ceste

m3 90,954 0,00 0,45 40,750

8 K 171101121
Uloženie sypaniny do násypov z nesúdržných 

kamenistých hornín
m3 24,346 0,00 2,61 63,640

9 M 5834130700 Kamenivo drvené drobné, frakcia 2-4, trieda N I t 14,900 19,94 0,00 297,110

10 M 5834358400 Kamenivo drvené hrubé, frakcia 16-63, trieda B t 28,900 11,47 0,00 331,480

11 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 51,540 0,00 20,00 1 030,800

ZÁKLADY 8 104,160

12 K 271573001
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku frakcie 0 až 32 mm
m3 2,596 0,00 28,11 72,970

13 K 274321312 Betón základových pásov železový triedy C20/25 m3 13,420 0,00 103,05 1 382,930

14 K 274351217 Debnenie základových pásov tradičné - zhotovenie m2 6,080 0,00 17,49 106,340

15 K 274351218 Debnenie základových pásov tradičné - odstránenie m2 6,080 0,00 5,28 32,120

16 K 274361821 Výstuž základových pásov z ocele 10 505 /B500A/ t 2,700 0,00 1 600,00 4 320,000

17 K 275313612 Betón základových pätiek prostý triedy C 20/25 m3 2,996 0,00 101,76 304,870

18 K 275321312 Betón základových pätiek železový triedy C25/30 m3 14,935 0,00 102,50 1 530,840

19 K 275351217 Debnenie základových pätiek, zhotovenie-tradičné m2 7,520 0,00 21,80 163,940

20 K 275351218 Debnenie základových pätiek, odstránenie-tradičné m2 7,520 0,00 6,95 52,230

21 K 289971212
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu 

v sklone do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m
m2 57,000 0,00 0,55 31,350

22 M 6936651000 Geotextília netkaná polypropylénová PP 200 g/m2 m2 58,140 1,83 0,00 106,570

5 SPEVNENÉ PLOCHY 349,730

23 K 573211111
Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu v 

množstve do 0,7 kg/m2
m2 8,260 1,19 9,830

24 K 577144111
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 

m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm
m2 8,260 41,15 339,900

8 POTRUBNÉ ROZVODY 227,680

25 K 895991141
Osadenie polypropylénového uličného vpustu DN 300, 

vývod DN 150
kus 2,000 6,96 13,920

26 M 283029060502 PP uličná vpusť DN 300, vývod DN 150, výška 1,0 m KUS 2,000 106,88 0,00 213,760

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 33 721,180

27 K 917762111
Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z 

betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka
m 32,800 0,00 10,23 335,540

28 M 5922903030 Obrubník betónový rovný 100/20/10 cm sivá KUS 33,330 4,20 0,00 139,990

29 K 918101111
Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. 

kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5
m3 0,800 102,32 81,860

30 K 959941151

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, železobetónu, 

kameňa s vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm

kus 8,000 14,59 116,720

31 K 4493204000 Prenosný hasiaci prístroj práškový  6 kg ks 2,000 45,00 90,000

32 K 959941001 Membrána pre prestrešenie pódia 137,0 m2 kus 1,000 1 859,60 1 859,600

33 K 959941002
Nerezové lano pr.12 mm + terminál ASS M20 dl.16,8 

m
kus 2,000 589,00 1 178,000

34 K 959941002.1 Nerezové lano pr.12 mm + terminál ASS M20 dl.2,6 m kus 2,000 325,60 651,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
J. montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

