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ZMLUVA O DIELO
č. zhotoviteľa: 2018/DE/Oll008

na vykonanie stavebných prác na stavbe:
"Oprava a obnova miestnych komunikácií v obci Pitelová"

vypracovaná v zmysle § § 536 - 565 Obchodného zákonníka Č. 513 1 1991 Zb. v platnom znení.

l. Zmluvné strany

vo veciach technických oprávnený ku konaniu
- vedúci prevádzkovej jednotky
Stavbyvedúci
IČO
IČ pre DPH
DIČ
Bankové spojenie

I

Objednávateľ
Sídlo

Štatutárny zástupca
Zástupca vo veciach zmluvy
Zástupca vo veciach
technických a realizačných
IČO
IčDPH
mč:
Bankové spojenie
Číslo účtu

TelefónIFax
E-mail
(ďalej ako "Objednávatel"')

a

Zhotoviteľ
Sídlo

Právna forma

Štatutárny orgán

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu
- riaditeľ oblasti

- vedúci prevádzkovej jednotky

STRABAG

Číslo účtu

Telefón
E-mail
(ďalej ako "Zhotovitel"')

Obec Pitelová
Pitelová 79, 966 11 Trnavá Hora

Ján Kubík, starosta
Ján Kubík

Ján Kubík
OO 320 919

2020529742
VÚB
IBAN: SK42 0200 0000 0000 0582 1422
mC(SWIFT) : SUBASKBX
0451 677 5131
pitelova@pitelova.eu

STRABAG s. r. o.
Mlynské Nivy 611A
825 18 Bratislava
spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
1., oddiel: Sro, vložka Č. 99l/B
Ing. Jarmila Považanová - konateľ
Branislav Lukáč, konateľ
Viera Nádaská, konateľ

Ing. Pavel Muller, na základe plnej moci
zo dňa 3.3.2014
Ing. Peter Kordiak, na základe plnej moci
zo dňa 3.3.2014

Ing. Peter Kordiak, vedúci PJ
Ján Kováčik, stavbyvedúci
17317282
SK2020316298
2020316298
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., pobočka zahraničnej banky
SK5411l1000000l423110003
SWIFT kód BIC: UNCRSKBX
0911 276707
peter .kordiak@strabag.com
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II. Predmet zmluvy a miesto plnenia
2.1. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu cenovej ponuky Zhotoviteľa vypracovanej na

základe podkladov poskytnutých od objednávateľa na stavbe:

"Oprava a obnova miestnych komunikácií v obci Pitelová"

Miesto plnenia: Pitelová
2.2. Rozsah predmetu plnenia zmluvy o dielo je podrobne uvedený v cenovej ponuke s uvedenými

jednotkovými cenami Zhotoviteľa (ďalej len "rozpočet"), ktorá tvorí prílohu č. l k tejto
zmluve.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo na svoj náklad, vo vlastnom mene,
na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo, vykonané podľa tejto zmluvy prevziať a zaplatiť za dielo
dohodnutú cenu podľa podmienok v zmluve.

III. Lehota výstavby diela
3.1. Termín odovzdania staveniska : do 10 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy
3.2. Termín začiatku plnenia diela : do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska
3.3. Termín ukončenia plnenia diela : do 30 dní od termínu začiatku plnenia, najneskôr do

15.9.2018.
3.4. PredÍženie doby výstavby:

Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s plnením termínov a termín ukončenia diela sa
predlžuje, najmä o dobu:
a) trvania naviac prác,
b) trvania omeškania objednávateľa s plnením si zmluvných povinností, či poskytnutím

potrebnej súčinnosti,
c) trvania nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré neumožňujú realizáciu diela v súlade

s príslušnými technickými normami,
d) omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska,
e) trvania prekážok nezavinených porušením povinností Zhotoviteľa, alebo niekoho za koho

Zhotoviteľ zodpovedá (napr.: neočakávané prírodné javy, povodne, trestná, priestupková či
iná protiprávna činnosť na stavenisku, ktorej vyšetrenie vyžaduje prerušenie prác,
archeologické nálezy, skryté prekážky týkajúce sa veci alebo miesta, rozhodnutia
príslušných orgánov verejnej správy a iné),

f) prerušenia prác z dôvodov na strane Objednávateľa,
g) omeškania Objednávateľa s poskytnutím projektovej či inej dokumentácie potrebnej na

riadnu realizáciu Diela.
h) zistenia vady projektu, ktoré prekážajú riadnemu vykonávaniu stavebných prác na diele

a tým prerušenie stavebných prác o čas, o ktorý bolo nevyhnutné vykonávanie diela
prerušiť sa predlžuje lehota výstavby na jeho dokončenie

IV. Cena diela
4.1. Celková cena diela za splnenie predmetu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán

podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov:

Cena bez DPH
DPH 20 %
Cena vrátane DPH

81133,14 EUR
16226,63 EUR

97 359,77 EUR

4.2. Všetky vykonané práce na diele podľa tejto zmluvy budú uhradené dohodnutými jednotkovými
cenami v rozsahu skutočne vykonaných množstiev stavebných prác.

