
Dodávateľ 
Obchodné meno: 
So sídlom: 
Zastúpený: 

IČO: 
IČ DPH : 
DIČ: 
Bankové spojenie : 
IB AN: 
Zapísaný: 

(ďalej ako .. dodávate !'") 

Objednávate(' 
Obchodné meno: 
So sídlom: 
Zastúpený: 
I ČO: 
IČ DPH : 
D IČ: 
Bankové spojenie : 
l BAN: 

(cl'alej ako .,objednávate r") 

ZMLUV A O DIELO 
č . dodámtel'a: ZoO 141/2019-CS 

uzavretá podl'a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov 

(ďa lej len .. zmlu\a'') 

COLAS Slovakia. a.s 
Priemyselná 6. 042 45 Košice, Slovenská republi ka 
preds ta venst vo: 
Cyri l Claude Bernard Pi nau lt - predseda 
Ing. Milan Balážik. MBA- člen 

Ing. Juraj Serva · člen 

3 1 65 1 402 
SK 2020 492 l l l 
2020 492 
VÚB. a.s. Košice · mesto 
S K6902 0000 0000 000 l l 07 5 12 
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice l 

Mesto Trebišov 
M. R. Š tefáni ka 862/204. 075 25 Trebišov 
PhDr. Marek Čižmár · primátor mesta 
0033 1996 
SK2020773590 
2020773590 
Všeobecná úverová banka a. s. 
SK39 0200 0000 0000 1932 5622 

Dodávateľ a objednávateľ ďalej o::.načení jednotlil•o aj ako .. ::.mh11•ná strana" a spoločne aj ako .. ::.mlul'né 
strany". 

Článok l 
Preambula 

1. 1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v sú lade so zákonom č. 343/20 15 
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,.Zákon o verejnom obstarávaní") 
vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania, ktorej predmetom je "Oprava miestnych komunikácií r ok 
2019" 

1.2 Real izácia diela, defi nované ho v Čl. 3 tejto zm lu vy bude financovaná z vlastných prostr iedkov 
Objednávatera. 

Článok 2 
Úvodné usta novenia 

2. 1 Objedná vater je vlastníkom a/alebo oprávneným užívate!' om objektov a priestoro\'. v ktorých bude 

dodá vate r rea lizovať dielo de finované v Čl. 3 zmluvy (ďalej len "Stavenisko"). 

2.2 Dodávate!' 
( i) vyhlasuje. že je spol očnosťou. ktorej predmetom podnika nia j e stavebná činnosť a je oprávnený 

uza vrieť túto zmluvu. 
(ii) vyhlasuje. že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie d iela v zmysle príslušných platných 

všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem S lovenskej republiky a Európskej 
únie, 

(iii) je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy 
Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie d ie la, a to najmä. nie však 
výlučne, zákon č. 5011 976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v 
platnom znení. 

(iv) potvrdzuje. že disponuje a/alebo má k dispozícii také odborné, technické a iné kapacity. ktoré mu 
umožnia riadne vykonanie die la podl'a podmienok a požiadaviek tej to zmluvy. 



(v) potvrdzuje a zodpovedá za to. že dodá vate l' a rovnako všetci jeho subdodávate lia disponujú a za 
podmienok tejto zmluvy sa preukážu všetkými li cenciami, osvedčeniami. povoleniami a 
živnostenskými oprávne nia mi potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok pri reali záci i 
die la v súlade s touto zmlu vou. Pre vylúčen i e pochybností sa subdodávatel'om rozumie výl učne 
právnická alebo fyzická osoba. s ktorou dodávate!' v priamom rade alebo prostredníctvom ďalších 

osôb uzavrel zmluvu na rea lizáciu časti prác alebo dodávok potrebných na reali záciu predmetu zml uvy 
-zho tovenie Die la. T áto osoba je povinná aj fyzicky realizovať tieto časti prác alebo dodávok. za čo 
zodpovedá objednávatel'ovi dodávateľ. Pri realizácii diela prostredníctvom subdodávatcl'ov 
zodpovedá dodávate !' tak. ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám. 

Článok 3 
Predmet zmluvy 

3.1 Predmetom tej to zmluvy je zhotovenie diela: "Oprava miestnych komunikácií rok 20 19" (ďalej spolu 

len .. Dielo") v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podl'a cenovej ponuky dodávatel'a zo dňa 

16.07.2019, ktorá tvorí vo forme Prílohy č. l nedelitcl'nú súčasť tejto zmluvy. a to na Stavenisku, v rozsahu 

opísanom a špecifikovanom touto zmluvou vrátane jej príloh a podl'a v zmluve uvedených požiadaviek na 

Dielo. 

3.2 Dodávate!' sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a 
objednávatel'ovi odovzdať úplné a funkčné Die lo a objednávate l' sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo 
prevziať a poskytnúť dodávatel'ovi nevyhnutnú súčinnosť v sú lade so z mluvou a zaväzuje sa uhradiť 
dodávateľovi cenu Die la v zmysle tejto zmluvy. 

3.3 Dielo bude realizované podl'a spracovanej stavebno-technickej dokume ntácie vzťahujúcej sa k Die lu bližšie 
špecifikovanej touto zmluvou. Dodávate !' je oprávnený použiť tieto podklady a dokumentác iu pre realizáciu 
Diela výhradne pre účel y plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou k Dielu sa rozumie 
najmä/ale nic výlučne: 
(i) Výkaz výmer 
(ii) Ohlásenie stavebných úprav miestnych komunikácií 
(iii ) Iná dokumentácia spôsobilá pre us tanovenie podmienok plnenia Diela (napr. opis predmetu 

zákazky. ktorý tvorí Prílohu č. 3 Zmlu vy) 

3.4 Dodávate!' sa zaväzuje. že Dielo bude zhotovené v sú lade so zmluvou a stavebno-technickou 
dokumentáciou k Dielu, ďalej v súlade s pokynmi objednávate l'a a/alebo ním splnomocneného zástupcu. 
Výkaz vý mer tvorí nedel ite l'nú súčasť tejto zmlu vy ako Príloha č. 2. 

3.5 Realizácia Die la (resp. dotknutej časti Diela) bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe 

ohlásenia sta vebných úprav (ďalej aj len " Ohlásenie"). 

3.6 Dodávate !' na základe zmluvy zabezpečí reali zác iu Diela v súlade s platnými právnymi predpismi 

Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami. 

3.7 Dodávate ľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmlu vy riadne a s odbornou s tarostl i vosťou oboznámil so 

Stavebno-technickou dokumentáciou. vrátane podrobného Výkazu výmer. 

3.8 Dodávateľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje. že po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie 
j e Die lo v z mysle Výkazu vý mer a požiadaviek objednávatel'a stavebno-technicky realizovateľné ako celok, 
ku dňu uzavretia zmluvy mu j e známe technické ri ešenie Diela ako celku. preštudoval si všetky zverejnené 
doklady a stavebno-technic kú dokumentáci u k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou 
Diela za ním stanovenú cenu Die la. 

3.9 Dodávateľ pred podpisom zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky ri ziká spojené s realizáciou Diela. zobral 
do úvahy rozsah po trebných materiálov. prác a s lužieb potrebných na dokončenie Diela ako ce lku 
(materiály, transport. energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových c iest, nákJady na 
odstránenie odpadov. náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby ako 
aj ostatné náklady súvis iace s reali záciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Die la. 

3. 1 O Dodávateľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia. ktoré majú platné 
certi fikáty kvality a spÍňaj ú podmienky kladené na stavebné materi ály daného typu príslušnými všeobecne 
záväznými predpismi. Dodávate!' nepoužije žiadne materiály. zariadenia, technológie alebo technické 
riešenia. ktoré by boli odlišné od podkladov poskytn utých alebo schválených objednávatel'om. pokia!' 
takáto zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozorom objednávatel'a zápisom v stavebnom 
denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Pokial' na niektorú dodávku a lebo j ej časti 
neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre vol'bu materiálov a výrobkov určených k vykonan iu 
Die la. musia dosahovať vlastnosti a technic ké a techno logické parametre určené stavebno-technickou 
dokumentáciou a príslušnými právnymi normami. 



Článok 4 
Podmienky prevzatia Staveniska a termín realizácie Diela 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli. že vykonanie Die la bude dodávate!' realizovať na základe časového 

harmonogramu postupov s tavebnýc h prác (ďalej len,. éasol'ý harmonogram ") spracovaným za podmienok 
podl'a tejto zmluvy dodávatel'om; v súlade s ním dodávate!' riadne vykoná a odovzdá Dielo objednávatel'ovi. 
Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že Časový harmonogram sa začína odo dňa prevzatia Staveniska 
dodávatel'om, pričom túto skutočnosť zmluvné strany potvrdia zápisnicou o odovzdaní a prevzatí 
Staveniska podpísanou zástupcami oboch zmluvných strán, a končí sa dňom odovzdania a prevzatia 
ukončeného Diela. Pre vylúčenie pochybností sa má za to. že všetky taxatívne stanovené/dojednané lehoty 
podl'a tejto zmluvy, ktoré sú pre plnenie/splnenie povinnosti zo stran y dodávatel'a alebo sú pre úkon 
akceptácie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednávatel'a ustanovené/dojednané touto 
zmluvou. sú súčasťou Časového harmonogramu a v maximálnej dÍžke pl ynutia času započítané do 
Časového harmonogramu predloženého dodávatel'om a o tieto sa Časový harmonogram nemôže 
predlžovať. Časový harmonogram postupov stavebných prác tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy. 

4.2 Dodávate!' je povinný zhotoviť Dielo podl'a: 
(i) oceneného Výkazu výmer doplnenom dodávatel'om o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených 

vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých objcdnávatel'om. 
(ii) podrobného Časového harmonogramu spracovaného po j ednotlivých pracovných činnostiach vrátane 

grafického znázornenia vzájomných väzieb a kritickej cesty proj ektu. Dodávate!' je povinný 
harmonogram výstavby pravidelne aktualizovať na mesačnej báze a predložiť ho na schválenie 
oprávnenému zástupcovi objednávatel'a (. stavebný dozor) vždy v posledný kontrolný deň stavby v 
mesiaci pre nasledujúci mesiac. Dodávate!' je povinný pri vypracovaní Časového harmonogramu 
dodržať či astkové termíny realizácie jednotli vých častí Diela v zmysle Článku l 0 .. bodu l O.I zmluvy, 

4.3 Dodávate!' je povinný prevziať Stavenisko od objednávatel'a najneskôr do siedmich (7) kalendárn ych dní 
odo dňa účinnosti tejto Zmluvy. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis. Dodávate!' 
j e povinný prevziať Stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela. 

4.4 Dodávate!' je povinný začať s výkonom stavehných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) 
kalendárn ych dní odo dňa prevzatia Staveniska, pokia!' si objednávate!' s dodávate!' om písomne nedohodnú 
iný termín začatia prác. 

4.5 Dodávate!' je do siedmich (7) kalendárnych dní po odovzdaní Staveniska. najneskôr v deň začatia 
stavebných prác povinný zabezpečiť. aby na Stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na 
spotrebu energií a vody. Meracie zariadenie musí byť metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlášky 
Úradu pre normalizáciu . metrológiu a skúšobníctvo SR č. 2 10/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej 
kontrole. 

4.6 Dodávate!' je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko dodávate!'. Dodávate!' nie je oprávnený bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu objcdnávatel'a umiestňovať na Stavenisku. na zariadeniach 
nachádzajúcich sa na Stavenisku a ani na oplotení Staveniska akékol'vck reklamy a/alebo iné pútače. 
Dodávate!' je oprávnený umiestniť na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m. 

4.7 Dodávate!' najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska predloží objednávatel'ovi kontrolný a skúšobný plán 

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

Článok S 
Cena Diela a platobné podmienky 

5.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán pod!' a zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v 
zne ní neskorších predpi sov nasledovne a v súlade s cenovou ponukou dodávatel'a zo dňa 16.07.2019 
takto: 

Cena bez DPH 174 627,99 EUR 

DPH 34 925.60 EUR 

Cena celkom vrátane DPH 209 553.59 EUR 

5.2 Cena Diela zahŕňa všetky a akékol'vek náklady. ktoré dodávate!' ovi a/alebo jeho subdodávatel'om vzniknú 
pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Die la. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, 
výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmys le tejto zmluvy. Dodávate!' 
nemá nad rá mec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu ďalších nákladov. a to najmä na: 



a. všetky materiálové, dopra vné a vedľajš ie materi álové náklady, príslušenstvo, stroje. prístroje. 
nástroje. stavebné pomocné materiály. ktoré sú potrebné na vykonanie prác. náklady na 
bezpečnost' majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny. vody a kanalizácie. 
telefónneho a iného dočasného spoje nia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a 
odstráni dodávateľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku vý lučne na účely zhotovovani a 
Diela. náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdrav ia pri práci pod ľa prís lušných 
predpisov (BOZ P): 

b. náklady na vyloženie. skladovanie materiálov: 
c. náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia Staveniska v 

súlade so zmluvou až do dokončenia Diela a jej nás lednú likvidác iu. In formačná tabuľa bude 
mať rozmer l ,5m x 1.5m a bude obsahova( text s názvom stavby. obchodné meno 
objednávateľa, meno projektanta. obchodné meno dodávateľa, termíny začatia a dokončenia 
Diela. meno zodpovedné ho stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie in formácie požadované 
všeobecne záväznými právnymi predpismi: 

d. všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady dodávateľa a jeho subdodávateľov. náklady na 
pracovníkov. dane. odvody. náklady na nadčasy. odmeny, cestovné a iné ved ľajš ie výdaje 
výlučne na strane dodávateľa a jeho subdodávateľov: 

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

f. nákJady s pojené s poskytnutím záruky na rea lizované Dielo. v dôsledku porušenia povinnosti 
dodávateľom; 

g. vypratanie Staveniska a odvoz s tavebného odpadu a sute . prípadné náklady na geodetické 
vytýčenie pre účel y vytyčovani a realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie stavby 
Diela: 

h. nákladov na poistenie Diela; 
i. nák lady spojené s dovozom materi álov a výrobkov zo zahraničia. (vrátane colných a iných 

poplatkov), dopravných nákJ adov. certifikácie výrobkov a materiálov: 
j . náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácií. pre vádzke a odovzdaniu Diela; 
k. náklady na dodávku vody. ele ktrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku: 
l. náklady na ochranu a stráženie Stave niska, 
m. náklady na výkonovú bankovú záruku počas realizácie Die la alebo výkonovú zábezpeku a 

bankovú záruku garantujúcu kvalitu Diela počas plynutia záručnej lehoty alebo záručnú 
zábezpeku : 

n. náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zri adenie zariadenia 
Staveniska jeho likvidáciu : 

o. nákJady na akékoľvek vedľajš ie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo 
Stavenisková doprava. územné vplyvy. prevádzkové vplyvy): 

p. nákJady na projekt dočasného dopravného značenia ak bude potrebný pre realizáciu Diela 
alebo je ho časti a náklady na zriadenie mobilných c he mických suchých WC: 

q. osadenie statických terčov pre kontro lu statickej stability susedných objektov. ak tak pri 
uskutočnení Die la určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor; 

r. vytýčen ie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí. v rozsahu podľa ich 

aktuá lneho zakreslenia. ktoré poskytne objednávateľ dodávateľovi najneskoršie pri odovzdaní 

Staveniska: 

s. náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky. komunikácie): 

t. náklady na pravidelné či s teni e komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo 
dopravnými mechanizmami dodávateľa a/alebo subdodávate ľov pri zhotovovaní Die la a 
náklady na prípadné proti praš né opatrenia: 

u. akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas 
kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky: 

v. náklady spojené s prípadným prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie Stave ni ska; 
w. nákJady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na Stavenisko: 
x. akékoľvek iné náklady. ktoré vzn iknú dodávateľovi pri realizácii Diela podľa zmluvy. 

5.3 Dodávateľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaruč uje, že dodávateľom predložená cenová kalkulácia- cena Die la j e 
úplná, maximálna a záväzná, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy. teda aj v prípade 
vzniku potreby takých či nností. ktoré sú potre bné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. 
Dodávateľ v tejto súvislosti prehlasuje. že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadn ila všetky 
pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to. že 
dodávateľ získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej cene Diela ich zohľadn i l. Dodávateľ sa nemôže 
dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu. že mu neboli zná me alebo poskytnuté všetky 
potrebné informácie a podkJady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie 



Diela za ním ponúknutú cenu Diela. s výnimkou aplikácie Článku 7. tejto zmluvy. Zmluvné s trany sa 
dohodli. že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom 
rozsahu. dodávateľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť 
zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode zmluvných strán. 

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

pohľadávke objednávateľa. 

5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu Die la na základe jednej (konečnej) faktúry. 

vystavenej dodávateľom. a to po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela na základe reá lne vykonaných 

a objednávateľom prevzatých prác. pričom podkladom pre vystavenú faktúru budú súpisy vykonaných 

prác. potvrdené oboma zmlu vnými stranami v sú lade s bodom 5.6 tohto článku. 

5.6 Podmienk y fakturác ie: 

a. dodávateľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce 
b. faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpi smi vykonaných prác. ktoré budú odsúhlasené oboma 

zmluvnými s tranami priebež ne počas doby reali zácie Diela, a to vždy za každý kalendárny mesiac plnenia 
v súlade s týmto bodom zmlu vy. 

c . súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac je dodávateľ povinný predkladať objednávateľovi 

najneskôr do 5.-teho dňa nasleduj úceho kalendárneho mesiaca. K súpisu vykonaných prác za prís lušný 
kalendárny mesiac bude vždy priložený zisťovací protoko l. Objednávateľ sa musí do desiatich ( l 0) 
pracovných dní odo dňa doručeni a súpisu vykonaných prác vyjadriť k predložené mu súpisu vykonaných 

prác (ďalej len " Súpis vykonanich prác"). Ak sa Objednávateľ v danej lehote k predloženému Súpisu 
vykonaných prác nevyjadrí, márnym uplynutím dohodnutej le hoty platí. že s jeho obsahom bez výhrad 
súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu), v prípade ak objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin 

nemohol k Súpisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť. námietky. ktoré by mohol 
uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu zostávajú zachované. 

d . všetky Súpisy vykonaných prác predložené dodávateľom. musia byť členené podľa položiek. množstva 
zoznamu prác. 

e . v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác a/alebo vo výške nad 
rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo 
rozdielnej výške súm j ednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer. a to aj 
titulom neúmyselného konania/omylu v konaní dodávateľa. nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu 
(vylúčeni e omeškania s úhradou ceny Diela na strane objednávate ľa) a objednávateľ je oprávnený 
uplatniť voči dodávateľovi sankčný postih podľa tejto zmluvy a v prípade opakovaného takéhoto konania 
na strane dodávateľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto zmlu vy (opakovaným konaním sa 
rozumie konanie min. 2 a viackrát) , 

f. faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spÍňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu . musí 
byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu . Lehota splatnosti faktúry je 
tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

g. Dodávateľ je vlastníkom zabudovaných a faktúrovanýc h materi álov a tovarov (tj . všetky faktúrované 

tovary a materi ály sú zbavené práv tretích s trán). 

5.7 Dodávateľ predloží faktúru do pätnástich ( 15) kalendárn ych dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu 
objednávateľom. Súčasťou faktúry bude aj záverečné zúčtovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia 
faktúry je aj splnenie všetkých povinností dodávateľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej 

dokladovej časti Diela. 