35 K 959941004
Nerezové kotviace platne dvojité s vidlicou (OK 

membrána)
kus 18,000 742,50 13 365,000

36 K 959941005
Nerezové kotviace platne rohové s vidlicou (OK 

membrána)
kus 4,000 685,63 2 742,520

37 K 959941006
Výroba  (HF zváranie, strihové práce, osadenie 

kotviacich prvkov)
kus 1,000 4 622,50 4 622,500

38 K 959941007 Montáž membrány na OK kus 1,000 2 958,25 2 958,250

39 K 959941008 Vypracovanie strihových plánov, 3D model kus 1,000 2 680,00 2 680,000

40 K 959941009 Projektová dokumentácia - kotviace prvky na OK kus 1,000 600,00 600,000

41 K 959941011
Dopravné náklady 2x, (zameranie, montáž membrány 

+ réžia)
kus 1,000 2 300,00 2 300,000

99 PRESUNY HMÔT 1 387,780

42 K 998151111
Presun hmôt pre oplotenie so zvislou nosnou konštr. z 

tehál, tvárnic, blokov výšky do 10 m
t 131,294 10,57 1 387,780

Práce PSV 6 212,410

762 KONŠTRUKCIE TESÁRSKE 4 014,020

43 K 762523104 Položenie podláh z hobľovaných dosiek na zraz m2 56,544 12,40 701,150

44 M 62525004010
Doska buková hlbkovo impregnovaná, podlaha pódia 

hr. 40 mm
m3 2,462 685,00 1 686,470

45 K 762595000 Spojovacie prostriedky pre podlahy - klince,  skrutky m3 2,280 4,88 11,130

46 K 762822110

Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva 

vrátane trámových výmen s veľkosťou prierezovej 

plochy do 144 cm2

m 198,160 3,15 624,200

47 M 6051506900 Rezivo ihličnaté hlb. impregnované m3 1,842 465,00 856,530

48 K 762895000
Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, 

podbíjanie - klince, svorky
m3 1,706 5,27 8,990

49 K 998762202
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 

výšky do 12 m
% 27,901 4,50 125,550

766 KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE 2 198,390

50 K 766412133
Montáž oblož. stien palubovkami na pero a drážku nad 

1 m2 z tvrdého dreva, šírky nad 80 do 100 mm
m2 63,760 16,65 1 061,600

51 M 62525004010
Doska buková hlbkovo impregnovaná, podlaha pódia 

hr. 40 mm
m3 1,642 685,00 0,00 1 124,770

52 K 998766201
Presun hmôt pre stolárske konštrukcie v objektoch do 

výšky 6 m
% 21,860 0,55 12,020

Montážne práce 48 584,460

921 M-21 ELEKTROMONTÁŽE 521,120

53 K 210020951
Tabuľka výstražná a označovacia smaltovaná pre 

rozvodne a elektrické zariadenia, formát A3 až A4
kus 4,000 2,89 11,550

54 M 3162154558
Tabuľka výstražna dvojfarebná smaltovaná 210 x 

150mm
kus 4,000 5,78 0,00 23,100

55 K 210220001
Vedenie uzemňovacie na povrchu FeZn drôt zvodový 

O 8-10
m 15,000 2,54 38,120

56 M 210220001 Drôt bleskozvodový FeZn, pr. 10 mm kg 9,375 2,70 0,00 25,300

57 K 210220010
Náter zemniaceho pásika do 120 mm2 vrátane svoriek 

a vyznačenia žltých pruhov
m 2,000 1,13 2,270

58 M 245003060101 Farba vrchná na kov syntetická, kg 0,040 7,68 0,00 0,310

59 M 241029061302 Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok KG 0,010 3,68 0,00 0,040

60 K 210220020 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn m 12,000 1,26 15,120

61 M 156190040301 Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm KG 11,304 2,89 0,00 32,650

62 K 210220401 Označenie zvodov číselnými štítkami kus 6,000 0,87 5,230

63 M 156190040301.1 Štítok orientačný nerezový na zvody 6 alebo 9 kus 6,000 0,58 0,00 3,470

64 K 210220240 Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ kus 5,000 2,97 14,860

65 M 156190040301.2 Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02 kus 5,000 0,92 0,00 4,620

66 K 210220245 Svorka FeZn pripojovacia SP kus 6,000 2,97 17,830

67 M 156190040301.3 Svorka FeZn pripojovacia označenie SP 1 kus 6,000 1,16 0,00 6,930

68 M 156190040301.4 Svorka FeZn skúšobná označenie SZ plech veľká kus 6,000 1,26 0,00 7,560

69 K 210220247 Svorka FeZn skúšobná SZ kus 6,000 2,97 17,830

70 K 210220253 Svorka FeZn uzemňovacia SR03 kus 6,000 2,97 17,830

71 M 156190040301.5 Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A kus 6,000 1,04 0,00 6,240

72 K 210220280 Tyč uzemňovacia FeZn ZT m 10,000 13,65 136,500

73 M 354410058100 Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m ks 5,000 24,15 0,00 120,750

74 K 998767201 Murárske výpomoci % 4,290 1,00 4,290

75 K 998767201.1 Podružný materiál % 1,475 3,00 4,430

76 K 998767201.2 Podiel podružných výkonov % 4,290 1,00 4,290

946 M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH 48 063,340

77 K 948108712
Montáž OK - montáž oblúka, kotvenia, oc. konštr. 

pódia, tyčí
kg 3 855,500 0,00 3,95 15 229,230

78 M 948108712

Dodávka OK - výroba oc. konštrukcie, spojovací 

materiál, oc. pozin. tyče vr. príslušenstva, výrobná 

dokumentácia

kg 3 855,500 7,65 0,00 29 494,580

79 K 998767201.3 Mimostavenisková doprava % 109,882 0,00 6,00 659,290
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
J. montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

80 K 998767201 Murárske výpomoci % 84,821 0,00 4,50 381,690

81 K 998767201.4 Presun dodávok % 109,882 0,00 5,50 604,350

82 K 998767201.5 Podiel pridružených výkonov % 194,703 0,00 7,90 1 538,150

83 K 460200154
Káblová ryha šírky 35 cm a hĺbky 70 cm v zemine 

triedy 4
m 11,000 0,00 10,55 116,050

84 K 460560154
Zásyp ručný nezapaženej káblovej ryhy bez zhutnenia 

šírky 35 cm a hĺbky 70 cm v zemine triedy 4
m 11,000 0,00 1,90 20,900

85 K 460620014 Provizórna úprava terénu v prírodnej zemine triedy 4 m2 4,000 0,00 2,75 11,000

86 K 998767201.5 Podiel pridružených výkonov % 1,473 0,00 5,50 8,100

HZS 347,500

HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE 347,500

87 K HZS000111
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 

alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín
hod 10,000 0,00 16,25 162,500

88 K HZS000111.1

Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 

obtiažne,rutinné (Tr 2) v rozsahu viac ako 8 hodín 

náročnejšie

hod 10,000 0,00 18,50 185,000
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