4.3. K zmene ceny diela môže dôjsť len v nasledovných prípadoch:
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a) pokiaľ si objednávateľ vyžiada písomnou formou - zapisom do stavebného denníka
zväčšenie alebo zmenšenie rozsahu stavebných prác predmetného diela s odsúhlaseným
poskytnutým výkazom výmer,

b) pokiaľ dôjde na základe požiadavky objednávateľa k inému riešeniu predmetného diela,
pokiaľ budú odsúhlasené a potvrdené ako zmena v projektovej dokumentácii, alebo

c) pokiaľ dôjde k legislatívnym zmenám, ktoré budú mať cenový dopad na predmet tejto
zmluvy.

4.4. Objednávateľ uhradí prípadnú viac spotrebu asfaltovej zmesi pri vyrovnaní jestvujúceho
podkladu podľa skutočne spotrebovaného množstva.

4.5. V cene diela je zahrnutá cena za jeden presun strojov a mechanizmov na miesto stavby a späť.
V prípade dvoch a viacerých presunov z dôvodov, ktoré nebudú na strane Zhotoviteľa,
Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť náklady na tieto presuny v skutočnej výške.

4.6. Výška jednotkových cien podľa rozpočtu je platná do 31.12.2018.
V prípade realizácie diela po uvedenom dátume bude cena za práce a dodávky realizované po
tomto termíne upravená podľa aktuálnych cenových podmienok v čase realizácie.

4.7. Objednávateľ uhradí cenu diela vrátane DPH, ktorá bude vyfakturovaná vo výške podľa
platných predpisov.

4.8. Objednávateľ si objedná naviac práce alebo iné zmeny diela písomne cestou stavebného
denníka a potvrdí ich v súpise vykonaných prác.

4.9. Ocenenie naviac prác a zmien diela sa uskutoční nasledovným spôsobom:
a) ak sa budú týkať zmeny množstva, budú použité ceny z rozpočtu,
b) ak pôjde o nové položky, tieto práce budú Zhotoviteľom ocenené aktuálnymi cenami

v čase ich vykonania a predložené na odsúhlasenie Objednávateľovi.
4.10. Objednávateľ odsúhlasí, resp. predloží písomné stanovisko do 3 pracovných dní. Naviac práce

a zmeny diela budú vykonané až po dohode o ich cene. Po dobu odsúhlasovania ceny zmien a
naviac prác, nie je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.

V. Platobné podmienky
5.1. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať na zhotovenie diela zálohovú platbu vo výške: O % do

termínu začatia prác. Prevzatie staveniska a začatie prác na diele je podmienené úhradou
zálohovej platby v prospech účtu Zhotoviteľa

5.2. Vykonané práce v priebehu realizácie sa budú hradiť podľa skutočne zrealizovaného množstva
na základe mesačnej fakturácie. Faktúry budú vystavené podľa zmluvy spolu s príslušnou DPH,
pripadajúcou na fakturované vykonané práce.

5.3. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi najneskôr po skončení mesiaca pred vystavením faktúry,
na vecnú kontrolu mesačný súpis skutočne vykonaných množstiev prác a dodávok.
Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania, alebo v tej istej lehote
predloží písomné stanovisko, že s ním nesúhlasí. Ak objednávateľ nesplní túto povinnosť
v uvedenom termíne, má sa za to, že so súpisom súhlasí v celom rozsahu a Zhotoviteľ, vystaví
faktúru a Objednávateľ sa zaväzuje ju uhradiť.

5.4. Na základe súpisu vykonaných prác v zmysle bodu 5.3, Zhotoviteľ predloží na úhradu faktúru.
Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác.

5.5. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať Zhotoviteľovi takto vystavené faktúry za uplynulý mesiac
v lehote splatnosti do 30 dní od ich doručenia.

5.6. Faktúry budú mať predpísané náležitosti podľa § 71 a nasl. zák. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov.