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

5.9 Dodávateľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoj e 
splat né záväzky voči svoji m subdodávateľom a prípadne požadovať od dodávateľa tiež preukázanie danej 
skutočnosti . V prípade. ak dodávateľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojím 
subdodávateľom a/alebo na požiadanie objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo 
uvedenú skutočnosť nepreukáže. je objednávateľ oprávnený pozastavi ť úhradu faktúry vystavenej 
dodávateľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany dodávateľa. alebo 
j e objednávateľ oprávnený postupovať podľa Článku 9. bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo 
strany objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvy a objednávate ľ 

sa nedostáva do akéhokoľvek omeškania. 

5.12 Doložka o zákonnej povinnosti prenesenia daňovej povinnosť v prípade. ak je dodávateľ platcom DPH: Pre 
postup zmlu vných strán pri uplatnení platobných podmienok a úhrade ceny plnenia alebo jej časti podľa 

tejto zmlu vy sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti z dodávateľa (poskytovateľa zdaniteľného plnenia) na 
objednávateľa (príjemcu zdaniteľného plnenia) v zmysle § 69 ods. 12 písm. j ) zákona č. 222/2004 Z.z. o 



6. 1 

6.2. 

6.3 

6.4 

dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru podľa tej to zmluvy na 
sumu bez DPH s doložkou ,. Uplmňuje sa prenesenie daňovej povinnosti na objednávateľa v zmysle § 69 
ods. 12 písm. j)~ákona č. 22212004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení." 

Článok 6 
Bankové záruky a zábezpeky 

Dodávateľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zml uvy odovzdať objednávateľovi ,.Ba nkovú 
záruku na riadne vykonanie Diela'· na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre prípad. že 
dodávate ľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok 
a/alebo pohľadávka (ďalej v tomto bode len ,. výkonová banková záruka''). Banková záruka bude 
dodávateľom vystavená v prospech objednávate l'a ,.bez výhrad". bude vystavená bankou podľa zákona č. 

483/200 l Z.z. o bankác h v platnom znení, bude obsahovať záväzok. že v lehote 15 dní po doručení písomnej 
žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 5 % z ceny Diela bez DPH, 
ak nárok na jej vyplatenie vznikol v súvislosti s realizáciou Diela v období od okamihu prevzatia Staveniska 
až do podpi su Preberacie ho protokolu. Objednávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v 
prípade. ak dodávateľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť. nesplní povinnosť uhradiť peňažné 
záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svoj im subdodávateľom. zm luvných pokút a sankcií za 
nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmlu vných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej 
kvality Die la, termínu riadne ho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených 
nedorobkov a vád Diela v čase jeho plnenia zo strany dodávate!' a, po zdokladovaní ich preukázateľnosti a 

vopred písomnom upozornení dodávateľa. ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. 
V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti objednávatel'om, bude dodávateľ bez zbytočného 
odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky. t.j . 5 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 
15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa 
banková záruka vráti dodávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela a predložení 
čestného prehlásenia dodávate ľa, že všetky j eho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho 
subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu. 

Namiesto uuuvzdania výkunuvej bankovej záruky je dodávate!' oprávnený najneskôr ku di'lu uzatvorenia 
(podpisu) zmluvy zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet objednávateľa, č. účtu: 

SK ........................... , zábezpeku vo výške 5% z ceny Diela a to pre prípad, že dodávateľ nebude plniť svoje 
povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi vznikne voči nemu nárok a/alebo pohl'adávka (ďalej len 
,.výkonová zábe~peka"). Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú zábezpeku alebo jej časť v prípade. 
ak dodávate!' poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť. nesplní povinnosť uhrad iť peňažné záväzky 

vrátane pei\ažných záväzkov voči svojim subdodávateľom. zmluvných pokút a sankc ií za 
nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmlu vných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej 

kvality Die la, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených 
nedorobkov a vád Diela v čase jeho plnenia zo strany dodávatel'a. po zdok ladovaní ich preukázateľnosti 

a vopred písomnom upozornení dodávatel'a, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na 
nápravu. V prípade využitia výkonovej zábezpeky alebo j ej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez 
zbytočného odkladu povinný doplniť ju do plnej výšky, t.j. 5 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 
15 dní od doručenia výzvy objednávate l'a na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa 
výkonová zábezpeka v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných záväzkov objednávateľa voči 
dodávateľovi v zmys le tohto bodu vráti dodávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela 
a predložení čestného prehlásenia dodávateľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho 
subdodávateľom sú uhrade né v plnom rozsahu . 

Dodávateľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania Preberacieho protokolu odovzdať objednávateľovi 

záručnú listinu - doklad pre ukazujúci poskytnutie bankovej záruky. obsahom ktorej bude záväzok 

všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej 

pohl'adávky objednávateľa voči dodávatel'ovi z titulu zodpovednosti dodávatel'a za vady Diela podl'a tejto 

zmluvy alebo v súvislosti s ňou a to vo výške 5% z ceny Diela (bez DPH): p lnenie banky z uvedenej 
bankovej záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške 
peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. 
osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú 

za podmie nenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej le n "garančná banková zámka" ). O uplatnení si 
nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ dodávateľa bezodkladne informuje . 

Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podl'a Článku 12, bodu 12.3 tejto zmluvy (60 
mesiacov) plus pätnásť ( 15) dní a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Dodávate ľ je povinný do 
tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávate l'om doplni ť garančnú 

bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety 
sa rozumie (na základe dohody s bankou): 



a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku. alebo 

b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky. 

pričom dodávateľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková 
záruka rozšírená alebo opätovne zriadená. 

6.5 Dodávate ľ je povinný zabezpečit, aby banka predÍžila platnosť garančnej bankovej záruky v prípade 
predÍženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov dodávateľa voči objednávateľov i 
vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu trvania predÍžcnej záručnej doby. 

6.6 Namiesto odovzdania garančnej bankovej záruky je dodávateľ oprávnený najneskôr ku dr1u podpísania 
Preberacieho protokolu zloži ť bezhotovo tným vkladom na bankový účet objednávate ľa. č. účtu : 

SK .................... . zábezpeku vo výške 5% z ceny Diela. z ktorej bude objednávateľ oprávnený uspokoj i!' 
akej koľvek svoje splatné peňažné pohľadávky voči dodávateľovi z titu lu zodpovednosti dodávateľa za vady 
Diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou (ďalej len ,.garančná zábezpeka'·). Objednávateľ je 
oprávnený zadrža!' garančnú zábezpeku počas plynutia záručnej doby v zmysle Článku 12. bodu 12.3 
zmlu vy. V prípade využitia garančnej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom. bude dodávate ľ bez 
zbyt očného odkladu povinný doplni!' ju do plnej výšky, t.j. 5 % z ceny Diela bez DPH. a to najneskôr do 
15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. Garančnú zábezpeku v sume. v akej nebola 
použitá na krytie peňažných záväzkov dodávateľa voči objednávateľovi . objednávateľ vráti dodávateľovi 

do 30 dní odo dňa uplynutia záručnej doby. V prípade predÍženia záručnej doby, spôsobeného neplnením 
záväzkov dodávateľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy, vráti objednávateľ dodávateľovi 

garančnú zábezpeku do 30 dní odo diía uplynutia predÍžcnej záručnej doby. 

Článok 7 
Naviac Práce 

7. 1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve. pričom pre vylúčen i e pochybností sa má 
za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v stavebno-technickej dokumentácii. vrátane Výkazu 
výmer. Zistené a identifikované naviac práce. ktoré sa nenachádzajú v stavebno-technickej dokumentácii. 
sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým dodávateľom a ekonomickým postupom 
aplikovaným dodávateľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto zmluvy. 

7.2 Naviac práce je možné vykonáva!' iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne 
predpisy, a to najmä/nie výlučne Zákon o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho 
písomného súhlasu objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky dodávateľa. 

Súčast'ou ponuky dodávateľa na vykonanie naviac prác musí byt' uvedenie všetkých skutočností. ktoré by 
v súvislosti s reali záciou naviac prác mohli ovpl yvn iť priebeh výstavby a vyvola!' prípadné ďalšie naviac 
náklady. vrátane prípadného vyčís len ia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla 
vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovpl yvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom 
denníku s vyznačením. že sa jedná o naviac práce. Súh las objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa 
tohto článku zmluvy môže byť daný iba uzatvorením Dodatku k zmluve. Bez uzatvorenia dodatku k zmluve 
nie je dodávateľ oprávnený naviac práce vykonať a faktúrovať. Potreba Naviac Prác musí byť oznámená 
stavebnému dozoru bezodkladne a zapísaná do stavebného denníka v deň ich zisteni a. Dodávateľ berie na 
vedomie, že lehota na schválenie dodatku zo strany Objednávateľa je 7 pracovných dní a preto je povinný 
oznamovať objednávateľovi všetky potreby zmien v dostat očnom časovom predstihu v súlade s Článkom 
5. bodom 5.3 zmluvy. 
Zhotoviteľ je oprávnený vykona!' len Naviac práce potvrdené písomným dodatkom k Zmluve. Naviac práce 
vykonané bez podpísaného Dodatku k Zmluve Objednávateľ nie je povinný uhradil'. 

7.3 Faktúra za vykonané Naviac práce bude pod ľa rozsahu vykonaných prác vystavená najskôr spolu s 
poslednou faktúrou za Dielo a objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru dodávateľovi uhradi ť v 
súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v zmluve. 

7.4 Na Naviac práce po ich schválení uzavrú zmluvné strany dodatok k Zmluve V prípade. ak Naviac práce 
požadované objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uvedené v Časovom harmonograme. pričom 
zásadným vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako pät pracovných dní. zmluvné strany 
pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých Naviac 
prác. 

8.1 

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

Dodávateľ je povinný zabezpečit Stavenisko tak. aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja. 
na stavbe nedošlo k poškodeniu života. zdravia a majetku tretích osôb. Všetky práce na Stavenisku je 
dodávateľ povinný realizova!' tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb pohybuj úcich sa v jeho 
okolí. ani k ohrozeniu majetku. 



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

8.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať stavebným dozorom,. Rozsah práv a povinností každého 
zástupcu objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve. 

8.4 Dodávateľ sa zaväzuje určiť v súlade so zmlu vou osobu stavbyvedúceho a j eho zástupcu (v prípade . ak je 
to relevantné). Stavbyvedúci a jeho Zástupca musia byľ bezúhonní a musia svojimi odbornými a 
profesionál nymi znalosťami a dÍžkou praxe zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. 
Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na Stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie 
Diela). V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho musí byť na Stavenisku prítomný zástupca 
stavbyvedúceho. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe 
odôvodneného písomného oznámenia objednávateľa ho nahradiť bezodkladne inou osobou. Dodávateľ pre 
účel pre ukázania požadovaných znalostí s tavbyvedúceho a jeho zástupcu predloží poverenej osobe 
objednávateľa (stavebný dozor v zmysle Prílohy č. 6 tejto zmluvy) najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska 
v prípade stavbyvedúceho a naj neskôr ku diíu nástupu na Stavenisko v prípade zástupcu: 

a. identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho a jeho 
zástupcu pre odborné zameranie/kategóriu: inžinierske stavby: 

b. fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho a jeho zástupc u - osvedčenia s odborným 
zameraním pozemné stavby alebo ekvivalentu podra zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení; 

c. doklady pre ukazujúce dÍžku odbornej praxe osoby stavbyvedúceho a j eho zástupcu v rozsahu 
minimálne 5 rokov v požadovanom odbore dodávateľ u stavbyvedúceho a j eho zástupcu preukáže 
životopisom: 

d. vyhlásenie stavbyvedúceho. že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky. a to po 

celú dobu reali zácie Diela. 

8.5 Dodávateľ j e povinný oznámiť objednávatel'ovi osobu zástupcu stavbyvedúceho bezodkladne po tom, čo sa 
dozvedel o potrebe zastúpiť stavbyvedúceho na Stavenisku. najneskôr však v deň nástupu na Stavenisko, a 
zároveň predložiť poverenej osobe objednávateľa ( stavebný dozor) neoverené fotokópie dokladov 
preukazujúcich jeho odborné a profesionálne znalosti a dÍžku praxe v zmysle odsekov 
(i) až (i v) tohto bodu. 

Objednávateľ k dátumu podpisu tejto zmluvy doplní meno a kontaktné údaje osoby vykonávajúcej stavebný 
dozor objednávateľa do Prílohy č. 6, kto rá tvorí nedeliteľn ú súčasť tejto zmluvy. 

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

b. Technický a stavebný dozor objednávate ľa a jeho poverený zástupca: 
c. Geodet a kartograf Diela: 
d. Štatutárne orgány oboch zmluvných strán; 
e. Zástupcovia oprávnených osôb podľa bodu 2 1.3 zmluvy; 
f. Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu. 



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

8.8 Dodávate ľ je povinný chrániť Dielo a stavbu. v ktorej sa Stavenisko nachádza počas jeho rea li zácie a 
zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostri edkami tak, aby nedoš lo k ich zničeniu, poškodeniu alebo 
znehodnoteniu do doby odovzdania Di ela objednávateľovi . Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde 
na objednávateľa driom prevzatia Diela na zák lade podpísaného Preberacieho protokolu . 

8.9 Dodávate ľ nie je oprávnený pri reali zácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oprot i 
predpokladaným v Stavebno-technickej dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa. 

8. 1 O Objednávateľ môže požiadať dodávate ľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Die le akúkoľvek osobu 
pracujúcu pre dodávateľa alebo j eho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustá le ného názoru/stanoviska 
objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich 
povinností. alebo ktorej prítomnosť na Stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu. a tejto 
osobe nebude bez súhlasu objednávateľa umožne ný prístup na Stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce 
na Diele bude dodávateľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady dodávateľa. 

8. 11 Objednávate ľ alebo oprávnená osoba objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať dodávateľa. aby 
bezodkladne. najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo Staveniska svojho subdodávateľa. ktorý 
podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo 
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod .. v prípade potreby 
kombi náciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so sta vebnotechnickou 
dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných prá vnych predpisov a/a lebo 
technických norie m a/alebo v súlade s pokynmi objednávateľa. Dodávateľ je v takom prípade povinný 
takéhoto subdodávateľa bezodkladne. naj neskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo Staveniska. 
Odvolaný subdodávateľ bude dodávateľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu. 
najneskôr do desiatich ( l O) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady dodávateľa. 

Odvolaním subdodávateľa zo Staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončen i a Diela aui 
dohodnutá cena Diela. 

8. 12 Objednávateľ môže preniesť ktorúko l'vek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto 
delegovanie kedykol'vek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie de legovania bude vykonané v písomnej 
forme a voči dodávateľovi nadobudne účinnosť po doručení dodávateľovi . Akékol'vek rozhodnutie. pokyn. 
kontrola. skúška. súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním 
má rovnaký účinok . ako by ho uskutočnil objednávateľ sám. 

8. 13 Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov l iných osôb 
vykonávaj úc ich svoju činnosť pre dodávateľa l u pracovníkov svojich subdodávateľov l iných osôb 
vykonávajúcich svoju či nnosť pre subdodávate l'ov Dodávateľa na Stavenisku a j e povinný vykázať zo 
Staveni ska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienk y dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí. aby 
všetci jeho pracovníci a pracovníci j eho subdodávatel'ov absolvovali právnymi predpismi ustanovené 
školenia alebo mali prís lušné platné atesty a osvedčenia . Dodávateľ je povi nný zabezpeči ť svojim 
pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Dodávateľ bude v prípade nehody. pracovné ho úrazu 
alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi . Zároveň 
okamžite upovedomí objednávateľa. resp. oprávnenú osobu objednávateľa. na Stavenisku najmä o (i) 
pracovných úrazoch. (ii) škodách na vybavení a strojoc h na stavbe a Stavenisku. (iii) škodách na životnom 
prostredí a (iv) požiaroch. 

8. 14 Dodávateľ sa zaväzuje. že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší 
zákaz ne legálneho zamestnávania podl'a zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne ní zákona č. 35 1/2015 Z.z. (ďalej len .. zákon 
o nelegálnom zamestnávaní") . Za účelom kontroly dodržiavan ia tohto záväzku je objednávateľ oprávnený 
vyži adať si od dodávateľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie. prostredníci vom ktorých mu 
zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby. kto ré sú potrebné na to. aby objednávateľ mohol 
skontrolovať. č i zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. T ieto doklady a informác ie je 
zhotoviteľ povinný objednávate l'ovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich 
vyžiadan ia. 

8. 15 Dodávateľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávate l'ovi z dôvodu. že dodávateľ porušil 
zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú súči nnosť podl'a zákona o 
nelegálnom zamestnávaní. 

8. 16 Dodávateľ podpisom tej to zmluvy výslovne prehlasuje. že súhlasí s tým. že objednávatel'ovi nahradí škodu. 
ktorá bola spôsobená objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom 



zamestnávaní zo strany dodávateľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré objednávateľovi 

vznikli z vyššie uvedených dôvodov, dodávateľ uhradí objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia 
písomnej výzvy zo strany objednávateľa. 

8.17 Objednávateľ, oprávnená osoba objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa j e oprávnený daC 
pracovníkom dodávateľa l iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre dodávateľa príkaz preruš iť 
práce. ak zodpovedný pracovník l iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre dodávateľa nie je 
dosiahnuteľná. alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela. ži vot alebo zdravie osôb 
nachádzajúcich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody. 

8.18 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie: 

a. "Nedostatkom'· odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo j eho časti, stanovených 
stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť 
plnenia Diela 

b. "Chybou" nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov 
prevzatých alebo daných k vykonaniu diela. ak dodávateľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení 
odbornej starosti i vos ti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii ). 

Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu. najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne 
informova( objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje 

realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny Časového harmonogramu, prípadne na čiastkové 
termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so zmluvou. Dodávateľ je tiež povinný bez 
zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť objednávateľa na chyby 
stavebno-technickej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má 
dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná stavebno-technická dokumentácia a/alebo 
iný podklad k zhotoveniu týka, takéto chyby odstrániť pre potreby riadne ho a včasného vykonanie Diela 
(Chyba). Dodávateľ v tejto súvislosti je oprávnený preruš i ť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej 
Nedostatkom/Chybou, dodávateľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých 
Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude objednávateľom považované 
za podstatné porušenie zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou j e Dodávateľ 
povinný vykonávať práce podľa Časového harmonogramu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto 
postupu si objednávateľ môže obstarať odborné stanovisko proje ktanta alebo znalecký. resp . odborný 
posudok znalca v oblasti stavebníctva. 

8. 19 Ak hrozí, že dôjde zo strany dodávateľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných v Časovom 
harmonograme, je dodávateľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, 
resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu. 

Článok 9 
Povinnosti zmluvných strán a Subdodávatel'ov 

9. 1 Dodávate!' je povinný zhotoviť Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vád a nedorobkov brániacich 

užívaniu Diela. v súlade s touto zmluvou a jej prílohami v termíne uvedenom v zmluve. 

9.2 Dodávateľ je oprávnený vykonávať práce v pracovných dňoch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a v sobotu od 
7:00 do 18:00 hod .. ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Dohodnut ú zmenu pracovných hodín 
objednávateľ potvrdí písomne formou zápisu v Stavebnom denníku, prípadne v zápise z kontrolného dňa. 

9.3 Dodávate!' vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvisl osti s dodávkami materiálu , 

konštrukcií a technológií. Dodávate ľ je povinný vykonať alebo zaist iť overenie, rovnako ako zabezpečiť 
doklady o všetkých revíziách, meran iach a skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a spôsobi losť častí diela. 

najmä z hľadiska požiadaviek ochrany životného prostredia. 

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

objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu. 

9.5 Dodávateľ je povinný najneskôr v momente pod pisu zmlu vy predložiť objednávateľovi zoznam známych 
subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov: 
a. identifikačných údajov subdodávate ľov v rozsahu obchodné meno - sídlo - IČO - kontakt ná osoba 

(meno, priezvisko, pozícia, tel. Č. , e-mail) - osoba oprávnená konať za subdodávatel'a (meno, 
priezvisko. adresa pobytu, dátum narodenia, tel. Č. , e-mai l), 

b. identifikácie plnenia, ktoré bude realizovať subdodávate l', 
c. doklady preukazujúce oprávnenie subdodávateľa vykonávať dané plnenie, 
d. dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto zmluvou pre osobu subdodávateľa, 

ak také sú, 
e . záväzné vyhlásenie dodávate ľa, že navrhnutý s ubdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora, ak má povinnosť zap isovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmys le zákona č. 



3 15/20 16 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

Dodávateľ j e povinný doručit' uvedené informácie l zoznam oprávnenej osobe objednávate ľa a pravide lne 
aktualizoval' tieto informácie l zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovával' a informácie do neho 
zapisoval' oprávnená osoba objednávateľa na základe dodávateľom predložených informácií l dokladov. 
V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe 
plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa. je dodávateľ povi nný pred loži ( oprávne nej osobe 
objedná vate ľa do desiatich( l 0) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnost i dozvie, ž iadost' o 
doplnenie l zmenu subdodávate ľa. 

Dodávateľ je povinný každú zmluvu o s ubdodávke uzatvoril' v písomnej forme len s predchádzajúcim 

písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnená osoba objednávateľa 

rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženi a 

informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overeni a 

oprávnenosti realizoval' príslušné plne nie podľa výpisu z obchodného l živnostenského registra, overenia 

zápisu v registri partnerov verejného sektora. ak má povinnost' navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísal' 

sa do registra partnerov verejného sekto ra v zmysle zákona č. 3 15/2016 Z.z. o registri partnerov verejné ho 

sekto ra a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a splnenia podmienok účasti 

týkaj úce sa osobného postavenia a ak neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až 

h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní: oprávnenie dodávat' tovar. uskutočňoval' stavebné práce a lebo 

poskytoval' s lužbu sa preukazuje vo vzt"ahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má 

subdodávateľ plnit". Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy j e 

zistenie rozporu pred ložených informácii podľa tohto bodu zmlu vy so skutočnost'ou. Objednávateľ oznámi 

dodávateľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne 

od doručeni a žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Dodávateľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný 

dodat' plnenie v lehotách uvedenýc h v tejto zmluve. 

Objednávateľ bude viest' evidenciu l zoznam odsúhlasených subdodávateľov dodávateľa v štruktúrovanej 
tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa. identifikácie prís lušného plnenia, rozsah plnenia 
vyjadrený číselne. dátum požiadania o schválenie. dátum overenia splne nia zmlu vných požiadaviek. dátum 
schválenia navrhované ho subdodávateľa. clátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a 
meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba. ktorú objednávate ľ poveril 
vykonáva( úkony podľa tohto bodu zmluvy (najmä úkony týkaj úce sa overovania a schvaľovan ia 
navrhnutých subdodávate l'ov dodávateľa) v jeho mene: 

Ing. J án Bogda, tel. : +421 915 759 523, e mail : ho!!.da(o t rchi~ouJ... . 

Zmlu vné strany sa výslovne dohodli. že zoznam známych subdodávateľov je prílohu tejto zmluvy a jeho 
doplnenie a zmena subdodávateľov podľa tohto bodu nie podstatná zmena zmluvných podmienok a nie je 
potrebné pre ňu uzatvára( samostatný dodatok k zmluve. To neplatí, ak ide o zmenu subdodávateľa, ktorého 
kapacity l zdroje Dodávate ľ využil pri preukazovaní splnenia podmie nok účasti podľa§ 34 ods. 3 Zákona 
o verejnom obstarávaní vo verejnom obstarávaní podľa bodu 1. 1. tejto zmluvy. Takáto zmena musí byt' 
riadne odôvodnená a uzatvorená písomným dodatkom k zmluve a dodávateľ berie na vedomie, že j eho 
uzatvorenie je podmienené schvále ním príslušným orgánom v zmysle pravidiel a lehôt vyplývajúcich zo 
zmluvy podl'a bodu 1.3. 

9 .6 V prípade, že objednávate!' zistí, že dodávate!' neuhradil splatnú faktúru svojmu subdodávateľovi za plnenia 
týkajúce sa vykonávania Diela alebo v súvislosti s ním. o ktorej oprávnenosti vystavenia nemá objednávateľ 
dôvodné pochybnosti . je objednávateľ oprávnený: 

9.6. 1 dlžnú sumu namiesto dodávate ľa subdodávateľovi uhradí(. ak o tom upovedomí dodávate ľa 

naj menej desat' ( l 0) pracovných dní vopred. Ak dodávate l' do piatich (5) pracovných dní odo dňa 
upovedomenia objednávatel'om podľa predchádzajúcej vety neuvedie odôvodnené námietky proti 
úhrade svojho záväzku voči subdodávatel'ov i alebo ni ektorej jeho časti , platí, že proti úhrade 
nenamieta. Námietky podľa predc hádzajúcej vety môže dodávate!' odôvodnil' len tý m, že jeho 
peňažný záväzok voči subdodávateľovi nevznikol. je sporný alebo že už zanikol alebo že dôvodom 
omeškania dodávateľa s jeho plnením je omeškanie objednávateľa so splnením skôr splatných 
peňažných záväzkov podl'a tejto zmluvy; musí tiež u viest' rozsah, v akom proti úhrade na mieta. ak 
sa tieto dôvody vzťahujú len na čast' jeho peňažného záväzku voči subdodávateľovi . Podanie 
uvedených námietok nebráni objednávateľovi v úhrade dlžnej sumy subdodávateľovi. 

Ak objednávate ľ uhradí v zmysle bodu 9.6. 1 tohto čl ánku priamo subdodávateľovi dlžnú sumu. 
vyplývaj úc u z čiastkovej faktúry vystavenej dodávatel'om v priebehu reali zácie Diela v súlade s 
Článkom 5. bodom 5.5 tejto zmluvy, v rozsahu tejto uhradenej sumy následne objednávateľ poníži 
nasledujúcu faktúru , resp. faktúry, vystavenú/vystavené dodávatel'om. 

V prípade. ak objednávate!' uhradí v zmysle bodu 9.6 .1 tohto článku priamo subdodávateľovi dlžnú 
sumu. vyplývajúcu z konečnej faktúry vystavenej dodávateľom v sú lade s Článkom 5, bodom 5.7 



tejto zmluvy. uplatní s i objednávate!' plnenie z výkonovej bankovej záruky v zmysle Článku 6, bodu 
6. 1 tej to zmlu vy. 
9.6.2 bez ohl'adu na iné dojednanie tejto zmlu vy. pozastaviť zaplatenie čiastkových platieb ceny za 
Die lo, na ktorých zaplatenie vznikol dodávate l'ovi nárok po splatnosti neuhradenej fa ktúry 
subdodávate l'a, a to vo výške sumy zodpovedajúcej dlžnej sume podl'a tejto faktúry a bez toho, aby 
tým bol objednávate !' v omeškaní so zaplatením dotknutej čiastkovej platby ceny za Die lo. Takto 
pozastavenú časf ceny za Di elo je objednávate!' povinný zaplati f dodávaterovi bez zbytočného 
odkladu po tom, ako sa preukáže. že peňažný záväzok subdodávatel'a voči dodávate l'ov i v j eho 
dotknutej časti ne vznikol alebo naopak zaniko l. 
9.6.3 vykonáva!' v uvedenej súvislosti vo vzf ahu k dodávatel'ovi nas ledovnú kontrolu: 

9.6.3. 1 kontrolova!' dodržiavanie termínov úhrad faktúr subdodávatel'ov. 
9 .6.3.2 pravidelne overoval' plnenie záväzkov voči subdodá vate l'om (napr. povinné 

predkladanie zostáv záväzkov), 
9 .6.3.3 kontrolovať systém sehval'ovania plnení poskytnutých subdodávatel'mi, 
9.6.3.4 požadovať od dodávatel'a predloženie dokumentov potrebných ku kontrole. 

9 . 7 Dodávate!' j e povinný: 
a. pri doj ednávaní zmluvných vzťahov so s ubdodávate l'mi . týkajúcich sa vykonávania Diela zohl'adnif 

dojednanie bodu 9.6 tohto čl ánku, zabezpečit' . aby zmluvy na všetkých stupňoch subdodávate l'ských 
vzt'ahov boli písomné a obsahova li ustanovenia, ktoré ukladaj ú povinnej strane pl n i ť si riadne a včas 
svoje finančné záväzky voči oprávnenej strane. 

b. umožnil' realizáciu všetkých oprávne ní objednávate l'a uvedených v bode 9.6. tejto zmluvy bez 
porušeni a právnej povinnosti subdodávatcl'ov voči dodávate l'ovi, 

c. informoval' subdodávatel'ov o oprávne ní objednávate l'a uhradil' dlžnú sumu za splnenia podmienok 
uvedenýc h v tomto bode priamo subdodávatel'ovi , 

d . najneskôr pri odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela predložiť objednávatel'ovi čestné prehlásenie že 
všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým j eho subdodávatel'om sú uhradené v plnom rozsahu , 

9.8 Dodávate!' je povinný zmlu vne zaviazal' subdodávatel'ov a požadova!' od nic h záruky a zml uvné plnenia 
tak. aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmlu vy voči objednávate l'ovi, 
vrátane zá väzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií. 

9.9 Dodávate!' je povinný zabezpečit' na svoje náklady dopravu všetkých mate ri álov a dielov, výrobkov. s trojov 

a zari adení a ich presun na Stavenisko. 

9. 1 O Dodá vater je povinný udrž iava!' Stavenisko a jeho okolie v čistote. odvážal' stavebný odpad a vykonávať 
pravidelne denne hrubé čis tenie stavby po ukončení svoj ich prác. Ak objednávate!' vyzve dodávatel'a k 
vyčisteniu Staveniska a ten vyči s tenie bezdôvodne nevykoná ani v dodatočne poskytnutej leho te. má 
objednávate!' právo vyčistenie Staveniska zabezpečiť sám na náklady dodávatel'a. Dodávate!' je povinný v 
zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v zne ní neskorších predpisov 
počas zhotovovania Diela dodržiava!' či s totu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných 
priestranstvách a výstavbu zabezpečit' bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej pre mávky. Dodávate!' 
podpisom zmlu vy pre hlasuje. že pri reali zácii Die la podl'a tejto zmlu vu bude s odbornou s tarostli vosťou 

udržiaval' Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v či s tote zodpovedajúcej reali zovaniu stavebných prác v 
zdravotníc kom zariadení. 

9. 1 l Odpady, zvyšky stavebnýc h materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne a odborne odstrániť, a 
to v súlade so zákonom č. 79/201 5 Z .z. o odpadoch a o zmene a doplnení nie ktorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a s ním súvisiac ich predpisov. Dodávate !' je povinný odovzdáva!' odpady na 
zneškodnenie fyzickým ale bo právnickým osobá m. kto ré majú na to všetky platné oprávnenia a licenc ie. 

9.12 Dodávate!' je povinný počas u skutočňovani a stavby Die la rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. 
z. o ochrane prírody a kraj iny. chráni!' zeleň a prírodné hodnoty v okolí Staveniska . Dodávate!' nesmie pri 
výkone stavebnej činnosti poškodil' alebo vyrúbať dreviny nad rozsah uvedený v Stavebno-technickej 
dokume ntácii . 

9 .13 Dodávate!' je povinný mať na stavbe overený proj ekt stavby Diela a stavbyvedúci dodávatel'a je povinný 
viest' o prácach stavebný denník. 

9. 14 Dodávate!' je povinný na základe re fakturác ie nákladov na dodávku vody. elektrickej energie. plynu a pod. 
na Staveni sku zo strany objednávate ra. tieto náklady objednávatel'ovi ri adne a včas hradiť. a to na základe 
faktúry vystavenej objednávate l'om. 

9.15 

9. 16 

Dodávate!' je povinný hlásit' akéko l'vek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného 
odkladu objednávate l'ovi. 

Dodávate!' je povinný dokladoval' zaradenie odpadov vznikaj úcich počas zhotovovania Die la podl'a 
vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/20 15 Z. z .. ktorou sa usta novuje 
Kata lóg odpadov a doložiť evidenciu vzniknutých odpadov a vyplnené tlač i vo ,.Hlásenie o vzniku odpadu 
a nakladaní s ním" v zmysle Prílohy č. 8 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
č. 37 1/20 15 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. 



9. 17 Dodávate!' preberá v plnom rozsahu zodpovednost" za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, 

prostredníctvom ktorých bude Dielo vykonávaC ako aj za bezpečnosť subdodávaterov a ich pracovníkov 

na Stavenisku. Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko a Dielo v náležitom stave. až pokým nebude riadne 

dokončené, odstránené všetky prípadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednávaterom na základe 

Preberacieho protokolu. Dodá vater prehlasuje, že pracovníci dodávatera budú pred nástupom na Stavenisko 

oboznámení so zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci a so všetkými bezpečnostnými, požiarnymi a inými 

predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon činností pri realizácii Diela podl"a zmluvy. 

9. 18 Dodávater je povinný odovzda!' obj ednávaterovi certifikáty na použité materi ály a zariadenia pred ich 

zabudovaním do Diela v zmysle platných právnych predpisov. 

9. 19 Dodá vater zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý mate riál. o ktorom je v čase j eho použitia 

známe. že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spÍňat' podmienky a požiadavky 

uvede né v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení. 

9.20 Dodá vater na žiadosť objednávate ra poskytne úplnú súčinnost' tretím osobám. ktoré sú v zmluvnom vzt'ahu 

s objednávatel"om (a to najmä. nie však výlučne: technický dozor objednávatera. stavebný dozor) a s 

predchádzajúcim súhlasom objednávatera im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok spoj e ných s 

realizáciou Diela, záležitost'ami spojenými so Staveniskom a otázok ich súčin nosti. 

9.2 1 Dodávater predloží najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska objednávatel"ovi overenú kópiu uzatvorenej 
platnej poistnej zmlu vy/poistných z mlú v na toto Dielo. a to: 

(i) poiste nie všeobecnej zodpovednos ti za škodu a poistenie zodpovednosti za š kodu spôsobe nú vadným 
výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku činnost i 

poisteného alebo spôsobené vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou s limitom poistného 
plne nia minimálne vo výške ceny Diela: 

(ii) poistenie proti strate a poškodeniu majetku dodávatera na mieste realizácie (unimobunky, stavebné 
stroj e, zariadenia, prístroje. nástroje atď.): 

(iii) poiste nie zodpovednosti za akékol"vek škody na .. veciach prevzatých". ktoré nie sú j eho maj etkom. 
a le ich má z akéhokol"vek dôvodu pri sebe a budú zabudované do Diela. alebo s lúžia k reali zácii 
Diela: 

(iv) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania 
zamestnancov dodá vatera a/alebo subdodävatera. 
Dodávate r je povinný preukázať objednávatel"ovi za podmienok podra tohto bodu zmluvy platné 
poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou dodávatera 
pri zhotovovaní Die la. Vo vyššie uvedených poistných zmlu vách či vo všeobecných poistných 
podmienkach viažucich sa k poistným zmluvám nesmú byt' dojednané ustanovenia či výluky z 
poistenia, ktoré by marili úče l poiste nia vo vzt'ahu k Die lu . 
Objednávater si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo pripravovaných 
poistných zmlú v v zmysle tohto bodu zmluvy. V prípade, že poistné zmlu vy nebudú poskytovať 
požadované poistné krytie. je dodávater povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy 
objednávateľa uzatvoriť také poistenie. ktoré objednávater požadoval. súčasne predl ožiť dokument 
preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech objednávateľa . 

Uvedené povinnosti sa od dodávate ra vyžadujú pre celkové poistenie vrátane poistenia 
subdodávaterov, pričom sa dodávater zaväzuje udržiavať v platnosti poistn ú z mluvu/poistné zmluvy 
na toto Dielo a na škody spôsobené či nnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a 
účinnosti zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvis losti s uzat vorením a udržiavaním platnosti takejto 
poistnej zmluvy/poistných z mlú v uhradí dodávateľ v plnom rozsahu. 
Akékoľvek škody. ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávatel"om alebo zhotoviteľom 

v zmysle ich zodpovednosti. 

9.22 Dodávater vykoná na vlastné náklady všetky skúšky. kontro ly a merania. ktoré sú po trebné pre riadne 

ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. 

9.23 Objednávateľ je oprávne ný kontrolova!' všetky postupy pri realizácií Die la. naj mä či sa realizác ia Die la 

vykonáva podľa stavebno-technickej dokumentácie. touto z mlu vou dohodnutých podmienok, technických 

noriem a iných právnyc h všeobecne záväzných právnych predpi sov. 

9.24 Dodávate ľ sa zaväzuje zabezpečiť. aby v súlade s podmienkami účasti vo verejnom obstará vaní podra 
Článku l . bodu 1. 1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tými kvalifikovanými pracovníkmi . ktorých dodávateľ 
predloži l objednávateľovi vo verejnom obstarávaní a ktorých objednávateľ požadoval v rámci verejného 
obstarávania ako kritérium na splnenie podmienok účast i v súťaži a ktorých kvalifikačné predpoklady budú 
zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. V prípade, že počas realizácie Die la dôjde k 
zmene v osobe kvalifikované ho pracovníka pod ľa vyššie uvedeného. je dodávate r povinný túto z menu 
oznámiť objednávateľovi a kvalifikovaného pracovníka nahradiť kvalifikovaným pracovníkom s 
požadovanou kvalifikáciou. V prípade nedodržani a vyššie uvedeného sa takéto porušenie povinnosti 
dodávatera bude považovať za podstatné porušenie tejto z mluvy. 



IO. l 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

10.6 

10.7 

10.8 

Článok 10 
Odovzdanie a prevzatie Diela 

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy. bude odovzdané dodávateľom objednávateľovi vo forme 
protokolárne ho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela a to najneskôr do dvoch (2) mesiacov odo dňa 
účinnosti tejto zmluvy podľa Časového harmonogramu. Predmetom odovzdania dodávateľom a prevzatia 
objednávateľom bude Dielo ako celok. 

Po ri adnom vykonaní Diela navrhne dodávateľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie 
objednávateľovi (ďalej len ,.Výzva na prevzatie Diela"). Vo Výzve na prevzatie Diela dodávateľ určí termín 
odovzdania Diela, ktorý nesmie byľ skôr ako desať ( IO) kalendárnych dní odo di1a doručenia Výzvy na 
prevzatie Diela objednávate ľovi . Ak objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu 
odovzdania Diela dodávatel"om má dôvody hodné osobitného zreteľa. pre ktoré sa nezúčastní odovzdania 
Diela, dodávateľ je povinný dohodnúť sa s objednávatel"om na inom termíne odovzdania Diela. 
Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade. že na Diele nebudú zistené také vady a nedorobky. ktoré 
by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byt" 
objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku. 

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

vzťahujúcu sa k Dielu potrebnú najmä. nic však výlučne, pre účely kolaudačného konania (ďalej len 
,.Dokladová časť .. ) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä. ale 
nie výlučne: 
a. zameranie skutočne zrealizovaných prác na Diele, vrátane určenia presnej výmery daných prác, 

v čiernotlači, ako aj v digitálnej forme vo formáte PDF: 
b. stavebný denník; 
c. certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku; 
d. doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute; 
e. doklady a cert ifikáty na akúkoľvek časť Diela, osvedčenia o skúškach použi tých materiálov. 

v slovenskom jazyku a iné zápisy a doklady o vykonaných skúškach realizovaných prác, resp. návody 
na použitie zabudovaných zariadení. potrebné ku kolaudácii a riadnemu užívaniu diela. pokiaľ sa takéto 
doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a 
stavebným konaním vyžadujú v zmysle platne j legis latívy Slovenskej republiky. 