VI. Vykonávanie diela
6.1. Stavebné práce vykonané Zhotoviteľom diela musia byť vykonané podľa technologických

postupov v zmysle STN platných v čase realizácie diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci.

6.2. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi diela stavenisko formou obojstranne podpísaného zápisu
spolu:
- s vytýčeným obvod om staveniska,
- s vytýčenými základnými výškovými a smerovými bodmi,
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s vytýčenými podzemnými vedeniami a vyhlásením, že sa ďalšie na stavenisku
nenachádzajú,
s určením skládky na uloženie vybúraných hmôt a dočasnej medziskládky materiálu,
s určením prístupových a príjazdových ciest na stavenisko,
so súhlasom správcov podzemných a nadzemných inžinierskych sietí k realizácii stavebných
prác

- dokladmi potrebnými k riadnej realizácii diela (napr. projektová dokumentácia, právoplatné
stavebné povolenie).

Stavenisko je priestor vymedzený dokumentáciou overenou v stavebnom konaní na realizáciu
predmetu zmluvy. Objednávateľ vyhlasuje, že stavenisko je bez právnych a faktických vád
a bude spôsobilé k zahájeniu prác podľa tejto zmluvy a Zhotoviteľ bude mať umožnený prístup
na stavenisko. V opačnom prípade je Zhotoviteľ oprávnený odmietnuť zahájiť práce na diele,
a to až do preukázateľného odstránenia uvedených vád objednávateľom, čo sa nepovažuje za
porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.

6.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že záväzky uvedené v zápisnici z odovzdania a prevzatia staveniska
sú súčasťou tejto zmluvy o dielo.

6.4. Zhotoviteľ zabezpečí realizáciu stavebných prác v rozsahu predmetu plnenia zmluvy o dielo
v zmysle platných STN.

6.5. Dosiahnutú kvalitu Zhotoviteľ preukáže kladnými výsledkami výrobno - kontrolných skúšok
konštrukčných vrstiev vozovky.

6.6. Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozoru zodpovedného pracovníka: Jána Kubíka.
6.7. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho: Jána Kováčika .Tento je oprávnený ho

zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom odovzdávaní vykonaných prác, odsúhlasovaní
naviac prác a zmien diela vopred oboma zmluvnými stranami, ako i pri odovzdávaní - preberaní
ukončeného diela.

6.8. Styk Objednávateľa so Zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom
denníku a písomnou formou.

6.9. Objednávateľ zabezpečí koordináciu súvisiacich prác tretích subjektov tak, aby neobmedzili
priebeh prác Zhotoviteľa.

6.10. Objednávateľ zabezpečí pre Zhotoviteľa napájacie body pre odber elektriny a vody.
6.11. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné na vykonanie

diela, ktoré je Zhotoviteľ povinný rešpektovať. Objednávateľ zabezpečí jednotlivé výluky
a dopravné značenie a zodpovedá za koordináciu dopravy.

6.12. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác Zhotoviteľa nebude rušený
neoprávnenými zásahmi tretích osôb. V prípade nedodržania tejto podmienky, Zhotoviteľ nie je
v omeškaní po dobu zdržania sa s vykonávaním prác z dôvodov, ktoré spôsobí Objednávateľ
alebo tretie osoby, nezodpovedá za žiadnu škodu v tejto súvislosti a nevzťahujú sa na neho
sankcie za nedodržanie termínu ukončenia. Vznik takýchto okolností bude zaznamenaný
v stavebnom denníku.

6.13. Zhotoviteľ je povinný jeden deň vopred vyzvať technický dozor Objednávateľa na preverenie
prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva
môže byť uskutočnená zápisom v stavebnom denníku.

6.14. Ak sa Objednávateľ na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, hoci bol na to riadne
vyzvaný, je povinný uhrádzať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje.

6.15. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d zákona Č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Stavebný denník musí byť na stavbe trvale prístupný stavebnému dozoru Objednávateľa,
prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.

6.16. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä
údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác a údaje,
potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy.

6.17. Zápisy do stavebného denníka, ako aj jeho kontrolu môžu vykonávať iba osoby na to určené
osobitným poverením Zhotoviteľa, projektanta, Objednávateľa a orgánmi štátnej správy.

6.18. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať písomne svoje
stanovisko k zápisom.
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6.19. Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko Objednávateľa, musí byť toto stanovisko
zaznamenané do stavebného denníka v nasledujúci pracovný deň. Ak sa Objednávateľ k zápisu
v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že s obsahom zápisu bez výhrad súhlasí.

6.20. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak Objednávateľ zistí, že
Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený
dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady, vzniknuté
chybným vykonávaním diela a toto vykonával riadnym spôsobom.