Ak nepredloží/nedoloží dodávateľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo). nepovažuje sa 
Dielo za dokončené a schopné odovzdania. 
V prípade, že objednávateľ odmietne podpísať Prcberací protokol, spíšu zmluvné strany Zápis. v ktorom 
uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Dodávateľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela 
oboznámil' objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou 
dodávateľmi technológií. 

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

Preberací protokol bude obsahoval' najmä. ale nie výl učne: 

a. základné údaje o Diele: 
b. súpis zistených vád a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela: 
c. lehoty na odstránenie vád a nedorobkov Diela: 
d. zoznam odovzdaných dokladov vzfahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť): 
e. prehlásenie zmluvných strán o tom. že dodávateľ Dielo odovzdáva a objednávateľ Dielo preberá: 
f. podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán: 
g. konštatovanie. že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynút' záručná doba. 

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

V prípade, ak dodávateľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela. je objednávateľ 
povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) 
kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela. Lehota odovzdania Diela v zmys le bodu 
l O. I tohto Článku môže byť predÍžená len v prípade prerušenia realizácie prác z dôvodu nepriaznivých 
poveternostných vplyvov, kvôli ktorým nie je možné realizovať Dielo v požadovanej kvalite. pričom 

celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť jeden (l) kalendárny mesiac. O prerušení prác 
rozhodne stavebný dozor; dodávateľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu. 
Ustanovenie Článku 7, bodu 7 .4 tým nie je dotknuté. 



Článok ll 
Miesto zhotovenia Diela 

11 .1 Zmluvné strany berú na vedomie. že dodávater bude Dielo zhotovovať na Staveni sku. Zmluvné strany sa 
dohodli , že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele. ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachádza 
v rozsahu. v ktorom zasahuje do tejto stavby počas reali zácie Die la, znáša dodá vater. 

Článok 12 
Zodpovednost' za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba 

12. 1 Dodávater zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v súlade so zmluvou. 
stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác. ak budú 
schválené v súlade s ustanoveniami zmluvy. Dodá vater zodpovedá za to. že ním vykonané práce a dodané 
materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpi som a normám platným v Slovenskej republike a 
Európskej únii . K va lita vykonaného Die la musí byt' v sú lade s platnými technickými normami a štandard mi . 
obvykle aplikovanými v stavebníctve. ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, Proj ektovou 
dokumentáciou. stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právn ymi predpismi . 

12.2 Dodávater zodpovedá za vady Diela. ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania objedná vate rovi. Za vady. 
ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá dodávater v prípade. ak boli tieto spôsobené porušením 
jeho povi nností vyplývajúcich mu zo zmluvy. 

12.3 Dodávater poskytuje objednávaterovi záručnú dobu na stavebné časti Die la v trvaní šesťdesiat (60) 
mesiacov (ďalej len "Záručná doba"). Záručná doba plynie odo dňa podpísania Preberacieho protokolu 
oboma zmluvnými stranami. V prípade. ak objedná vate r prevezme Dielo s drobnými vadami a 
nedorobkami. Záručná doba a začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných 
vád a nedorobkov. 

12.4 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objedná vate r ne môže Die lo alebo jeho čast' užívať pre jeho vady 
a/alebo nedorobky. za ktoré zodpovedá dodá vater. V prípade. že pri odstraňovaní vád a/a lebo nedorobkov 
došlo k výmene jednotli vých častí Die la za nové. pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba. 

12.5 Dodávate r je povinný počas plyn uti a Záručnej doby na svoje náklady. riziko a zodpovednosť odstrániť 

zistené vady. za ktoré nesie zodpovednosť v s úlade s ustanoveniami zmluvy a relevantných ustanovení 

Obchodného zákonn íka. 

12.6 Objednávate r je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dodávaterovi vady Diela najneskôr 
však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení objednávater uvedie 
popis vady, ako sa vada prej avila a j ej rozsah. Dodá vate r j e povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej 
vady bez zbytočného odkladu. najneskôr však do piatich (5) kalendárn ych dní odo dňa oznámenia vady 
objednávateľom . V prípade havarijného stavu je dodá vate r povinný nastúpiť na odstráne nie vád na Die le 
bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade. že 
vada nie je opraviteľná. dodá vate r je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela. 
a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia dodávateľa na odstraňovanie vady. Ak dodávateľ neodstráni 
vady. za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej leho ty na plnenie 
nie kratšej ako pät' (5) kalendárnych dní. j e objednávateľ oprávnený odstrániť vadu tretou osobou na 
náklady dodávatera. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí dodávateľa spolu s 
podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Dodávateľ j e v takom prípade povinný uhradiť 
objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu. 

Článok 13 
Zachovanie dôvernosti informácií 

13. 1 Každá zo zmlu vných strán sa zaväzuje. že kedykoľvek po dni uzatvorenia zmlu vy bez predchádzajúceho 
súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužije. neposkytne ani neoznámi akejkoľvek tretej osobe. s výnimkou 
svojich splnomoc nených zástupcov. audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej zmluvnej 
strany. materskej spoločnosti , dcérskej s poloč nosti materskej spo l očnosti alebo spoločnosti. ktorá ovláda 
materskú spol očnosť. alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu. 
alebo iného orgánu. ktorému podlieha v zmysle právnych predpi sov alebo zmluvne, akékoľvek informácie 
o obchodných vzťahoch s druhou zmluvnou stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné 
alebo iné informácie. ktoré prípadne získa. alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany. 
a to vrátane informác ií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej zmluvnej stran y. 
Toto ustanovenie sa nevzťahuje na dokumentáciu a dokumenty. ktoré sa v zmysle iných právnych predpisov 
(a to najmä Zákona o verejnom obstarávaní) musia zverejňovať. Za porušenie obchodné ho tajomstva sa 
nepovažuje sprístupnenie takto označených dokume ntov osobám zastupujúcim poskytujúcu zmluvnú 

s tranu. 



13.2 Okrem vyšš ie uvede ného. ktorákoľvek zmluvná strana má právo poskytn ú ť takéto info rmácie: 
a. na úče ly súdneho. správneho, alebo iného konania, ktoré ho je účastníkom. a ktoré sa vedie v sú vislosti 

so z mluvou: 
b. osobe. ktorá pre takú zmlu vnú stra nu spracúva dáta. a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne 

spracovávanie dát: 
c. osobe. ktorá pre takú zmlu vnú stranu obstaráva archivác iu zmluvy. a to v rozsahu nevyhnutnom na 

ri adnu archiváciu zmluvy: 
d. osobe. ktorá priamo alebo nepria mo ovláda kt orúkoľvek zo zmluvných strán: 
e. ak to ustanovuje osobitný právny predpi s; 
f. v prípade podstatného a/alebo nepodstatné ho porušenia povinností (zmluvy) na strane dodávateľa, na 

ktoré sa povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 13. 1 tohto Čl ánku neuplat ňuje. 

Článok 14 
Podstatné porušenie zmluvy 

14.1 Zmluvné stra ny sa dohodli . že za podstatné porušenie zmlu vy, na základe ktorého je objednávateľ 

oprávnený odstúpil" od tejto zmluvy. j e možné považoval" najmä/nie výlučne nasledovné konanie: 
a. dodávateľ poruší povinnost'/povinnosti ustanovené v Článku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri 

realizáci i Diela alebo jeho časti prostredníctvom subdodávateľa: 
b. alebo dodávateľ neprevezme Stavenisko od objednávateľa najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 

4. bode 4.3 tejto zmlu vy; alebo dodávateľ nezačne s výkonom stavebných práv podľa Časového 
harmonogramu na zhotovenie Diela odo dľía prevzatia Staveniska najneskôr v lehote ustanovenej v 
Článku 4. bode 4.4 tejto zmluvy: 

c. alebo dodávateľ nedodrží termíny sta novené v Časovom harmonograme a to v prípade. ak j e 
dodávateľ v omeškaní s ktorýmkoľvek jednotli vým termínom realizácie Die la po dobu viac ako desať 
( l O) kalendárnych dní: 

d. alebo je na základe odborného posúdenia technického dozoru a generá lneho proje ktanta 
Die la z technického riešenia a postupu uskutočnenia Die la zrejmé. že dodávateľ nedokáže zhotoviť 
Dielo podľa termínov uvedených v Časovom harmonograme; 

e. alebo dodávateľ neodovzdá zhotovené Dielo v termíne na základe Časového harmonogramu 
uvedeného v Článku 4, bode 4. 1 tejto zmlu vy za splnenia povinnosti dodávateľa ustanovenej v Článku 
IO. bode 10.3 tejto zmluvy; 

f. a lebo dodávateľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela 
určené Stavebno-technickou dokumentáciou. VZP. slovenskými technickými norma mi, európskymi 
normami , všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmlu vou; 
Alebo dodávate ľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravod livých obchodných vzťahov. 
porušuje zákaz ne ka lej súťaže. koná proti pravid lám hospodárskej súťaže, alebo ak jeho či nnosť kazí 
dobré meno a primerané záujmy objednávateľa; alebo 

g. dodávate ľ aj napriek písomnému upozorne niu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa 

(zápi s v stavebnom de nníku na vadné plnenie dodávateľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo 
h. dodávate ľ aj napriek upozorneniu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej 

lehote určenej na odstránenie vady, vadu Diela neodstráni!. V rozsahu vadného plne nia nie je 
objednávateľ povinný zaplatiť za vykonané práce a až do odstránenia vady nie je v omeškaní s 
platením. Výšku takto neuhradenej sumy určí objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného 
plnenia; alebo 

1. dodávateľ nedodrž í záväzok ustanovený v Č lánku 5. bode 5.3 tejto zmlu vy s odkazom na Článok 3, 
body 3.7 a 3 .8 tej to zmluvy vo vzťahu k cene Diela: alebo 

j . dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Č lánku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu 
6.3 a/alebo 6.4 a/a lebo 6.6tejto zmluvy; alebo 

k. dodávateľ nesplní/poruší povinnosflpovinnosti ustanovené v Článku 8. bode 8.4 tejto zmluvy: alebo 
dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosti pri vedení stavebného denníka ustanovené v Článku 
8. bode 8.6 tejto zmlu vy (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 
2 a viackrát); alebo dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, v bode 8.7 
alebo 8.9 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie 
nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát): alebo 

l. dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, bode 8 .11 tejto zmluvy: alebo dodávateľ 
neoprávnene čiastočné a/alebo dodávate ľ celkom zastaví práce na Diele porušením ustanovenia 
špecifikovaného v Článku 8, v bode 8.18 tejto zmlu vy: alebo dodávateľ opakovane nesplní/poruší 
povinnosť ustanovenú v Článku 9. v bode 9. 1 O a/alebo 9. 11 a/alebo 9. 12 tejto zmluvy (opakovaným 
nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplne nie/porušenie min. 2 a viackrát): alebo 

m. dodávateľ nesplní/poruší ktorúko ľvek povinnosť usta novenú v Článku 9. v bode 9.2 1 tejto zmluvy: 
alebo dodávateľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanove nú v Článku 17, v bode 17. 1 tejto 
zmluvy: alebo dodávateľ nesplní/poruší povinnost" ustanovenú v Článku 2 1, v bode 21.5 tejto zmluvy: 
alebo voči dodávateľovi sa vedie konkur.wé konanie. bol podaný návrh na začatie konkurzného 
kona nia, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku , ak bolo 
začaté reštrukturali začné konanie. alebo voči dodávateľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné 
kona nie alebo ak dodávateľ vstúpil do likvidác ie; alebo ak ktorékoľvek 



vyhlásenie/prehlásenie/záväzok dodávateľa uvedený v tejto zmluve bude nepravdivý ku dňu 

uzat voreni a zmluvy alebo sa takým s tane počas real izácie Diela. 
n. dodávateľ nesplní/poruší povinnosť stanovenú v Článku 9. bode 9.24 tejto zmluvy. 

Článok IS 
Sankcie 

15. 1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách: 
1. v prípade omeškania dodávateľa s prevzatím Staveniska od objednávateľa v lehote ustanovenej v 

Článku 4. bode 4.3 tejto zmluvy. objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zml uvnú pokutu 
vo výške 200.-EUR (dvesto eur) bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povi nnosti 

ii . v prípade omeškania zo s trany dodávateľa vykonávať jednotlivé čiastkové plnenia podľa jednotlivých 
termínov uvedených v Časovom harmonograme o viac ako sede m (7) kalendárnych dní, 
objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (jede nsto eur) 
bez DPH za každý deň omeškania dodávateľa počnúc ôsmim (8 .) dňom omeškania. a to v súvis losti s 
každým termínom uvedeným v Časovom harmonograme. s výnimkou nedodržania termínu zhotovenia 
a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatiíuje osobitná sankcia podľa písm . (vi i) tohto bodu zmluvy. 

111. v prípade neprítomnosti osoby stavbyvedúceho alebo jeho zástupcu na Stavenisku podľa Č lánku 8, bodu 
8.4 tejto zmluvy. vzniká objednávatcl'ovi nárok voči dodávatel'ovi na zmluvnú pokutu vo výške 50.-EUR 
(päťdesiat eur) za každý. čo i len začatý deň nesplne nia/porušenia povinnosti. a to aj opakovane 

iv. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávatel'a zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a 
prípadne ďalších na uvede ný úkon splnomocnených zástupcov dodávateľa koordinačných por<id a 
kontrolných dní zvolaných objednávateľom podľa Článku 8, bodu 8.5 tejto zmluvy. vzniká 
objednávate l'ovi nárok voči dodávatel'ovi na zmlu vnú pokutu vo výške l 00,-EUR (jeden sto eur) bez DPH 
za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti , a to aj opakovane 

v. v prípade preukázateľného nedodržania povinností dodávateľa ustanovených v Článku 9, bodoch 9. 1 O. 
9.11, 9. 12 tejto zmluvy alebo ktorejkoľvek inej zmluvnej povinnosti dodávateľa ustanovenej alebo vyššie 
neupravenej podľa osobitných požiadaviek na reali záciu Diela (a to najmä/nie výlučne s odkazom na 
Článok 3. bod 3.4 tejto zmluvy). vzniká objednávatel'ovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo 
výške l 00.-EUR (jeden sto eur) za každé jednotli vé porušenie stanovenej povinnosti a v prípade 
pretrvávajúceho stavu aj za každý, čo i len začatý deň nesplnenie/porušenia povinnosti. a to aj opakovane 

vi. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávate ľa podl'a Článku 9. bodu 9.24 tejto zmluvy. vzniká 
objednávate l'ovi nárok voči dodávatel'ovi na z mluvnú pokutu vo výške 500,-EUR (päťsto eur) za každé 
jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnos ti , a to aj opakovane 

vii . za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela dodávateľom podl'a Časového harmonogramu v 
zmysle Článku l O. bodu l O.I tejto zmluvy v nad väznosti na Článok 4. bod 4.1 tejto zmluvy. vzniká 
objednávateľovi nárok voči dodávatel'ovi na zmluvnú pokutu vo výške 25% ceny Diela bez DPH 

v11t. v prípade, ak dodávate!' spolu s Výzvou na prevzatie Diela nepredloží objednávateľovi predpísanú 
Dokladovú časť vzťahujúcu sa k Die lu podľa Článku l O, bodu l 0.3 tejto zmlu vy. vzniká objednávatel'ovi 
nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške l 00,-EUR (jedensto e ur) za každé jedno tli vé 
porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti 

ix . v prípade. ak dodávateľ nesplní riadne a včas povinnosti ustanovené v Článku 20. v bode 20.4 tejto 
zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 200,-EUR (dvesto 
eur) za každé jednotl i vé nesplne nie/porušenie povinnosti a za každý. čo i len začatý deň 

nesplnenia/porušenia povinnosti 
x. v prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov Die la vyplývajúcich z protokolu. kto rý bude zmluvnými 

stranami spísaný pri odovzdaní Die la objednávateľovi . vzniká objednávate ľovi nárok voči dodávateľovi 

na zmluvnú pokutu vo 200,-EUR (dvesto eur) bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa 
úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov 

xi. v prípade. ak dodávateľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované 
objednávateľom počas plynutia záručnej doby. vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na 
zmluvnú pokutu vo výške 200.-EUR (dvesto eur) bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do 
dňa úplné ho odstránenia týchto rekl a movaných vád a nedo robkov. 

xii. v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahuj úcich sa na 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom dodávateľa a/alebo subdodávateľa. 
vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 300.-EU R (dvesto eur) za 
každé j ednot li vé porušenie a za každý. čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti 

x11 t. za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených STN a/alebo požadovanými Stavebno-technickou 
dokumentáciou a/alebo ktoré bo li zmlu vnými strana mi dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané 
skúškami realizovanými odborne spôsobilými osobami (laboratóriami ). vzniká objednávateľovi nárok 
voči dodávateľovi na z mluvnú pokutu vo výške 200,-EUR (dvesto eur). 

15.2 Z mluvné strany sa týmto výslovne dohodli . že objednávateľovi vzniká nárok na uplatnenie akejkoľvek 
zmluvnej pokuty podľa tejto z mlu vy. až po predchádzajúcom písomnom upozornení adresovanom 
dodávateľovi . v ktorom objednávateľ písomne upozorní dodávateľa na porušenie zmluvnej povinnosti a 
vzniku nároku na zmluvnú pokutu. Ak sa dodávateľ napriek uvedené mu upozorneniu zo strany 
objednávateľa dopustí identického porušenia tejto zmluvy. má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu. Toto 
ustanovenie platí bezvýhradne na všetky zmlu vné pokuty a sankcie vyplývajúce z tejto zmluvy. Pri 
opakovanom porušení identického porušenia vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu 



automaticky. Zmluvná pokuta na základe výzvy objednávatera na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením 
odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty. je splatná v lehote štrnást ic h ( 14) 
kalendárnych dní odo dňa doručeni a predmetnej výzvy objednávatera dodávatel"ovi. Tým nie j e dotknuté 
právo objednávatera použit" na úhradu zmlu vnej pokuty bankovú záruku v zmysle Článku 6, bodu 6. 1 
zmluvy. 

15.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objedná vatc l"a nemá vplyv na prípadné nároky objednávatel"a na 

náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu. 

15.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle zmluvy sa dodávate!" nezbavuje povinnosti Dielo 
vykonať/zhotovil" včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivost"ou. 

15.5 V prípade omeškania objednávatera so zaplatením splatného peňažného záväzku voči dodávatel"ovi má 
dodávater právo požadova( od objednávatel"a úroky z omeškania z d lžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej 
nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. 
Úroky z omeškania na základe výzvy dodávatera na úhradu úrokov z omeškania s uvedením odkazu na 
uplatňujúce s a ustanovenie zmluvy a výpočt u úrokov z omeškania sú splatné v lehote štrnástich ( 14) 
kalendárn ych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy dodávatel"a objednávatel"ovi. 

Článok 16 
Povinnosti objednávatel'a po uzatvorení zmluvy 

16.1 Objednávate!" najneskôr ku diíu odovzdania Staveniska: 
a. oznámi dodávatel'ovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi objednávatera, ktorá bude konaf v 

jeho mene v rozsahu- meno. priezvisko, rozsah oprávnenia- písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje 
na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi dodávatcl'ovi informáciu o zmene kontaktnej osoby 
zástupcovi objednávatel"a a to najneskôr do troch (3) kalendárnych dn í pred uskutočnením zmeny 
kontaktnej osoby) 

b. doručí dodávatel"ovi rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konat" v mene 

objednávatera s presným vymedzením je ho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného 

plnomocenstva. 

Článok 17 
Povinnosti dodávatel'a po uzatvorení zmluvy 

17. 1 Dodávatcr najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska: 
a . oznámi objednávatel"ovi informáciu o kontaktnej osobe- zástupcovi dodávatera. ktorá bude konať v jeho 

mene v rozsahu - meno. priezvisko, rozsah oprávnenia - písomné plnomocenstvo. kontaktné údaje na 
poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi objednávatel"ovi informáciu o zmene kontaktnej osoby -
zástupcovi dodávatera najneskôr 3 dní pred u skutočnením zmeny) 

b. doručí objednávate l"ovi Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konaf v mene 
dodávatera s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného 
plnomocenstva 

c . oznámi objednávatel"ovi osobu. ktorá bude na náklady dodávate ra s poverením objednávate ra vykonávať 
funkciu koordinátora bezpečnosti podl"a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z .z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na staveni sko v platnom znení. ktorú dodávate!" preukáže 

predložením podpísaného životopisu osoby koordinátora s úradne overenou fotokópiou relevantného 
dokladu preukazujúceho jeho odbornú spôsobilosť, nic staršou ako 3 mesiace, predloženie plánu BOZP 
týkajúceho sa realizácie Diela. vyh lásenie osoby koordinátora. že bude k dispozícii dodávatel"ovi na 

plnenie predmetu zákazky. a to po ce lú dobu realizácie Diela. pričom dodá vater môže preukázať splnenie 

tejto podmienky využitím technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v prípade zmeny oznámi 
dodávaterovi informáciu o zmene osoby- koordinátora bezpečnosti objednávatel"ovi najneskôr do troch 

(3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny tejto osoby) . 

Článok 18 
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatváranie dodatkov 

18.1 Akákorvek z mena zmlu vných podmienok je možná len na základe písomne uzatvoreného dodatku. ktorá 
bude tvoriť nedelitel"nú súčasť zmlu vy. 

18.2 Dodatok k zmluve j e možné uzatvoriť len ak j eho obsah nebude: 
a. v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto zmluvy 
b. v rozpore s ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami Obchodného zákonníka 
c. znevýhodňovať objednávateľa 
d. sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam. 

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

neviaže na inú skutočnosť. ktorá by mala nastať neskôr. 



Článok 19 
Iné ustanoYenia- podmienky 

19. 1 Z mlu vné vzťahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak. sa budú riadi ť 

ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatných súvis iacich právnych predpisov 
platných v S lovenskej republi ke. 

19.2 Možné spory. ktoré vzniknú z tejto z mluvy. vrátane sporov o jej platnosť. účinnosť, výklad. výk lad porušení 
zmlu vy alebo jej zrušenia - dôvodov a formy, budú riešené predovšetkým dohodou zml uvných strán. V 
prípade nedosiahnuti a dohody, budú tieto riešené, pok.i al' sa sporové strany písomne nedohodnú inak 
príslušným súdom v síd le obj ednávateľa. 

19.3 Ak by niektoré ustanovenia na základe rozhodnutia príslušného súdu neboli úči nné. nemá to vplyv na 

plat nosť a účinnosť samotnej zmluvy. 

19.4 Ak je dodávatel'om podnikatel'ský subjekt . ktorého sídlo j e mimo Slovenskej republiky. musí sa ri adi ť 

právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

19.5 Všetky prílohy tejto zmlu vy, Stavebno-technická dokumentácie, vrátane oceneného Výkazu vý mer. 

Informácie. doklad y a dokumenty doručené dodávatcl'om objednávate l'ovi v zmysle tejto zmluvy. po jej 
uzatvorení z mlu vy, a dokumenty. informácie. vyjadrenia a ďalšia sprievodná dokumentácia poskytnutá 
objednávatel'om dodávatel'ovi budú t voriť nedel ite l'nú súčasť tejto zmluvy. 

Článok 20 
Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky j ej ukončenia a fo rma a dôYody ukončenia 

zmluvy 

20. 1 Zmlu va nadobudne platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnost' 

deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa 

20.2 Zmluva sa uzatvára na dobu urči tú v trvaní troch (3) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti 

zmluvy. Po uvedenú dobu je pre plnenie tejto zmluvy zachovaná záväzná vi azanosť ponuky dodávateľa. 

20.3 Zmluva sa končí: 
(i) riadnym splnením všetkých práv a povinnosti zmluvných strán. odovzdaním zrealizované ho Die la 

podl'a týchto zmlu vných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách 
(ii ) odstúpením od zmlu vy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné porušenie 

označil v zmlu ve objednávate!'. V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok môže 
objednávatel' od zmluvy odstúpil' bez určenia dodatočnej primeranej leho ty na nápravu. Ak ide o 
nepodstatné porušenie zmluvy, objednávatel' môže odst úpiť od zmlu vy le n v prípade, ak je určená 
dodatočná technicky primeraná lehota na splnenie povinnosti/záväzku a dodávatel' svoju 
povi nnosť/záväzok v tejto lehote nesplní 

(ii i) bezsankčným odstúpením od zmluvy zo strany objednávatel'a z dôvodu nenaplnenia bodu 1.3. 
zmluvy. 

20.4 Ukončenie zmlu vy z dôvodu podl'a bodu 20.3 (ii) tohto Článku nastane dňom doručen ia odstúpenia od 

zmluvy dodávate l'ovi v listinnej forme . V prípade pochyb nosti sa má za to. že odstúpenie - ukončenie 

zmlu vy je účinné na tretí (3) deň po odoslaní oznáme nia o odstúpení od zmluvy. 

20.5 

a. 

b. 

c. 

d . 

e. 

f. 

g . 

Dôsledky odstúpenia od zmluvy: 

objednávate l' umožní prístup dodávatel'ovi na Stavenisko (miesto realizácie Diela), aby mohol vykonat' 
všetky potrebné náležitosti .,Či astkového preberacieho konania'· 
dodávate l' písomne vyzve objednávateľa k "Čiastkovému odovzdaniu diela" a objednávate l' je povinný 
do piatich (5) kalendárnych dní od doručenia výzvy začať .. Či astkové preberacie konanie'· 
dodá vater do piatich (5) kalendárnych dní vykoná súpis všetkých vykonaných prác ocenený spôsobom, 
akým je stanovená cena Diela 
dodávate l' vykoná finančné vyčís lenie vykonaných prác, prípadne poskytnutých záloh a spracuje 
..Čiastkovú konečnú faktúru'· 
dodá vater odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál a vyprace Stavenisko najneskôr do pätnástich 
( 15) kalendárnych dní po skončen í "Či astkového preberacieho konania'· 
dodá vater je v rámci .. Čiastkového preberacieho konania'" povinný v z mys le Článku IO. bodu l 0.3 tejto 
zmlu vy predložil' a odovzdat' Dokladovú časť objednávate l'ovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je 
predmetom ,.Č iastkového preberacieho konania'· . Bez splnenia si predloženia Dokladovej časti nie je 
dodávatel' oprávnený vystaviť .. Čiastkovú konečnú faktúru'· 
zmluvná strana. ktorá zapríčin ila odstúpenie od zmluvy je povinná uhradil' druhej zmluvnej strane všetky 

náklady a ekonomicky oprávnené výdavky a straty jej vzniknuté z dôvodov odstúpenia od zmluvy. 



20.6 Zmlu va sa ukončí aj: 

a. na základe písomnej dohody zmluvných strán. pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných s trán sa 
vyžaduje: 

vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme 
aby dohoda o ukončení zmluvy obsahovala podstatné náležitost i súvisiace s ukončením 
zmluvy a vysporiadaním záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia z mlu vy 

b. ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán nastane ku dňu. ktorý je určený v dohode o ukončení. 

inak ku dnu jej podpísania. 

20.7 Obsahom príslušného dokumentu. ktorý zakladá ukončenie zmluvy musia byť podstatné náležitosti a 
najmä: 

a. dôvody ukončenia zmluvy 
b. termín ukončenia zmlu vy 
c. platnosť a účinnosť dokumentu zakladajúceho ukončenie zmlu vy 
d. vzájomné vysporiadanie finančných a iných záväzkov. ktoré vznikli medzi zmluvnými stranami a sú 

oprávnené ku dňu ukončenia zmluvy. 

Článok 21 
Záverečné dojednania 

21. 1 Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním danej 

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

2 1.2 Dodávate ľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu. doklady a dokumenty 
súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy l O rokov od ich úhrady. 

21.3 Dodávate ľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonávaným Dielom kedykoľvek počas 
platnosti a účinnosti Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku, a to oprávne nými osobami na výkon 
tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súči nnosť. 

21.4 Dodávate ľ je oprávnený voči objednávate ľov i uplatni( sankcie, zmluvné pokuty v roz~ahu a za podmienok 
uvedených v zmluve a/alebo podl'a Obchodného zákonníka ak ich uplatnenie bude oprávnené. 

2 l .5 Pokia!' dodávate!' preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní pod l' a Zákona o verejnom 
obstarávaní treťou osobou (a to naj mä v nadväznosti na§ 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní), je 
povinný plnenie. resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj reali zovať. Nahradenie tretej osoby je možné 
iba pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich zo Zákona o verejnom obstarávaní a príslušnej judikatúry 
Európskeho súdneho dvora. 

21 .6 Zmluvné strany sa dohodli . že vylučujú aplikáciu ust. § 374 Obchodného zákonníka. 

21.7 V prípade. ak sa podľa tejto Zmluvy ustanovuje povinnosť doručif a/alebo predložiť dokumentáciu (právnu. 

technickú a pod.). vyžaduje sa jej predloženie v li stinnej podobe originálu /alebo úradne overenej fo tokópie. 

2 l .8 Uplatnením zmlu vných pokút v stanovenej výške nie sú dotknuté oprávnenia objednávatel'a /dodávate l' a na 

uplatnenie sankcií. penále, pokút a na náhradu škody. 

21.9 Ak zmluva obsahuje možnosť uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porušenie zmluvy v 
rôznej hodnote- výške. platí hodnota zmluvnej pokuty uvedená vo vyššej sadzbe. 

21. l O Dodávate!' vyhlasuje. že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávatel'om. 
Dodávate!' nie je oprávnený požadovať od objednávatel'a úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti 
vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Dodávate !' prehlasuje a 
potvrdzuje. že všetky zmeny. nedostatky a/alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávatel'a 
poskytnutých dodávatel'ovi (najmä/nie výlučne Stavebno-technická dokumentácia. vrátane Výkaz výmer, 
Ohlásenia stavebných úprav a pod.) dodávateľ namietal/oznámil objednávatel'ovi pred podaním svojej 
ponuky. 

21. 11 Objednávate!' si vyhradzuje právo vyhlasovať alebo nadobúdať tovary. s lužby alebo montážne práce 
prostredn íctvom už existujúcich. prebiehaj úcich alebo novo vyhlásených verejných obstarávaní s rovnakým 
alebo podobným predmetom zákazky počas platnosti tejto zmluvy. 

21.12 Doručovanie: Zmluvné strany sa dohodli . že ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak. písomná komunikácia 
podl'a tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučenou poštovou zásielkou 
na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy poštou. kuriérom alebo osobne a v prípadoch stanovených touto 
zmluvou aj prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovným písomným doplnením takejto 
komunikácie v lehote 3 dní. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. Za deň doručenia e
mai lu sa považuje deň. kedy odosielate!' obdržal na svoj e-mail potvrdenie o doručení. potvrdzujúce. že 



správa bola doručená na e-mailový server adresáta. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať. za 
deň doručeni a sa považuje deií odmietnutia prevzatia písomnosti . V prípade. ak si adresát neprevezme 
písomnosť v úložnej lehote na pošte. za dcií doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V 
prípade, ak sa písomnosť vráti odosie la teľovi s označen ím pošty .,adresát neznámy" alebo .. adresát sa 
odsťahoval ' ' alebo s inou poznámkou podobného významu. za dea'í doručenia sa považuje deň vrátenia 
zásielky odosielateľovi . 

21.13 Zmluvné strany vyhlasujú. že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu. zmluvné prejavy sú dostatočne 

určité a zrozumiteľné, zmlu vná voľnosť nie je obmedzená. ďalej že táto zmlu va vyjadruje ich slobodnú a 
vážnu vôľu . nebola pod pí samí v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom 
potvrdzujú svoj imi vlastnoručnými podpismi. 

21.14 Zmlu va je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre dodávateľa a štyri (4) pre 
objednávateľa . 

21.15 Prílohami tejto zmlu vy sú: 
Príloha č. l -Cenová ponuka dodávate ľa l krycí list rozpočtu 
Príloha č. 2- Položkovitý rozpočet (Ocenený výkaz výmer) 
Príloha č. 4- Harmonogram postupu stavebných prác 
Príloha č. 5- Zoznam známych subdodávateľov 

Príloha č. 6- Kontaktné osoby objednávatcl"a l pripojená objednávate ľom pri podpi se zmluvy 

V .MJ?.~~.!.~ ....... , dňa ... n-f.. .. l!?./1 

PhDr. Marek Či 
primátor 

ng 

V Košiciach dňa { ( .'f lo 11 

CyriiP~ 
predseda predstavenstva 



REKAPITULÁCIA STAVBY 
13214 Kód. 

Stavba: Oprava mestských komunikácii rok 2019 

JKSO: 
Miesto: Trebišov 

Objednávateľ: 

Mesto Trebišov 

Zhotoviteľ. 
CO LAS Slovakia, a. s. 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 

znížená 

l cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a is: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

v EUR 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

174 627,99 

Spracovateľ 

Dátum a podpis 

Zhotoviteľ 

Dátum a od is. 
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KS: 
Dátum: 

IČO: 
IC DPH. 

IČO: 
IC DPH. 

IC O: 

IČDPH: 

IC O: 
IČ DPH: 

19. 3.2019 

31 651 402 
SK 2020 492 11 1 

Pečiatka 

174 627,99 

Výška dane 
0 ,00 

34 925,60 

209 553,591 

l ~alda , a.s. 
42 4 5 Koši ce 001 

Pečiatka 



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY 

Kód. 

Stavba: 

Miesto· 

Objednávateľ 

Zhotoviteľ. 

Kód 

13214 

Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Trebi~ov 

Mesto Trebiwv 
COLAS Slovakia, a. s. 

Popis 

Náklady z rozpočtov 

01 

02 

03 

04 

05 
06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Cestná komunikácia ul. M.R.Štefanika, vjazd na 
kruhovú kriýovatku pred predajňou Orange 

Oprava prístupovej cesty k parkovacej ploche 
vedľa autoservisu SAMARA na ulici Komenskeho 

Chodník ul. M.R.Štefanlka pred budovou Poäty 

Chodník ui.Csl. armády, severný chodník od 
svetelnej križovatky po BO 1782 
Chodník ui.Komenskeho pri BO 2116 
Chodník ui.Komenskeho pri BO 2209 

Chodník ui.T.G.Masaryka , južny chodník od ul. 
Komenskeho po ul. Berehovská 

Chodník ui.Cintorínska , vnutrosidliskove 
chodníky vratane vstupov k BO (za areálomWS) 

Chodník ui.J, Kostru, chodník k futbalovemu 
areá ku a vstup na kúpalisko 

Chodník ui.Holleho , severný chodník 
Chodník ui.Moyzesova , chodník od ul. 
Varichovskej po Škultetyho 

Chodník ui.Šrobarova, chodník od ul. M.R. 
Štefa nika a vedľa aut. nástupiäť po ul. J .Husa 

Chodník ui.Sturova -východný chodník a 
napojenie na cestu ul. kpt. Nálepku 
Chodník ui.Pribinova -chodník bez asfaltoveho 
povrchu 
Chodník ui.Kukučínova -severný chodník od ul. 
Hodvábnej po ul. Varichovsku 

Chodník ul Stavebná -východný chodník od ul. 
Čsl. armády po ul. T.G.Masaryka 

Chodník ui.T.G.Masaryka - severný chodník od ul. 
sládkovičovej po ul. Stavebnú 

Chodník ul. Škultétyho, vnutrosidliskovy chodník 
pri BO 1895/55, 1924/4, detskom ihrisku a äkôlke 

Chodník ul. Komenskeho -vnutrosídliskový 
chodník za BO 22210, 2209 od Milk Agro po ul.1. 
Decembra 
Chodník ul.1. Decembra- vnutrosídliskovy 
chodník za BO 2207 
Chodník ul. Komenskeho - sidlískovy chodník za 
BO 2173 

Chodník ui.Cintorínska pri BO 850, spevnená 
plocha a zriadenie 5 novych parkovacích miest 

Chodník ul. L. Sáru -chodník za BO 2361 
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Dátum· 

Projektant 
Spracovateľ. 

19. 3 2019 

Cena bez DPH IEUR) Cena s DPH [EUR) 

174 627,99 209 553,59 

10 432 ,74 12519,29 

12 131 ,91 14 558,29 

10 126,02 12151 ,22 

6 244 ,95 7 493,94 

1 103,60 1 324,32 
1471 ,46 1 765,75 

7 283 ,53 8 740,24 

10 852 ,01 13 022,41 

10 518,04 12 621 ,65 

8 498 ,75 10 198,50 

3 002 ,13 3 602,56 

10 279 ,91 12 335,89 

7 719,79 9 263,75 

8 763,43 10 516,12 

4 11 0,58 4 932 ,70 

4 811 ,06 5 773,27 

2 682,49 3 218,99 

7 681 ,77 9 218,12 

11 426,39 13711 ,67 

2 896,94 3 476,33 

9 222 ,49 11 066,99 

18 211 ,05 21 853,26 

5 156,95 6 188,34 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

01 - Cestná komunikácia ul. M.R.Štefanika, vjazd na kruhovú kriýovatku 
pred predajňou Orange 

JKSO: 
Miesto: Trebišov 

Objednávateľ: 

Mesto Trebišov 

Zhotoviter: 
COLAS Slovakia, a.s. 

Projektant: 

Spracovater: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a od is: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

10 432,74 
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v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum a 

KS: 
Dátum: 

IC O: 
IČ DPH: 

l CO: 
IČ DPH: 

IČO: 
IČ DPH: 

IC O: 
IC DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

19. 3. 2019 

31 651 402 
SK 2020 492 11 1 

10 432,74 

Výška dane 
0,00 

2 086,55 

12 519,29 

Pečiatka 

kia . a. s. 
45 Koš;cc 00) 

Pečiatka 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 
01 -Cestná komunikácia ul. M.R.Štefanika, vjazd na kruhovú kriýovatku 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Kód dielu - Popis 

Náklady z rozpočtu 

Trebišov 

Mesto Trebišov 
COLAS Slovakia, a.s. 