6.21. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác a dodávok, ktoré
vykonáva stavebný dozor Objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie
zistených nedostatkov.

VII. Preberanie diela
7.1. Zhotoviteľ písomne vo forme zápisu do stavebného denníku alebo osobitným písomným

podaním oznámi Objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela spravidla najneskôr 2
pracovné dni pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na odovzdanie.

7.2. Objednávateľ na základe oznámenia Zhotoviteľa je povinný najneskôr do 2 pracovných dní odo
dňa vykonania oznámenia Zhotoviteľa (a to buď odo dňa zápisu v stavebnom denníku alebo odo
dňa doručenia osobitného písomného podania, podľa toho, ktorý spôsob oznámenia si zvolil
Zhotoviteľ) zvolať preberacie konanie. Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s odovzdaním
diela, ak zo strany Objednávateľa nedôjde k splneniu jeho povinnosti podľa predchádzajúcej
vety.

7.3. Ak Zhotoviteľ dokončil práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu
účelu, Objednávateľ so Zhotoviteľom spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

7A. V čase preberacieho konania t.j. od jeho začatia do jeho ukončenia nie je Zhotoviteľ v omeškaní
so splnením, ak preberacie konanie bolo začaté v posledný deň lehoty, ktorej sa mohlo podľa
zmluvy o dielo plniť.

7.5. Ak Objednávateľ do 10 dní od oznámenia o pripravenosti diela na odovzdanie nezvolá na
ukončené dielo preberacie konanie, má sa za to, že dielo bolo ku dňu vykonania písomného
oznámenia Zhotoviteľa o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denníku podľa ods.
7.1 tejto zmluvy, riadne odovzdané bez vád a nedorobkov a Zhotoviteľ má právo na úhradu
ceny diela.

7.6. Vykonané dielo a zabudovaný materiál sa stáva majetkom Objednávateľa až po zaplatení ceny
za dielo na základe faktúry ako daňového dokladu podľa tejto zmluvy v plnej výške.
Nebezpečenstvo škody na diele spočíva na Zhotoviteľovi do dňa vykonania písomného
oznámenia Zhotoviteľa o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denníku podľa ods.
7.1 tejto zmluvy.

VIII. Záručná doba a jej plynutie
8.1. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi záruku na dodávku dokončeného diela 24 mesiacov.
8.2. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela Objednávateľom alebo

v prípade podľa ods. 7.5. tejto zmluvy dňom vykonania písomného oznámenia Zhotoviteľa
o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denníku podľa ods. 7.1. tejto zmluvy.

8.3. V prípade vyskytnutia sa vád v záručnej dobe, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, Objednávateľ
bez zbytočného odkladu uplatní u Zhotoviteľa reklamáciu písomne, inak je neplatná. Písomná
reklamácia musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada
prejavuje. Povinnosťou zmluvných strán pri takto uplatnenej reklamácii je dostaviť sa na
stavenisko s cieľom odsúhlasenia identifikácie vád, jej rozsahu, spôsobu a termínu odstránenia.
Zhotoviteľ odstráni vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe a za ktoré zodpovedá v termíne
odstránenia podľa predchádzajúcej vety.

804. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré vznikli na diele:
a) v dôsledku činnosti Objednávateľa, v dôsledku nesprávnej údržby alebo nevykonávania

údržby, spôsobené bežným opotrebovaním, mechanickým poškodením, živelnými
udalosťami alebo inými okolnosťami, ktoré nezavinil Zhotoviteľ (napr. pôsobením oleja,
nafty, chemickým čistením atď.),
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b) poškodením mechanizmami alebo účinkami dopravy, pokiaľ dopravná záťaž nezodpovedá
konštrukcii vozovky, materiálmi a prácami dodanými Objednávateľom, za vady v dôsledku
vadnej projektovej dokumentácie,

c) spôsobené deformáciou podložia alebo v dôsledku neúnosného alebo inak nevhodného
podložia, za prekopírovanie dilatačných špár na obrusnú vrstvu, za nedokonalé odvodnenie
plôch (nakoľko sa kopíruje jestvujúci podklad), alebo

d) v dôsledku iných vonkajších udalostí, ktoré nespôsobil Zhotoviteľ alebo osoby, s ktorých
pomocou Zhotoviteľ plnil svoj záväzok.

IX. Zmluvné zábezpeky
9.1. Objednávateľ sa zaväzuje v prípade omeškania s úhradou faktúr za dodávku prác zaplatiť

Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
9.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade nedodržania stanoveného termínu ukončenia plnenia diela

zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH, s ktorým je
v omeškaní za každý deň omeškania.