HSV- Práce a dodávky HSV 

1 - Zemné práce 

5 - Komunikácie 

8 - Rúrové vedenie 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

99 - Presun hmôt HSV 
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Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

19. 3. 2019 

Cena celkom [EUR] 

10 432,74 

10 432,74 

1 876,19 

7 462,91 

699,52 

392,96 

1,16 



ROZPOČET 

Stavba: 

Oprava mestských komunikácii rok 2019 
Objekt: 

Miesto: 

01 -Cestná komunikácia ul. M.R.Štefanika, vjazd na kruhovú kriýovatku 

Trebišov 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

PC Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

o HSV 

o 1 

1 K 113107123 

2 K 113107132 

3 K 113152420 

4 K 113202111 

o 5 

5 K 566902112 

6 K 566902122 

7 K 572754111 

8 K 573211108 

9 K 577134221 

o 8 

10 K 899331111 

11 M 592240001200 

o 9 

12 K 916361112 

13 M 592170002100 

w 

15 K 979084216 

99 

998225111 

Mesto Trebišov 

COLAS Slovakia , a .s . 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

Zemné práce 
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného hr.200 do 300 mm -0 40000t 
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 

l prostého hr. vrstvy 150 do 300 mm -0 50000t 
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek ., plochy 
cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 40 
mm O 102t 
Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z 
krajnikov alebo obrubníkov stojatých -0 14500t 

Komunikácie 
Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sieti 
plochy do 15 m2 štrkopieskom, po zhutneni hr. 150 
mm 
Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sieti 

lplochy do 15m2 štrkodrvou po zhutneni hr. 150 mm 
Vyrovnanie povrchu doterajšieh krytov asfaltovým 
betónom AC hr. od 20 do 40 mm 
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve O 50 kg/m2 
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 
3m z nemodifik. asfaltu tr. l , po zhutneni hr. 40 mm 

Rúrové vedenie 
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 
mm zvýšením poklopu 
Skrut výšky 1000 mm TBS-Q.1 80110019 pre 
kanalizatnú šachtu DN 800 rozmer 800x 1000x90 mm 

ot t 'k š k . b ' s a ne on tru c1e a prace- urame 
Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou operou 
Obrubnik PREMAC cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, 
skosenie 15115 mm 
8' 1 ,01 'Prepočítané koeficientom množstva 
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 

~ ~aloženia, ale so zložením na vzdialenost' do 5 km 
vratane likvidácie 
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MJ Množstvo 

m2 30,000 

m2 30,000 

m2 771,000 

m 8,000 

m2 30,000 

m2 30,000 

m2 110,000 

m2 771,000 

m2 771,000 

ks 4,000 

ks 4,000 

m 8,000 

ks 8,080 

8,080 

t 106,802 

Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

J.cena [EUR] 

1,470 

5,470 

2,130 

3,220 

6,670 

5,390 

6,310 

0,320 

7,990 

91 ,030 

83,850 

8,810 

4,090 

2,710 

0,010 

19. 3. 2019 

Cena celkom [EUR] 

10 432,736 

10 432,736 

1 876,190 

44,100 

164,100 

1 642,230 

25,760 

7 462 910 

200,100 

161 ,700 

694,100 

246,720 

6 160,290 

699 520 

364,120 

335,400 

3 2 96 9 ' o 
70,480 

33,047 

289,433 

1,156 

1,156 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

02 - Oprava prístupovej cesty k parkovacej ploche vedl'a autoservisu 
SAMARA na ulici Komenskeho 

JKSO: 
Miesto: Trebišov 

Objednávateľ: 

Mesto Trebišov 

Zhotoviteľ : 

COLAS Slovakia, a.s. 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a od is: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

12131 ,91 
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v EUR 

Spracovate!' 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum a od is: 

KS: 
Dátum: 

!CO: 
IČDPH : 

IC O: 
IC DPH: 

IČO: 
IČDPH: 

IČO: 
IČDPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

19.3. 2019 

31 651 402 
SK 2020 492 111 

12131,91 

Výška dane 
0,00 

2 426,38 

14 558,29 

Pečiatka 

4 5 Koši te 003 

Pečiatka 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

Miesto: 

02 - Oprava prístupovej cesty k parkovacej ploche vedl'a autoservisu 

Trebišov 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Kód dielu - Popis 

Náklady z rozpočtu 

Mesto Trebišov 
COLAS Slovakia, a.s. 

HSV- Práce a dodávky HSV 

1 - Zemné práce 

5 - Komunikácie 

9 -Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

99 - Presun hmôt HSV 
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Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

19. 3. 2019 

Cena celkom [EUR] 

12 131,91 

12 131 ,91 

323,09 

8 461,45 

3 345,25 

2,13 



ROZPOČET 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

Miesto: 

02 - Oprava prístupovej cesty k parkovacej ploche vedl'a autoservisu 

Trebišov 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

o HSV 

D 1 

1 K 122201101 

2 K 122201109 

D 5 

6 K 564831111 

7 K 564851111 

8 K 564861111 

9 K 565141111 

19 K 572754111 

11 K 573111115 

20 K 577134221 

D 9 

13 K 917762111 

14 M 592170002100 

w 

15 K 919735111 

99 

998225111 

Mesto Trebišov 

COLAS Slovakia , a.s. 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

z emne prace 
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 
100m3 
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 
cenám za lepivosť horniny 3 

Komun ikácie 
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po 
zhutneni hr. 100 mm 
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po 
zhutneni hr. 150 mm 
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po 
zhutneni hr. 200 mm 
Podklad z asfaltového betónu AC 16 Ps rozprestretim 
a zhutnenim v pruhu š. do 3 m, po zhutneni hr. 60 mm 
Vyrovnanie povrchu doterajšieh krytov asfaltovým 
betónom AC hr. od 20 do 40 mm 
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 2 50 kgfm2 
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 
3 mz nemodifik. asfaltu tr. l po zhutneni hr. 40 mm 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 12115 s bočnou oporou 
Obrubnfk PRE MAC cestný, lxšxv 1000x 100x200 mm, 
skosenie 15115 mm 
184.1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hÍbky do 50 mm 
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MJ Množstvo 

m3 59,500 

m3 59,500 

m2 90,000 

m2 90,000 

m2 90,000 

m2 355,000 

t 1,940 

m2 265,000 

m2 385,000 

m 184,000 

ks 185,840 

185,840 

m 20,000 

Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ : 

J.cena [EUR] 

5,420 

0,010 

3,190 

4,750 

6,310 

10,720 

87,630 

0,480 

7,990 

13,590 

4,090 

4,230 

0,010 

19. 3. 2019 

Cena celkom [EUR] 

12 131 ,913 

12 131 ,913 

323 085 

322,490 

0,595 

8 461 452 

287,100 

427,500 

567,900 

3 805,600 

170,002 

127.200 

3 076, 150 

3 345,246 

2 500,560 

760,086 

84,600 

2 ,130 

2,130 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

03 - Chodník ul. M.R.Štefanika pred budovou Pošty 

JKSO: 
Miesto: Trebišov 

Objednávateľ: 

Mesto Trebišov 

Zhotoviteľ: 

COLAS Slovakia, a.s. 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

10 126,02 
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v EUR 

Spracovate!' 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

l CO: 
IČDPH : 

l CO: 
IČ DPH: 

l CO: 
IČ DPH: 

IČO: 
IČ DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

19. 3. 2019 

31 651 402 
SK 2020 492 111 

10 126,02 

Výška dane 
0,00 

2 025,20 

12 151,22 

Pečiatka 

003 

Pečiatka 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

Miesto: 

03 - Chodník ul. M.R.Štefanika pred budovou Pošty 

Trebišov 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Kód dielu • Popis 

Náklady z rozpočtu 

Mesto Trebišov 

COLAS Slovakia, a.s. 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemné práce 

5 - Komunikácie 

8 - Rúrové vedenie 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

99 - Presun hmôt HSV 
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Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

19. 3. 2019 

Cena celkom [EUR] 

10 126,02 

10 126,02 

680,94 

8 897,98 

264,02 

281 ,93 

1,15 



ROZPOČET 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

M iesto: 

03 -Chodník ul. M.R.Štefanika pred budovou Pošty 

Trebišov 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

o HSV 

D 1 

1 K 113107231 

2 K 113107241 

D 5 

3 K 566902161 

4 K 572754111 

5 K 573211108 

12 K 577134121 

D 8 

7 K 899331111 

8 M 592240001200 

9 K 899431111 

9 

979084216 

99 

998225111 

Mesto Trebišov 

COLAS Slovakia, a .s. 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

z á emne pr ce 
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu 
prostého hr. vrstvydo 150 mm -0 22500t 
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového. hr. 
vrstvy do 50 mm -0 09800t 

Komunikácie 
Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí 
plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB l tr. C 
20/25 hr. 100 mm 
Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým 
betónom AC hr. od 20 do 40 mm 
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve O 50 kg/m2 
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 
3 m z nemodifik. asfaltu tr. l l po zhutnení hr. 40 mm 

Rúrové vedenie 
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 
mm zvýšením poklopu 
Skruž výšky 1000 mm TBS-0.1 80110019 pre 
kanalizačnú šachtu DN 800 rozmer 800x1000x90 mm 
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 
mm zvýšením krycieho hrnca hydrantu 

Ostatné konštrukcie a ráce-búranie 
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km 
vratane likvidácie 

Presun hmôt HSV 
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Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

MJ Množstvo J.cena [EUR] 

m2 12,000 2,460 

m2 1 034,000 0,630 

m2 12,000 10,540 

m2 30,000 6,31 0 

m2 1 034,000 0,320 

m2 1 034,000 7,980 

ks 1,000 91 ,030 

ks 1,000 83,850 

ks 1,000 89,140 

2,710 

0,010 

19. 3 . 2019 

Cena celkom [EUR] 

10 126,017 

10 126,017 

680 940 

29,520 

651 ,420 

8 897 980 

126,480 

189,300 

330,880 

8 251 ,320 

264 020 

91 ,030 

83,850 

89,140 

281 ,927 

281 ,927 

1,150 

1,150 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

04 -Chodník ui.Čsl. armády, severný chodník od svetelnej križovatky po 
BO 1782 

JKSO: 
Miesto: Trebišov 

Objednávateľ: 

Mesto Trebišov 

Zhotoviteľ: 

COLAS Slovakia, a.s. 

Projektant: 

Spracovateľ : 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávate!' 

Dátum a od is: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

6 244,95 

Strana 12 z 71 

v EUR 

Spracovate!' 

Dátum a podpis: 

Zhotovi tel' 

Dátum a od is: 

KS: 
Dátum: 

IC O: 
IC DPH: 

IC O: 
IC DPH: 

IC O: 
IC DPH: 

l CO: 
IC DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

19.3. 2019 

31 651 402 
SK 2020 492 111 

6 244,95 

Výška dane 
0,00 

1 248,99 

7 493,94 

Pečiatka 

003 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 
04 -Chodník ul. Čsl. armády, severný chodník od svetelnej križovatky po 

Miesto: 

Objednávate!': 
Zhotovi teľ: 

Kód dielu - Popis 

Náklady z rozpočtu 

Trebišov 

Mesto Trebišov 
COLAS Slovakia , a.s. 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemné práce 

5 - Komunikácie 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

99 - Presun hmôt HSV 
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Dátum: 

Projektant: 
Spracova tel': 

19. 3.2019 

Cena celkom [EUR] 

6 244,95 

6 244,95 

438,92 

5 339,41 

465,89 

0,73 



ROZPOČET 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

Miesto: 

04 - Chodník ui.Čsl. armády, severný chodník od svetelnej križovatky po 

Trebišov 

Objednávateľ : 

Zhotovitel': 

l PC Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

o HSV 

o 
1 l K 113107231 

2 K 113107241 

3 ] K 113202111 

o 5 

4 K 566902111 

5 K 566902161 

6 K 573211108 

7 K 577134121 

8 K 596911141 

9 M 592460006900 

w 

Mesto Trebišov 

COLAS Slovakia, a.s . 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

z emne prace 
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu 
prostého hr. vrstvv do 150 mm -0 22500t 
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvv do 50 mm -0 09800t 
Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z 
krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0, 14500t 

Komunikácie 
Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sieti 
plochy do 15m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 100 
mm 
Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí 
plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB l tr. C 
20/25 hr. 1 OO mm 
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve O 50 kg/m2 
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 
3 m z nemodifik. asfaltu tr. ll po zhutneni hr. 40 mm 
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre 
peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením 
lôžka z kameniva hr. 30 mm 
Dlažba betónová Low value PRE MAC Dlažba 
betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 
200x200x60 mm červená 

2,19607843137255"1 ,02 'Prepočítané koeficientom množstva 

Dlažba betónová Low value PRE MAC Dlažba 
592460006800 betónová pre nevidiacich s výstupkami, rozmer 

200x200x60 mm červená 

w 

o 9 

11 K 916361112 

12 M 592170002100 

918101112 

6,90196078431373'1 ,02 ' P repoč ítané koeficientom množstva 

o " k statne onštru c1e a prace- úra n1e k . b 
Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou 
Obrubník PRE MAC cestný, lxšxv 1000x 100x200 mm, 
skosenie 15115 mm 
14"1 ,01 'Pre očitané koeficientom množstva 
Lôžko pod obrubníky. krajniky alebo obruby z 
dlažobn ·ch kociek z betónu rostého tr. C 16/20 
14'0 2' 0 2 

14 1 K 919735123 
R_ezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu 1 

hlbky nad 1 OO do 150 mm 
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 

l 
15 K 979084216 na/oženia, ale so zložením na vzdialenost" do 5 km 

vratane likvidácie 

99 
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MJ Množstvo 

m2 l 9,000 

m2 590,000 

m 14,000 

m2 9,000 

m2 12,000 

m2 590,000 

m2 590,000 

m2 9,280 

m2 l 2,240 1 

2,240 

7,040 

m 14,000 

ks 14, 140 

m 
l 

14,0001 

t 61 ,8751 

Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

J.cena [EUR] 

2,460 

0,630 

3,220 

4,450 

10,540 

0,320 

7.980 

12.180 

23,670 

15,600 

8,810 

4,090 

68,000 

5,640 

2,710 

0,010 

19. 3. 2019 

Cena celkom [EUR] 

6 244,948 

6 244,948 

438 920 

22,140 

371 ,700 

45,080 

5 339,405 

40,050 

126,480 

188,800 

4 708.200 

113,030 

53,021 

109,824 

465,894 

123,340 

57,833 

38,080 

78,960 

167,681 

0 ,729 

0,729 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

05 - Chodník ui.Komenskeho pri BO 2116 

JKSO: 
Miesto: Trebišov 

Objednávateľ: 

Mesto Trebišov 

Zhotoviteľ: 

COLAS Slovakia, a.s. 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

jcena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

1 103,60 
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v EUR 

Spracovate!' 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

IC O: 
IC DPH: 

IC O: 
I Č DPH: 

IC O: 
IČ DPH: 

l CO: 
IČ DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

19. 3. 2019 

31 651 402 
SK 2020 492 111 

1 103,60 

Výška dane 
0,00 

220,72 

1 324,32 

Pečiatka 

ak;a, a .s. 
2 45 Košice 003 

Pečiatka 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 
05- Chodník ui.Komenskeho pri BO 2116 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Kód dielu - Popis 

Náklady z rozpočtu 

Trebišov 

Mesto Trebišov 
COLAS Slovakia, a.s. 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemné práce 

5 - Komunikácie 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

99 - Presun hmôt HSV 

Dátum: 

Projektant: 
Spracovate l': 
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19. 3. 2019 

Cena celkom [EUR) 

1 103,60 

1 103,60 

75,60 

996,00 

31 ,87 

0,13 



ROZPOČET 

Stavba: 
Oprava mestskych komunikácii rok 2019 

Objekt: 

Miesto: 

05- Chodník ui.Komenskeho pri BO 2116 

Trebišov 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

o HSV 

113107241 

o 5 

5 K 573211108 

12 K 577134121 

o 9 

979084216 

99 

998225111 

Mesto T rebišov 

COLAS Slovakia, a.s. 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

Zemné ráce 
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. 
vrst do 50 mm -0 09800t 

Komunikácie 
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve O 50 ka/m2 
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 
3m z nemodifik. asfaltu tr. ll , po zhutneni hr. 40 mm 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
Vodorovná doprava vybúraných hmót po suchu bez 
naloženia, ale so zložen im na vzdialenost" do 5 km 
vratane likvidácie 

Presun hmôt HSV 
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Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

MJ Množstvo J.cena [EUR] 

0,630 

m2 120,000 0,320 

m2 120,000 7,980 

2,710 

0,010 

19. 3. 2019 

Cena celkom [EUR] 

1 103,595 

1 103,595 

75,600 

75,600 

996 000 

38,400 

957,600 

31,870 

31,870 

0 ,125 

0,125 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

06 - Chodník ui.Komenskeho pri BO 2209 

JKSO: 
Miesto: Trebišov 

Objednávateľ: 

Mesto Trebišov 

Zhotoviteľ: 

COLAS Slovakia, a.s. 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
zn i žená 

!cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

1 471,46 
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v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

IČO: 

IC DPH: 

IC O: 
IC DPH: 

IČO: 
IČ DPH: 

IČO: 
IČ DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

19. 3. 2019 

31 651 402 
SK 2020 492 111 

1 471 ,46 

Výška dane 
0,00 

294,29 

1 765,75 

Pečiatka 

45 l<ošicc _",3 

Pečiatka 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

Miesto: 

06 - Chodník ui.Komenskeho pri BO 2209 

Trebišov 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Kód dielu - Popis 

Náklady z rozpočtu 

Mesto Trebišov 
COLAS Slovakia, a.s. 

HSV - Práce a dodávky HSV 

Dátum: 

Projektant: 
Spracovate!': 

19. 3. 2019 

Cena celkom [EUR) 

1 471,46 

1 471 ,46 
---------------------------------------------------------------------------

1 - Zemné práce 

5 - Komunikácie 
-----------------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

99 - Presun hmôt HSV 
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100,80 

1 328,00 

42,49 

0,17 



ROZPOČET 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

Miesto: 

06 -Chodník ui.Komenskeho pri BO 2209 

Trebišov 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

PC Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

o HSV 

113107241 

o 5 

5 K 573211108 

12 K 577134121 

o 9 

979084216 

99 

998225111 

Mesto Trebišov 

COlAS Slovakia, a.s. 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

Zemné ráce 
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. 
vrst do 50 mm -0 09800t 

Komunikácie 
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve O 50 ka/m2 
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 
3 mz nemodifik asfaltu tr. ll , po zhutnení hr 40 mm 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
Vodorovná doprava vybúraných hmót po suchu bez 
naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km 
vratane likvidácie 

Presun hmôt HSV 
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Dátum: 

Projektant: 

Spracova tel': 

MJ Množstvo J.cena [EUR] 

0,630 

m2 160,000 0,320 

m2 160,000 7,980 

2,710 

0,010 

19. 3 . 2019 

Cena celkom [EUR] 

1 471,460 

1 471,460 

100,800 

100,800 

1 328 000 

51 ,200 

1 276,800 

42,493 

42,493 

0,167 

0, 167 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

07 ·Chodník ui.T.G.Masaryka , južny chodník od ul. Komenskeho po ul. 
Berehovská 

JKSO: 
Miesto: Trebišov 

Objednávateľ: 

Mesto Trebišov 

Zhotoviteľ: 

COLAS Slovakia, a.s. 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

Jcena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

7 283,53 
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v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

IC O: 
IČDPH: 

IC O: 
IČDPH: 

IČO: 

IČDPH: 

IČO: 
IČDPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

19. 3.2019 

31 651 402 
SK 2020 492 111 

7 283,53 

Výška dane 
0,00 

1 456,71 

8 740,24 

Pečiatka 

S Koiic" OO.l 

Pečiatka 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 
07 - Chodník ui.T.G.Masaryka , južny chodník od ul. Komenskeho po ul. 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Kód dielu • Popis 

Náklady z rozpočtu 

Trebišov 

Mesto Trebišov 
COLAS Slovakia, a.s. 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemné práce 

5- Komunikácie 

9- Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

99 - Presun hmôt HSV 
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Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

19. 3. 2019 

Cena celkom (EUR] 

7 283,53 

7 283,53 

510,68 

6 276,29 

495,72 

0,85 



ROZPOČET 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

07- Chodník ui.T.G.Masaryka , južny chodník od ul. Komenskeho po ul. 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

PC Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

D HSV 

D 1 

1 K 113107231 

2 K 113107241 

3 K 113202111 

D 5 

4 K 566902111 

5 K 566902161 

6 K 573211108 

7 K 577134121 

8 K 596911141 

9 M 592460006900 

w 

Trebišov 

Mesto Trebišov 

COLAS Slovakia, a .s. 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

Zemné práce 
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu 
prostého hr. vrstvy do 150 mm -0 225001 
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm -0 098001 
Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z 
krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,145001 

Komunikácie 
Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sieti 
plochy do 15m2 štrkopieskom, po zhutneni hr. 100 
mm 
Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí 
plochy do 15m2 podkladovým betónom PB l tr. C 
20/25 hr. 100 mm 
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamen1vom z 
asfaltu cestného v množstve O 50 kg/m2 
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 
3 m z nemodifik. asfaltu tr. ll oo zhutneni hr. 40 mm 
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre 
peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením 
lôžka z kameniva hr. 30 mm 
Dlažba betónová Low value PRE MAC Dlažba 
betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 
200x200x60 mm i!ervená 

2, 19607843137255' 1 ,02 'Pfepočítané koeficientom množstva 

Dlažba betónová Low value PRE MAC Dlažba 
592460006800 betónová pre nevidiacich s výstupkami. rozmer 

200x200x60 mm i!ervená 

D 9 

11 K 916361112 

12 M 592170002100 

w 

918101112 

14 K 919735123 

15 K 979084216 

99 

998225111 

7,2156862745098'1 ,02 'Prepočítané koeficientom množstva 

o 'k statne onštrukcie a p_ráce-búranie 
Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou 
Obrubnik PREMAC cestný, lx$xv 1000x100x200 mm, 
skosenie 15115 mm . -14 1,01 Prepoč1tane koeficientom mnozstva 
Lôžko pod obrubníky, krajniky alebo obruby z 
dlažobn ·ch kociek z betónu ros tého tr. C 16/20 
14'0 2'0 2 
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu 
hÍbkv nad 100 do 150 mm 
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naloženía, ale so zložením na vzdialenost' do 5 km 
vratane likvidácie 

Presun hmôt HSV 
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 
krytom asfaltovým akejkol'vek dÍžky objektu 
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MJ Množstvo 

m2 10,000 

m2 700,000 

m 14,000 

m2 10,000 

m2 13,000 

m2 700,000 

m2 700.000 

m2 9,600 

m2 2,240 

2 ,240 

m 14,000 

ks 14,140 

14,140 

m 14,000 

l 72,880 

Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

J.cena [EUR] 

2,460 

0,630 

3,220 

4,450 

10,540 

0,320 

7,980 

12,180 

23,670 

15,600 

8,810 

4,090 

68,000 

5,640 

2,710 

0,010 

19. 3. 2019 

Cena celkom [EUR] 

7 283,531 

7 283,531 

510,680 

24,600 

441,000 

45,080 

6 276,285 

44,500 

137,020 

224,000 

5 586,000 

116,928 

53,021 

114,816 

495,718 

123,340 

57,833 

38,080 

78,960 
-
197,505 

0 ,848 

0,848 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

08 - Chodník ul. Cintorínska , vnutrosidliskove chodníky vratane 
vstupov k BD (za areálomWS) 

JKSO: 
Miesto: Trebišov 

Objednávateľ: 

Mesto Trebišov 

Zhotoviteľ: 

COLAS Slovakia, a.s. 

Projektant: 

Spracovateľ : 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

10 852,01 
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v EUR 

Spracovate!' 

Dátum a podpis: 

Zhotovitel' 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

IC O: 
IC DPH: 

IC O: 
IC DPH: 

IC O: 
IČ DPH: 

I ČO: 
IČDPH : 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

19. 3. 2019 

31 651 402 
SK 2020 492 111 

10 852,01 

Výška dane 
0,00 

2 170,40 

13 022,41 

Pečiatka 

4 S Košice! OOJ 

Pečiatka 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

Miesto: 

08 -Chodník ui.Cintorínska , vnutrosidliskove chodníky vratane 

Trebišov 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Kód dielu - Popis 

Náklady z rozpočtu 

Mesto Trebišov 

COLAS Slovakia, a.s. 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemné práce 

5- Komunikácie 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

99 - Presun hmôt HSV 
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Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ : 

19. 3. 2019 

Cena celkom [EUR) 

10 852,01 

10 852,01 

743,40 

9 794,00 

313,38 

1,23 



ROZPOČET 

Stavba: 

Objekt: 

Miesto: 

Oprava mestských komunikácii rok 2019 

08 - Chodník ui.Cintorínska , vnutrosidliskove chodníky vratane 

Trebišov 

Objednávate!': Mesto Trebišov 

COLAS Slovakia, a.s. Zhotoviteľ: 

Pč Typ Kód Popis MJ Množstvo 

Náklady z rozpočtu 

o HSV 

113107241 

o 5 

5 K 573211108 

12 K 577134121 

o 9 

979084216 

99 

998225111 

Práce a dodávky HSV 

Zemné ráce 
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. 
vrst do 50 mm -0 09800t 

Komunikácie 
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve O 50 kg/m2 
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 
3m z nemodifik. asfaltu tr. ll , po zhutnení hr. 40 mm 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naloženia, ale so zložením na vzdialenost" do 5 km 
vratane likvidácie 

Presun hmôt HSV 
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m2 1 180,000 

m2 1 180,000 

Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

J.cena [EUR] 

0,630 

0,320 

7,980 

2,710 

0,010 

19. 3. 2019 

Cena celkom (EUR] 

10 852,014 

10 852,014 

743,400 

743,400 

9 794 000 

377,600 

9416,400 

313,384 

313,384 

1,230 

1,230 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

09 - Chodník ui.J, Kostru, chodník k futbalovemu areáku a vstup na 
kúpalisko 

JKSO: 
Miesto: Trebišov 

Objednávateľ: 

Mesto Trebišov 

Zhotoviteľ: 

COLAS Slovakia, a.s. 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

10 518,04 
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v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

IC O: 
IČDPH : 

l CO: 
IČ DPH: 

IC O: 
lé DPH: 

IC O: 
IČ DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

19. 3. 2019 

31 651 402 
SK 2020 492 111 

10 518,04 

Výška dane 
0,00 

2 103,61 

12 621 ,65 

Pečiatka 

OO l 

Pečiatka 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

Miesto: 

09 -Chodník ui.J, Kostru, chodník k futbalovemu areáku a vstup na 

Trebišov 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Kód dielu - Popis 

Náklady z rozpočtu 

Mesto Trebišov 
COLAS Slovakia, a.s. 

HSV- Práce a dodávky HSV 

1 -Zemné práce 

S - Komunikácie 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

99 - Presun hmôt HSV 
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Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

19. 3. 2019 

Cena celkom [EUR] 

10 518,04 

10 518,04 

765,94 

8 596,90 

1 153,97 

1,23 



ROZPOČET 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

Miesto: 

09 -Chodník ui.J, Kostru, chodník k futbalovemu areáku a vstup na 

Trebišov 

Objednáva tel': 

Zhotoviteľ: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

o HSV 

o 1 

1 K 113107241 

2 K 113202111 

o 5 

3 K 566902161 

4 K 573211108 

5 K 577134121 

o 9 

6 K 916361112 

7 M 592170002100 

w 

8 M 592170002300 

9 K 918101112 

99 

Mesto Trebišov 

COLAS Slovakia, a .s. 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

Zemné práce 
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm -0 09800t 
Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z 
krainikov alebo obrubníkov stojatých -0 14500t 

Komunikácie 
Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sieti 
plochy do 15m2 podkladovým betónom PB l tr. C 
20125 hr. 30 mm 
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve O 50 kg/m2 
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š nad 
3 m z nemodifik. asfaltu tr. ll po zhutnení hr. 40 mm 

o statné konštrukcie a prace-burante 
Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16120 s bočnou oporou 
Obrubnlk PRE MAC cestný, lx§xv 1000x 100x200 mm, 
skosenie 15115 mm 

39,6039603960396.1 ,01 'Pfepočítané koeficientom množstva 

Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 330x150x260 mm, 
skosenie 120140 mm 
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 
dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16120 
52 0,2 0,2 
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naloženia, ale so zložením na vzdialenost' do 5 km 
vratane likvidácie 
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MJ Množstvo 

m2 950,000 

m 52,000 

m2 90,000 

m2 950,000 

m2 950,000 

m 52,000 

ks 40,000 

40,000 

ks 36,000 

m3 2,080 

Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

J.cena [EUR] 

0,630 

3,220 

7,910 

0,320 

7,980 

8,810 

4,090 

3,280 

68,000 

2,710 

0,010 

19. 3. 2019 

Cena celkom [EUR] 

10 518,043 

10 518,043 

765 9 o ' 4 

598,500 

167,440 

8 596 900 

711 ,900 

304,000 

7 581,000 

1 1 53 9 ' 74 
458,120 

163,600 

118,080 

141 ,440 

272,734 

1,229 

1,229 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

10- Chodník ui.Holleho , severný chodník 

JKSO: 
Miesto: Trebišov 

Objednávateľ: 

Mesto Trebišov 

Zhotoviteľ: 

COLAS Slovakia, a.s. 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

8 498,75 
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v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

IC O: 
IČ DPH: 

l CO: 
IČ DPH: 

IČO: 
IC DPH: 

IČO: 
IČ DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

19. 3. 2019 

31 651 402 
SK 2020 492 111 

8 498,75 

Výška dane 
0,00 

1 699,75 

10 198,50 

Pečiatka 

Ida, a. s . 

Pečiatka 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

Miesto: 

10- Chodník ui.Holleho , severný chodník 

Trebišov 

Objednávateľ : 

Zhotoviteľ: 

Kód dielu - Popis 

Náklady z rozpočtu 

Mesto Trebišov 
COLAS Slovakia, a.s. 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemné práce 

5 - Komunikácie 

8 - Rúrové vedenie 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

99 - Presun hmôt HSV 

Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 
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19. 3. 2019 

Cena celkom [EUR] 

8 498,75 

8 498,75 

1 236,20 

5 091 ,60 

174,88 

1 994,78 

1,29 



ROZPOČET 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

Miesto: 

10 - Chodník ui.Holleho , severný chodník 

Trebišov 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

o HSV 

o 1 

1 K 113107241 

2 K 113152220 

3 K 113202111 

4 K 113307111 

5 K 113307131 

o 5 

6 K 566902211 

7 K 566902261 

8 K 573211108 

9 K 577134121 

o 8 

10 K 899331111 

11 M 592240001200 

o 9 
12 K 916361112 

13 M 592170002100 

w 

918101112 

979084216 

99 

998225111 

Mesto Trebišov 

COLAS Slovakia, a .s. 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

z emne prace 
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm -0 098001 
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy 
do 500m2, pruh š cez 0,5 m do 1 m, hr. 40 mm 0,102 
l 
Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z 
krainikov alebo obrubníkov stojatých -0,145001 
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
t'aženého hr. do 100mm -0,160001 
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého hr. vrstvy do 150 mm -0 22500t 

Komunikácie 
Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sieti 
plochy nad 15m2 štrkopieskom, po zhutneni hr. 100 
mm 
Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sieti 
plochy nad 15m2 podkladovým betónom PB l tr C 
20/25 hr. 1 OO mm 
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve O 50 kg/m2 
Asfal tový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 
3 m z nemodifik. asfaltu tr. ll po zhutneni hr. 40 mm 

Rúrové vedenie 
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 
mm m _šenim_pokloou 
Skrut vý§ky 1000 mm TBS-Q. 1 80110019 pre 
kanalizačnú §achtu DN 800, rozmer 800x1000x90 mm 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do 
lôžka z betónu orostého tr. C 16/20 s bočnou oporou 
Obrubn/k PRE MAC cestný, lx§xv 1000x 100x200 mm, 
skosenie 15115 mm 

108,910891089109.1 ,01 'Piepočitané koeficientom množstva 

Lôžko pod obrubníky, krajniky alebo obruby z 
dlažobn ·ch kociek z betónu rostého tr. C 16/20 
11o·o.2·o.2 
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naloženia, ale so zložením na vzdialenost' do 5 km 
vratane likvidácie 

Presun hmôt HSV 
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Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

MJ Množstvo J.cena [EUR] 

m2 230,000 0,630 

m2 110,000 2,130 

m 110,000 3,220 

m2 60,000 0,590 

m2 190,000 2,460 

m2 60,000 4,450 

m2 190,000 10,540 

m2 340,000 0,320 

m2 340,000 7,980 

ks 1,000 91 ,030 

ks 1,000 83,850 

m 110,000 8,810 

ks 110,000 4,090 

110,000 

68,000 

2,710 

0,010 

19. 3. 2019 

Cena celkom [EUR] 

8 498,749 

8 498,749 

236 200 1 

144,900 

234,300 

354,200 

35,400 

467,400 

5 091 600 

267,000 

2 002,600 

108,800 

2 713,200 

174 880 

91 ,030 

83,850 

1 994,783 

969,100 

449,900 

299,200 

276.583 

1,286 

1,286 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

11 - Chodník ui.Moyzesova , chodnik od ul. Varichovskej po Škultetyho 

JKSO: 
Miesto: Trebišov 

Objednávateľ: 

Mesto Trebišov 

Zhotoviteľ: 

COLAS Slovakia, a.s. 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

3 002,13 
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v EUR 

Spracovate!' 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

IČO: 
IČDPH: 

IČO: 

I Č DPH: 

IČO: 
IČ DPH: 

lčO: 

IČ DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

19. 3. 2019 

31 651 402 
SK 2020 492 11 1 

3 002,13 

Výška dane 
0,00 

600,43 

3 602,56 

Pečiatka 

vakia. a . s. 
04Z 4 5 Koš ice J03 

Pečiatka 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

Miesto: 

11 - Chodník ui.Moyzesova , chodník od ul. Varichovskej po Škultetyho 

Trebišov 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Kód dielu - Popis 

Náklady z rozpočtu 

Mesto Trebišov 
COLAS Slovakia, a.s. 

HSV- Práce a dodávky HSV 

1 -Zemné práce 

5 - Komunikácie 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

99 - Presun hmôt HSV 
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Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

19. 3. 2019 

Cena celkom [EUR] 

3 002,13 

3 002,13 

176,28 

2 642,35 

183,16 

0,33 



ROZPOČET 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

Miesto: 

11 · Chodník ui.Moyzesova , chodnik od ul. Varichovskej po Škultetyho 

Trebišov 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

PC Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

o HSV 

D 

1 K 113107111 

2 K 113107131 

3 K 113107241 

4 K 113202111 

D 5 

5 K 566902161 

6 K 573211108 

7 K 577134121 

8 K 564732111 

9 K 567114311 

10 K 596911141 

11 M 592460006900 

w 

Mesto Trebišov 

COLAS Slovakia, a .s. 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

z emne prace 
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva 
faženého hr. do 1 OO mm -0 16000t 
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 

. prostého hr. vrstvy do 150 mm -0 22500t 
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm, -0,09800t 
Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z 
krainikov alebo obrubníkov stojatých -0 14500t 

Komunikácie 
Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sieti 
plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB l tr C 
20125 hr. 30 mm 
Postrek asfaltový spoJovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve O 50 kg/m2 
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 
3 m z nemodifik. asfaltu tr. ll po zhutnení hr. 40 mm 
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel'. 
32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm 
Podklad z podkladového betónu PB Ili tr. C 12/15 hr. 
100mm 
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 
peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením 
lôžka z kameniva hr. 30 mm 
Dlažba betónová Low value PRE MAC Dlatba 
betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 
200x200x60 mm, Cervená 

1,09803921568627"1 ,02 'Prepočítané koeficientom množstva 

Dlatba betónová Low value PRE MAC Dlatba 
592460006800 betónová pre nevidiacich s výstupkami, rozmer 

200x200x60 mm Cervená 

w 2,66666666666667"1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

13 K 916361112 
Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou 

14 M 592170002300 
Obrubník PREMAC cestný, lx$xv 330x 150x260 mm, 
skosenie 120140 mm 

15 K 918101112 
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 
dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20 

w . 4 o 2 o 2 

16 K 919735123 
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu 
hlbkv nad 100 do 150 mm 
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 

17 K 979084216 naloženia, ale so zložen im na vzdialenost" do 5 km 
vratane likvidácie 

99 
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MJ Množstvo 

m2 4,000 

m2 4,000 

m2 240,000 

m 4,000 

m2 60,000 

m2 240,000 

m2 240,000 

m2 4,000 

m2 4,000 

m2 3,840 

m2 1,120 

1,120 

2,720 

m 4,000 

ks 12,000 

m3 0,160 

o 160 

m 5,000 

t 25,640 

Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

J.cena [EUR] 

0,590 

2,460 

0,630 

3,220 

7,910 

0,320 

7,980 

4,580 

10,430 

12,180 

23,670 

15,600 

8,810 

3,280 

68,000 

5,640 

2,710 

0,010 

19. 3.2019 

Cena celkom [EUR] 

3 002,130 

3 002,1 30 

176 280 

2,360 

9,840 

151,200 

12,880 

2 642 353 

474,600 

76,800 

1 915,200 

18,320 

41 ,720 

46,771 

26,510 

42,432 

183,164 

35,240 

39,360 

10,880 

28,200 

69,484 

0,333 

0,333 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

12- Chodník ui.Šrobarova, chodník od ul. M.R. štefanika a vedl'a aut. 
nástupišť po ul. J .Husa 

JKSO: 
Miesto: Trebišov 

Objednávateľ: 

Mesto Trebišov 

Zhotovitel': 
COLAS Slovakia, a.s. 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

jcena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

10 279,91 
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v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

IČO: 

IČ DPH: 

IČO: 
IČ DPH: 

IC O: 
IČDPH : 

IČO: 
IČ DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

19.3. 2019 

31 651 402 
SK 2020 492 111 

10 279,91 

Výška dane 
0,00 

2 055,98 

12 335,89 

Pečiatka 

42 45 K o ši c~ OO) 

Pečiatka 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 
12 - Chodník ui.Šrobarova, chodrÍik od ul. M.R. štefanika a vedl'a aut. 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Kód dielu - Popis 

Náklady z rozpočtu 

Trebišov 

Mesto Trebišov 
COLAS Slovakia, a.s. 