9.3. V prípade omeškania s dohodnutým termínom na odstránenie vád z preberacieho konania zaplatí
Zhotoviteľ Objednávateľovi pokutu 10,- EUR za každý deň omeškania.

904. Objednávateľ nie je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinností
Zhotoviteľa, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

x. Záverečné ustanovenia
10.1. Objednávateľ akúkoľvek zmenu touto zmluvou kontrahovaného rozsahu prác prejedná vopred

so Zhotoviteľom. Zmena rozsahu prác alebo zmena kvalitatívnych požiadaviek a technických
riešení musí byť vykonaná dodatkom k tejto zmluve. Objednávateľ je povinný pristúpiť na
zmenu tejto zmluvy v prípadoch podľa ods. 4.3 tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy
z dôvodov podľa §§536 a nasl. Obchodného zákonníka alebo najmä z nasledujúcich dôvodov,
ktoré sa považujú za podstatné porušenie zmluvy:
a) omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 10 dní,
b) ak Objednávateľ napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu a márnom uplynutí

lehoty neposkytne súčinnosť v požadovanom rozsahu,
c) ak skryté prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom a k dohode

o zmene zmluvy nedôjde ani do 30 dní odo dňa oznámenia skrytej prekážky,
d) ak Objednávateľ napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu a márnom uplynutí

lehoty neodovzdá Zhotoviteľovi stavenisko v súlade s ods. 6.1 tejto zmluvy,
e) ak vzhľadom na hospodársku situáciu je pravdepodobné, že Objednávateľ si nesplní alebo

nebude plniť svoje záväzky, alebo
f) ak bol na majetok Objednávateľa vyhlásený konkurz alebo bol zamietnutý návrh na

vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bolo začaté reštrukturalizačné konanie
alebo akje Objednávateľ v likvidácii alebo akje Objednávateľ v kríze alebo bol zverejnený
v príslušnom zozname osôb vedenom Finančným riaditeľstvom podľa § 69 ods. 14 písm.
b) zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

10.3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínu
ukončenia diela a ak omeškanie trvá dlhšie ako 60 dní.

1004. V prípade zániku tejto zmluvy odstúpením, je Objednávateľ povinný bez výhrad uhradiť
Zhotoviteľovi vzniknuté náklady, ktoré budú ním vyčíslené samostatnou faktúrou.

10.5. Objednávateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky voči Zhotoviteľovi zo zmluvy
tretím osobám.

10.6. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.

10.7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené
zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto
informácie nepoužijú na iné účely ako na plnenia podmienok tejto zmluvy.

10.8. Objednávateľ sa zaväzuje počas trvania tejto zmluvy dodržiavať príručku .Dodržiavanie
právnych predpisov pri obchodovaní (Business Compliance) pre obchodných partnerov", ktorej
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znenie je uvedené na webovom mieste www.strabag.sk a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že
sa s príručkou oboznámil.

10.9. Všetky spory, ktoré vznikli alebo vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto
Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto
Zmluvy, vrátane sporov medzi zmluvnými stranami o určení, či tu právo alebo právny vzťah je
alebo nie je a vrátane sporov o mimo zmluvných nárokoch budú rozhodnuté v rozhodcovskom
konaní podľa Rokovacieho poriadku Slovenskej advokátskej komory. Zmluvné strany sa
rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že takéto rozhodnutie bude
pre nich konečné a záväzné. Jazykom rozhodcovského konania je slovenčina. Rozhodcovská
doložka sa riadi právom Slovenskej republiky. Miestom rozhodcovského konania je Bratislava,
Slovenská republika.

10.10. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy možno robiť len písomnou formou a to dodatkami so
súhlasom obidvoch zmluvných strán.

10.11. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledovné prílohy:

10.12. Príloha Č. 1
Príloha Č. 2

o
zmluva je vyhotovená v 2 - roch exemplároch, pričom každý z nich je originálom. Po

podpísaní zmluvy oboma zmluvnými stranami jedno vyhotovenie obdrží Objednávateľ a jedno
Zhotoviteľ.

10.13.Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
10.14.Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola spísaná po

vzájomnom prerokovaní na základe ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju podpisujú.

V Pitelovej , dňa tfJtC. op. 1<.0/II
Za Objednávateľa:

Vo Zvolene, dňa fjl,(. i/J. ,IV/rP~~~-.- ..~...~;:~

Za Zhotoviteľa: SiRJ~AG )j,j
=aa'l:'~ ·,i'r ) STHABAG s.r.o .

.... ~ ....~.;~;:'''N'''''/A'M.M~M

STRABAG S.r.o.
Ing. Pavel Muller, riaditeľ oblasti
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

ST AG S.r.o.
Ing. Peter Kordiak, vedúci PJ
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

zmluvu overil:
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KRVCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby Oprava a obnova miestnych komunikácií v obci Pitelová JKSO

I
I

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ Obec Pitelová OO 320 919 2020529742

Projektant

Zhotoviteľ STRABAG s.r.o. 17 317 282 2020316298~

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

ITG-GG-18053258 Illng. Milan Kohút
I I

18.07.2018
I

Merné a účelové jednotky

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

O 0,00 O 0,00 O 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A IZákladné rozp. náklady B IDoplňkové náklady C IVedl'ajŠie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 81 133,14 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00
-

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00
-

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00
-

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 81133,14 1210N (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

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

23 Súčet 7, 12, 19-22 81 133,14

Dátum a podpis Pečiatka 24 20,0 % 81133,14 DPH 16226,63
Objednávatel' 25 % DPH

1- ~- - --~---

26 Cena s DPH (r. 23-25) 97359,77

Dátum a popis peťllli!lItafim:!1'.l!'m'i.4t:z - .- ...•• E IPrípočty a odpočty
• ,".o. ~:1..~-rmW-AG -~'.~~

Zhotovitel' <:.:: ,1. 27 Dodávky objednávateľa 0,00, .~;
. .

~!!11~ ;

STRABAG s.r,o. 28 Kízavá doložka 0,00
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

l-- .._-

Dátum a podpis ~lbtka 291zvýhOdnenie +- 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Oprava a obnova miestnych komunikácií v obci Pitelová

Obec Pitelová
STRABAG s.r.o.
18.07.2018

STRABAG

Kód
3

Popis
2

Cena celkom

Obnova miestnej komunikácie KU KRížu
1 - Zemné práce, vodorovné konštrukcie
5 - Komunikácie
9 - Ostatné konštrukcie a práce
99 - Presun hmôt HSV
OPRAVA miestnej komunikácie ČiERNE ZEME PITELOVÁ
1 - Zemné práce, vodorovné konštrukcie
5 - Komunikácie
99 - Presun hmôt HSV

- 1/1 -

48669,60
2139,19

45799,42
717,33

13,66
32463,54

1411,29
31 043,21

9,04

81133,14



ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Oprava a obnova miestnych komunikácií v obci Pitelová STRABAG
Objednávateľ: Obec Pitelová
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 18.07.2018

P.č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo Cena

Cena celkom
Sadzba

celkom jednotková DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Obnova miestnej komunikácie KU KRížu

1 - Zemné práce, vodorovné konštrukcie

48669,60

2139,19

1 122201101 Odkopávka pre spevnenie plochy, okrajov a priepusty nezapažená v hornine 3, do m3 305,650 4,54 1387,65 20,0
100 m3

2 181102303 Uprava pod podklad spevnenia plochy, okraje a otočňu sypaninou dovezenou m2 1058,500 0,71 751,54 20,0
hutnenou

. - .5 - Komunikacie 45799,42

3 564761111 Podklad okrajov vozovky, výhybní a otočne z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 m2 305,650 8,02 2451,31 20,0
mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm

4 565132111 Vyrovnanie povrchu podkladu okrajov, 50 % plochy, výhybní a otočne obal'ovaným m2 1507,000 9,09 13698,63 20,0
kamenivom ACP hr. 50 mm

5 573911114 Postrek regeneračný z asfaltu s posypom z kameniva 0.40 kg/m2 m2 2628,500 0,82 2155,37 20,0

6 577144311 Asfaltový betón vrstva obrusná AC 16 v pruhu š. do 3 m tr. l, po zhutnení hr. 50 mm m2 2628,500 10,46 27494,11 20,0

.9 - Ostatne konštrukcie a prace 717,33

7 919512111 Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 400 mm m 20,000 6,97 139,40 20,0

8 5922265800 Rúra železobetónová TZR 101-40 Ms 40/dI.250/hr.steny 6,5cm ks 8,080 52,15 421,37 20,0

9 919535557 Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr. C 16/20 m3 1,680 93,19 156,56 20,0
-99 - Presun hmot HSV 13,66

10 998225111 Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým akejkoľvek dlžky t 683,023 0,01 6,83 20,0
objektu

11 998225395 Príplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m t 683,023 0,01 6,83 20,0
. - .OPRAVA miestnej komunikacie CIERNE ZEME PITELOVA

1 - Zemné práce, vodorovné konštrukcie

32463,54

1 411,29

12 181102302 Vyčistenie okraja cesty k rigolu so zhutnením m2 314,500 1,69 531,51 20,0

13 181102303 Uprava okrajov cesty sypaninou dovezenou m2 314,500 2,65 833,43 20,0

14 461991111 Spevnenie rozpadnutých plôch vozovky geomrežou m2 7,500 1,44 10,80 20,0

- 1/2 -

------------------~-----==============-----==================================----~------------------------------------------~-,



16 565121111 Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu Š. do 3 m2 1 624,000 7,27 11 806,48 20,0
m, po zhutnení hr. 40 mm

17 572404111 Posyp asfaltového podkladu alebo krytu kamenivom drobným bez zhutnenia, v m2 1 624,000 0,49 795,76 20,0
množstve do 5 kg/m2

18 572713111 Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením krytov asfaltovou zmesou pre t 10,000 80,29 802,90 20,0
koberec otvorený

19 572952112 Uprava bodových závad asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50-70 mm m2 7,500 22,88 171,60 20,0

20 573911114 Postrek regeneračný z asfaltu s posypom z kameniva 0.40 kg/m2 m2 1624,000 0,33 535,92 20,0

21 577151113 Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) m2 1624,000 9,57 15541,68 20,0
hr. 50mm

22 919731121 Zarovnanie styčnej plochy pozdl'ž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr.do 50 m 62,000 8,58 531,96 20,0
mm

23 113151114 Odstránenie časti krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr. 50 mm, m2 37,500 15,96 598,50 20,0
-0,12700t

24 113151115 Odstránenie časti asfaltové ho krytu frézovaním v dotyku s hlavnou cestou - m2 9,000 15,96 143,64 20,0
odvodnenie ,pruh do 750 mm,hr. 150 mm, -0,15300t

25 914001111 Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stl'pik, ks 1,000 33,91 33,91 20,0

26 4044777004 Objímka, f60 mm ks 1,000 4,61 4,61 20,0

27 4044777006 Stlpik viečko, f60 mm ks 1,000 0,81 0,81 20,0

28 4044777000 Stlpik Zn, f60 mm /1 bm bm 1,000 23,29 23,29 20,0

29 4044781420 P1 "Daj prednosť v jazde !" pozinkovaná, základný rozmer 900 mm, fólia RA1 ks 1,000 52,15 52,15 20,0

-99 - Presun hmot HSV 9,04

ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Oprava a obnova miestnych komunikácií v obci Pitelová STRABAG
Objednávatel': Obec Pitelová
Zhotovitel': STRABAG s.r.o.
Dátum: 18.07.2018

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo Cena

Cena celkom
Sadzba

celkom jednotková DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-C2a:Ji.- __ 1L..6_9_36_0_5_0_30_0__ I"!"'G_e~om~re_z_e~p~o_ly~pr_o_py_le_n_o_v_e ••••~ __ 7_,_50_0..l1 4_,7_41 ~~3~5,~5"!"'51L..---20-,-i01
5 - Komunikácie 31 043,21

30 998225111 Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým akejkol'vek dlžky t 451,725 0,01 4,52 20,0
objektu

31 998225395 Príplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m t 451,725 0,01 4,52 20,0

81133,14

- 2/2-



1ľ\(~\©J.?'\\~ ~.Iľ,,@c

MWfll$k~Nivlf t81/A, ~251IBIBrBi~Us~e;va,
lčo 17 :311282
Zast: Vfferoú ~jd~sk{}u,kOmiteľkóu
íBJ il'~eJaBlľm'll~iaVťJ;ml~ooma ~Qfm

",~"i~ v Obclllldl1Offl "'Qisll'i Ok,~~ SClduBraIlslaVa n., Oddiel: S,o, Vláik/! msJo; ~llllf!.

"by W~J1ú s~ô$I' SlHABAG s.r.o.• ",stllpo",,' Pti\!Šelkfoll .~ fJ'i m~~1
~nýoh 2á:k~.:" ~~U _ do 3,0 mii. € (sl<Mlili 111mtlió!iy E<i" bez DP/l "
Z;~Mp(lV~f PrR vJ_~' ~pqh y O'bchodnýotll ~C~alch" pók~fhOdn'ora jedf!éhoul!:eoohep,reslätlfie 3.r~í1ijlJ€ ($fovQm ~fimJi6ny Elfr) bez DPN,

Sl'llJOl11
ocrnme.c je ~ný l'l<Iimä, ha "reb",~ sťifOJŽných~dov, I>bilpi$ovanle

piiOOklf, lll;YtiI1kólVel' pre/ltäsern, Itloo! ~ obsla~l ~~OfIIak "olV""'1ikIJ
dol<,.,ľelllloii pre stlI'ai, jiOtIanI" Pb~ uf\jf, ~f "" liIirä •••rn p.oolllt, p<!dáll!ll' IláWl!y na
~ťllnan1e ííkcmov zadávsÍilI'a, lJ~",r 2!<IlIIJ1Iy ti di,,1o ))Il !íl'''.vl>M, IIplatllOl!"" ~ 2iU4aR-voíľsn9c1h zmlťw a P()t\ľrd:rova%' P~ŕll~

Spjnomocnel1écjadná-éij pcxjPISup~ IffŽI01Y Sf)oNJčne '$ ďaJšoo ~p~nol'l11ocnentDUoSobou,

T010 p/nOOl<íClliíS!lro pjaU ll<> tkon!íelii. I'mCOVnélno pomeru .pllJQmocnenca, ~orlo jelloodvQJanja,

~G1~Brlímis~av!LUk~
. ~~iľ]~t®t



IPQdľll ~1)1~·----- -,~
~lrpdw.ritl~
~ill.(~J Zák~
lP~uk.!iJ2k s~r.,..,..,:""~Y""'" ".~ .
iÔsv~cen:Ych PO~$OVpr1de:lil ~.,,!?

ľ<J -,~ ----,- -~avos
U-_ kd"
~k(L
súlá at~ltbo?sIsi
po6ipisóv pridi~li

OSVEDČENiE

lp!so'lfOS'Vedc~mf '$~m;,,'11~~~~dá.R~
bytom f.~r-&'iWU _ kíOréhô( éj) roto-;lIlO$ť som
, -'-"-R~~nk ~ &loklall row&.!H< __ ; _'~~Ý do!d~Obé~sty

fKý(A) po6jm M ~ ~~l(a) za .SVO)vIastny, ce~~Jf )f~s~tt
adevé čIs10 l!) !$5.15~/UU,

OSVJEPČJENlUE
D pravosti podpiSu

-', ')., _ even_ý
wiá - llvmwm Macmrom

$\0 sId~cíln11Br&lfi~$'\re



~llľU~!§jl~~~~O"oťQlo

M~ynske,~~vy~i!A, 825 1$ lBf~tlsla.\fa,
~ČiD -n"13n 282'
last: VferooNädaskoo. konal!efkou

a tig. ~rM~d~omltJik~o()m.•.t~o!lái~m
2;ap!~ v Obtci"hodá1lomtegls~riOk.ľesn~hQ wdu !B:ľ~~i$~~a.i.i-o~oí~t Sro, V~žka él:sto:
001M.· .

-$~~.,

(ll?

"",.."é'~""""""""""
~'"

- - . . !
.' .. -

ooy uve~ spclbcoost i:)'9fV\CI"\'i..75.~.~~ ..,g~~uvaj pri v:oot~ ~oooch [pri tadlál'\fa~i
vetejných ~'kazl~ s' ptt:é~k~~BJnou cenoo40 500 'tis. € (~OVOM. päťSi!QiisJc ~W')ľoez
DPH a l~O~"pi~ Yi~ 'QkQnoehv ~ohodnych ~o.iach" pbk~ ~~~ jed~
ťJ1k:onu~f~P~,tQQ·m,. € <~I:ovom~fsiotÍ$fc E~ ~ez DPH. '"'!'j.-' l'P ~ lt', ,

S~r]omoonenet~ já. optávD=lený najmä; ~ ~ebetarne ~~žny~h ~{))dkJooo\f, plOdlpisovanre
ľPbn.V~Pak~chkdWe~~eni, któré l\fYžad* Qb~ft~,ävá1er~ ~1~~Ofv~ s&iviSiaciclu
~ume.nt()\r pre $~.R ~odame PO!nuky.wélSf fOOJ~t\fär~~ ponúk; 1P~\f~' Mwhy .00
presku,manle úkoOOv iadávatéľa, uzaav~a« ~~ o dia!ó na st~vbvi,;~eMlovať ~róky 1..
ijJm1"ôtéh~ohianlúv ~ [potvrdzovať tP~e.

Toto P!nO~censtvOi pfiatidoskohcenl~tpt"8covného [Ooihlsfus»momoriiiel"bCa; ~·~ebbdb
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