HSV- Práce a dodávky HSV 

1 - Zemné práce 

5- Komunikácie 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

99 - Presun hmôt HSV 
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Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

19. 3. 2019 

Cena celkom [EUR] 

10 279,91 

10 279,91 

688,70 

9 183,23 

406,75 

1,23 



ROZPOČET 

Stavba: 

Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

12- Chodník ui.Šrobarova, chodnik od ul. M.R. štefanika a vedl'a aut. 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

PC Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

o HSV 

o 1 

1 K 113107111 

2 K 113107131 

3 K 113107241 

4 K 113152120 

5 K 11320211 1 

o 5 

6 K 572754111 

7 K 573211108 

8 K 577134121 

9 K 564732111 

10 K 567114311 

11 K 596911141 

12 M 592460006900 

13 M 592460006800 

o 9 

14 K 9 16361 11 2 

15 M 592170002200 

16 K 918101112 

w 

17 K 919735123 

18 K 979084216 

Trebišov 

Mesto Trebišov 

COLAS Slovakia, a .s . 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

Zemné práce 
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva 
ťaženého hr. do 100 mm -0 16000t 
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého hr. vrstvy do 150 mm -0 22500t 
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm, -0,09800t 
Frézovanie asf podkladu alebo krytu bez prek ., plochy 
do 500m2 pruh š. do O 5 m hr. 40 mm O 102 t 
Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z 
krainikov alebo obrubníkov stojatých -0 14500t 

Komunikácie 
Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým 
betónom AC hr od 20 do 40 mm 
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve O 50 kg/m2 
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 
3 m z nemodifik. asfaltu tr. ll po zhutnení hr. 40 mm 
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného ver. 
32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 1 OO mm 
Podklad z podkladového betónu PB Ili tr C 12/15 hr. 
100 mm 
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 
peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením 
lôžka z kameniva hr. 30 mm 
Olatba betónová Low value PRE MAC Olatba 
betónová pre nevidiacich drátková, rozmer 
200x200x60 mm tervená 
Olatba betónová Low value PREMAC Olatba 
betónová pre nevidiacich s výstupkami, rozmer 
200x200x60 mm tervená 

o statne konštrukcie a_práce-búranie 
Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou 
Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, 
skosenie 120140 mm 
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 
dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20 
6 o 2 02 
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu 
hÍbky nad 100 do 150 mm 
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naloženia, ale so zložením na vzdialenost' do 5 km 
vratane likvidácie 

Presun hmôt HSV 
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MJ Množstvo 

m2 10,000 

m2 10,000 

m2 960,000 

m2 16,000 

m 6,000 

m2 155,000 

m2 960,000 

m2 960,000 

m2 10,000 

m2 5,000 

m2 4,640 

m2 1,280 

m2 3,360 

m 6,000 

ks 6,000 

m3 0,240 

o 240 

m 6,000 

t 100,432 

Dátum: 

P rojektant: 

Spracovateľ: 

J cena [EUR] 

0,590 

2,460 

0,630 

2,130 

3,220 

6,310 

0,320 

7,980 

4,580 

10,430 

12,180 

23,670 

15,600 

8,810 

5,260 

68,000 

5,640 

2,710 

0,010 

19. 3. 2019 

Cena celkom [EUR] 

10 279,912 

10 279,912 

688,700 

5,900 

24,600 

604,800 

34,080 

19,320 

9 183 229 

978,050 

307,200 

7 660,800 

45,800 

52,150 

56,515 

30,298 

52,416 

406,751 

52,860 

31,560 

16,320 

33,840 

272,171 

1,232 

1,232 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

13- Chodník ui.Šturova- východný chodník a napojenie na cestu ul. 
kpt. Nálepku 

JKSO: 
Miesto: Trebišov 

Objednávateľ: 

Mesto Trebišov 

Zhotoviteľ: 

COLAS Slovakia, a.s. 

Projektant: 

Spracovateľ : 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

l cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

7 719,79 
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v EUR 

Spracovate!' 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum a od is: 

KS: 
Dátum: 

IC O: 
IČDPH: 

IČO : 

IČ DPH : 

IČO: 
IC DPH: 

IČO: 

IC DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

19. 3. 2019 

31 651 402 
SK 2020 492 111 

7 719,79 

Výška dane 
0,00 

1 543,96 

9 263,75 

Pečiatka 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 
13- Chodník ui.Šturova- východný chodník a napojenie na cestu ul. 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Kód dielu • Popis 

Náklady z rozpočtu 

Trebišov 

Mesto Trebišov 
COLAS Slovakia, a.s. 

HSV- Práce a dodávky HSV 

1 • Zemné práce 

5 - Komunikácie 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

99 - Presun hmôt HSV 
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Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

19. 3. 2019 

Cena celkom [EUR] 

7 719,79 

7 71 9,79 

669,54 

6 723,26 

325,94 

1,05 



ROZPOČET 

Stavba: 

Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

13 - Chodník ui.Šturova- východný chodník a napojenie na cestu ul. 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

PC Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

o HSV 

o 
1 K 113107111 

2 K 113107131 

3 K 113107241 

4 K 113152120 

5 K 113202111 

o 5 

6 K 572754111 

7 K 573211108 

8 K 577134121 

9 K 564732111 

10 K 567114311 

o 9 

14 K 916361112 

15 M 592170002200 

16 K 918101112 

979084216 

99 

9982251 11 

Trebišov 

Mesto Trebišov 

COLAS Slovakia , a .s . 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

z é emn · prace 
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva 
ťaženého hr. do 100 mm -0 16000t 
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 
~rostého hr. vrstvy do 150 mm -0 22500t 
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm, -0,09800t 
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy 
do 500 m2 pruh š. do O 5 m hr. 40 mm O 102 t 
Vy1rhanie obrúb kamenných, s vybúraním lóžka, z 
krainikov alebo obrubníkov stojatých -0 14500t 

Komunikácie 
Vyrovnanie povrchu doterajšieh krytov asfaltovým 
betónom AC hr. od 20 do 40 mm 
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve O 50 kg/m2 
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 
3 m z nemodifik. asfaltu tr. ll po zhutnení hr. 40 mm 
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 

32-63 mm (vibr.štrkl PO zhut.hr. 100 mm 
Podklad z podkladového betónu PB 111 tr. C 12/15 hr. 
100mm 

Ostatné konšt rukcie a p ráce-búranie 
Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou 
Obrubnlk PREMAC cestný, lx~xv 1000x150x260 mm, 
skosenie 120140 mm 
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 
dlažobných kociek z betónu orostého tr. C 16/20 . 7 0,2 0,2 
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km 
vratane likvidácie 
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MJ Množstvo 

m2 46,000 

m2 46,000 

m2 500,000 

m2 90,000 

m 7,000 

m2 180,000 

m2 590,000 

m2 590,000 

m2 46,000 

m2 46,000 

m 7,000 

ks 7,000 

m3 0,280 

Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ : 

J.cena [EUR] 

0 ,590 

2,460 

0,630 

2,130 

3,220 

6 ,310 

0,320 

7,980 

4,580 

10,430 

8,810 

5,260 

68,000 

2,710 

0,010 

19.3. 2019 

Cena celkom [EUR] 

7 719,792 

7 719,792 

669 ,540 

27,140 

113,160 

315,000 

191 ,700 

22,540 

6 723 260 

1 135,800 

188,800 

4 708,200 

210,680 

479,780 

325,943 

61,670 
--
36,820 

19,040 

208,413 

1,049 

1,049 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

14- Chodník ui.Pribinova -chodník bez asfaltoveho povrchu 

JKSO: 
Miesto: Trebišov 

Objednávateľ: 

Mesto Trebišov 

Zhotoviteľ : 

COLAS Slovakia, a.s. 

Projektant: 

Spracovateľ : 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

jcena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a od is: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

8 763,43 
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v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum a od is: 

KS: 
Dátum: 

IC O: 
IČDPH : 

IC O: 
IČDPH : 

IC O: 
IČ DPH: 

IC O: 
IČ DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

19. 3.2019 

31 651 402 

SK 2020 492 111 

8 763,43 

Výška dane 
0,00 

1 752,69 

10 516,12 

Pečiatka 

OO l 

Pečiatka 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

Miesto: 

14- Chodník ul. Pribinova -chodník bez asfaltoveho povrchu 

Trebišov 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Kód d1elu - Popis 

Náklady z rozpočtu 

Mesto Trebišov 
COLAS Slovakia, a.s. 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemné práce 

5 - Komunikácie 

9 -Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

99 - Presun hmôt HSV 
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Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

19. 3. 2019 

Cena celkom [EUR] 

8 763,43 

8 763,43 

27,06 

8 694,64 

40,55 

1,18 



ROZPOČET 

Stavba: 

Objekt: 

M iesto: 

Oprava mestských komunikácii rok 2019 

14- Chodník ui.Pribinova- chodník bez asfaltoveho povrchu 

Trebišov 

Objednávateľ: Mesto Trebišov 

COLAS Slovakia, a .s. Zhotoviteľ : 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo 

Náklady z rozpočtu 

o HSV Práce a dodávky HSV 

113107131 

o 5 Komunikácie 

2 K 572754111 
Vyrovnanie povrchu doterajšieh krytov asfaltovým 

m2 246,000 
betónom AC hr. od 20 do 40 mm 

3 K 573211108 
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

m2 820,000 
asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2 

4 K 577134121 
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š nad 

m2 820,000 
3 m z nemodifik. asfaltu tr. ll po zhutnení hr. 40 mm 

5 K 564732111 
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel'. 

m2 11,000 
32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm 

6 K 567114311 
Podklad z podkladového betónu PB 111 tr. C 12/15 hr. 

m2 11,000 
100 mm 
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre 

7 K 596911141 peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením m2 5,840 
lôžka z kameniva hr. 30 mm 
Dlažba betónová Low value PRE MAC Dlažba 

8 M 592460006900 betónová pre nevidiacich drážková, rozmer m2 1, 120 
200x200x60 mm Cervená 
Dlažba betónová Low value PREMAC Dlažba 

9 M 592460006800 betónová pre nevidiacich s výstupkami, rozmer m2 4,720 
200x200x60 mm Cervená 

o 9 o statn é k š k . á b " on tru cte a pr ce- urame 

10 K 919735123 
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu 

m 6,000 
hÍbkynad 100 do 150 mm 
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 

11 K 979084216 naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km t 2,475 
vratane likvidácie 

99 

998225111 
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Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

J.cena [EUR] 

2,460 

6,310 

0,320 

7,980 

4,580 

10,430 

12,180 

23.670 

15,600 

5,640 

2,7 10 

0,0 10 

19. 3. 2019 

Cena celkom [EUR) 

8 763,428 

8 763,428 

27,060 

27,060 

8 694 643 

1 552,260 

262,400 

6 543,600 

50,380 

114,730 

71 ,131 

26,510 

73,632 

40,547 

33,8401 

6,7071 

1 ,178 

1,178 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

15- Chodník u i. Kukučínova- severný chodník od ul. Hodvábnej po ul. 
Varichovsku 

JKSO: 
Miesto: Trebišov 

Objednávateľ: 

Mesto Trebišov 

Zhotoviteľ: 

COI.AS Slovakia, a.s. 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

lcena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

4 110,58 

Strana 45 z 71 

v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotovíte l' 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

IC O: 
IČ DPH: 

l CO: 
IČ DPH: 

IC O: 
IČ DPH : 

IC O: 
IČDPH : 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

19. 3. 2019 

31 651 402 
SK 2020 492 111 

4110,58 

Výška dane 
0,00 

822,12 

4 932,70 

Pečiatka 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 
15 - Chodník ui.Kukučínova - severný chodník od ul. Hodvábnej po ul. 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Kód d1elu - Popis 

Náklady z rozpočtu 

Trebišov 

Mesto Trebišov 
COLAS Slovakia, a.s. 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemné práce 

S - Komunikácie 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

99 - Presun hmôt HSV 

Strana 46 z 71 

Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

19. 3. 2019 

Cena celkom [EUR] 

4110,58 

4110,58 

241 ,45 

3 769,48 

99,12 

0,53 



ROZPOČET 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 
15- Chodník ui.Kukučínova -severný chodnik od ul. Hodvábnej po ul. 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

o HSV 

o 1 

1 K 113107111 

2 K 113107131 

3 1 K 113107241 

o 5 

4 K 572754111 

5 K 573211108 

6 K 577134121 

7 K 564732111 

8 K 567114311 

9 K 596911141 

10 M 592460006900 

11 M 592460006800 

o 9 

979084216 

99 

998225111 

Trebišov 

Mesto Trebišov 

COLAS Slovakia, a .s. 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

z á emne pr ce 
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva 
t'aženého hr. do 100 mm -0 16000t 
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého hr. vrstvy do 150 mm -0 22500t 
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm, -0,09800t 

Komun ikácie 
Vyrovnanie povrchu doterajšieh krytov asfaltovým 
betónom AC hr. od 20 do 40 mm 
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve O 50 kg/m2 
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 
3 m z nemodifik. asfaltu tr. ll, po zhutnení hr. 40 mm 
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 
32-63 mm (vibr.štrk) oo zhut.hr. 100 mm 
Podklad z podkladového betónu PB 111 tr. C 12/15 hr. 
100 mm 
Kladenie betónovej zamkoveJ dlažby komunikácii pre 
peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením 
lôžka z kameniva hr. 30 mm 
Dlažba betónová Low value PRE MAC Dlažba 
betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 
200x200x60 mm červená 
Dlažba betónová Low value PRE MAC Dlažba 
betónová pre nevidiacich s výstupkami, rozmer 
200x200x60 mm. červená 

Ostatné konštrukcie a ~ráce-búranie 
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naloženia, ale so zložen im na vzdialenost' do 5 km 
vratane likvidácie 

Presun hmôt HSV 
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MJ Množstvo 

m2 11 ,000 

m2 11 ,000 

m2 330,000 

m2 110,000 

m2 330,000 

m2 330,000 

m2 11 ,000 

m2 11 ,000 

m2 5,840 

m2 1, 120 

m2 4,720 

Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

J cena [EUR] 

0,590 

2,460 

0,630 

6,310 

0,320 

7,980 

4,580 

10,430 

12,180 

23,670 

15,600 

2,710 

0,010 

19. 3. 2019 

Cena celkom [EUR) 

4 110,576 

4110,576 

2 1 50 4 .4 
6,490 

27,060 

207,900 

3 769,483 

694,100 

105,600 

2 633,400 

50,380 

114,730 

71 ,131 

26,510 

73,632 

99,118 

99,118 

0,525 

0,525 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

16- Chodník ul Stavebná - východný chodník od ul. Čsl. armády po ul. 
T.G.Masaryka 

JKSO: 
Miesto: Trebišov 

Objednávateľ: 

Mesto Trebišov 

Zhotoviteľ: 

COLAS Slovakia, a.s. 

Projektant: 

Spracovateľ : 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

4 811 ,06 
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v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

IC O: 
IČ DPH: 

IC O: 
IČDPH : 

IC O: 
IČ DPH: 

IC O: 
IČDPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

19. 3. 2019 

31 651 402 
SK 2020 492 111 

4 811,06 

Výška dane 
0,00 

962,21 

5 773,27 

Pečiatka 

003 

Pečiatka 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 
16 - Chodník ul Stavebná - východný chodník od ul. Čsl. armády po ul. 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ : 

Kód dielu - Popis 

Náklady z rozpočtu 

Trebišov 

Mesto Trebišov 
COLAS Slovakia, a.s. 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 -Zemné práce 

5 - Komunikácie 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

99 - Presun hmôt HSV 

S1rana 49 z 7 1 

Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

19. 3. 2019 

Cena celkom [EURI 

4 811 ,06 

4 811 ,06 

289,80 

4 398,52 

122,17 

0,58 



ROZPOČET 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

16- Chodník ul Stavebná- východný chodník od ul. Čsl. armády po ul. 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

o HSV 

113107241 

D 5 

2 K 572754111 

3 K 573211108 

4 K 577134121 

9 

979084216 

99 

998225111 

Trebišov 

Mesto Trebišov 

COLAS Slovakia, a .s. 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

Zemné ráce 
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. 
vrst do 50 mm -0 09800t 

Komun ikácie 
Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým 
betónom AC hr. od 20 do 40 mm 
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2 
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 
3 m z nemodifik. asfaltu tr. 11 . po zhutnení hr. 40 mm 

Ostatné konštrukcie a ráce-búranie 
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naloženia, ale so zložením na vzdialenost' do 5 km 
vratane likvidácie 

Presun hmôt HSV 
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MJ Množstvo 

m2 92,000 

m2 460,000 

m2 460,000 

Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

J.cena [EUR] 

0,630 

6,310 

0,320 

7,980 

2,710 

0,010 

19. 3. 2019 

Cena celkom [EUR] 

4 811 ,063 

4811 ,063 

289,800 

289,800 

4 398 520 

580,520 

147,200 

3 670,800 

122,167 

122,167 

0,576 

0,576 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

17 - Chodník ui.T.G.Masaryka - severný chodník od ul. sládkovičovej po 
ul. Stavebnú 

JKSO: 
Miesto: Trebišov 

Objednávateľ: 

Mesto Trebišov 

Zhotoviteľ: 

COLAS Slovakia, a.s . 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

jcena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

2 682.49 
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v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotovi tel' 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

IC O: 
IČDPH: 

IC O: 
IČ DPH: 

IČO: 
IČDPH: 

IČO: 
IČ DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

19. 3. 2019 

31 651 402 
SK 2020 492 111 

2 682,49 

Výška dane 
0,00 

536,50 

3 218,99 

Pečiatka 

4 5 Ko ši el! OO.l 

Pečiatka 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

Miesto: 

17- Chodník ui.T.G.Masaryka - severný chodník od ul. sládkovičovej po 

Trebišov 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Kód d1elu · Popis 

Náklady z rozpočtu 

Mesto Trebišov 
COlAS Slovakia, a.s. 

HSV- Práce a dodávky HSV 

1 -Zemné práce 

5 - Komunikácie 

8 - Rúrové vedenie 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

99 - Presun hmôt HSV 
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Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

19. 3. 2019 

Cena celkom [EURI 

2 682,49 

2 682,49 

164,08 

2 362,99 

89,14 

65,95 

0,33 



ROZPOČET 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

Miesto: 

17- Chodník ui.T.G.Masaryka -severný chodník od ul. sládkovičovej po 

Trebišov 

Objednávateľ: 

Zhotoviter: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

o HSV 

o 
1 K 113107111 

2 K 113107131 

3 K 113107241 

o 5 

4 K 572754111 

5 K 573211108 

6 K 577134121 

7 K 564732111 

8 K 567114311 

9 K 596911141 

10 M 592460006900 

11 M 592460006800 

o 8 

899431111 

9 

979084216 

99 

998225111 

Mesto Trebišov 

COLAS Slovakia, a.s. 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

z emne prace 
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva 
ťaženého hr. do 100 mm .o 16000t 
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 
Qrostého hr. vrsJyy do 150 mm ·O 22500t 
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm, -0,09800t 

Komunikácie 
Vyrovnanie povrchu doterajšieh krytov asfaltovým 
betónom AC hr. od 20 do 40 mm 
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve O 50 kg/m2 
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 
3m z nemodifik. asfaltu tr. ll , po zhutnení hr. 40 mm 
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 
32-63 mm (vibr.štrk) oo zhut.hr. 100 mm 
Podklad z podkladového betónu PB 111 tr. C 12/15 hr. 
100mm 
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre 
peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriaden im 
lôžka z kameniva hr. 30 mm 
Olatba betónová Low value PRE MAC Olatba 
betónová pre nevidiacich drátková, rozmer 
200x200x60 mm červená 
Olatba betónová Low value PRE MAC Olatba 
betónová p re nevidiacich s výstupkami, rozmer 
200x200x60 mm L červená 

Rúrové vedenie 
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 
mm z "šením k cieho hrnca uzaver l nu 

Ostatné konštrukcie a ráce-búranie 
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km 
vratane likvidácie 

Presun hmôt HSV 
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MJ Množstvo 

m2 8,000 

m2 11 ,000 

m2 210,000 

m2 63,000 

m2 210,000 

m2 210,000 

m2 8,000 

m2 8,000 

m2 3,360 

m2 1,120 

m2 2,240 

Dátum: 

Projektant: 

Spracovater: 

J cena (EUR] 

0,590 

2,460 

0,630 

6,310 

0,320 

7,980 

4,580 

10,430 

12,180 

23,670 

15,600 

89,140 

2,7 10 

0,010 

19. 3. 2019 

Cena celkom (EUR] 

2 682,491 

2 682,491 

164 080 

4,720 

27,060 

132,300 

2 362,989 

397,530 

67,200 

1 675,800 

36,640 

83,440 

40,925 

26,510 

34,944 

89,140 

89,140 

65,948 

65,948 

0 ,334 

0,334 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

18- Chodník ul. Škultétyho, vnutrosidliskovy chodník pri BD 1895/55, 
1924/4, detskom ihrisku a škôlke 

JKSO: 
Miesto: Trebišov 

Objednávateľ : 

Mesto Trebišov 

Zhotoviteľ: 

COLAS Slovakia, a.s. 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a od is: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

7 681 ,77 
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v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum a od is: 

KS: 
Dátum: 

IC O: 
IČ DPH: 

IC O: 
IČ DPH: 

IC O: 

IČDPH : 

IC O: 
IČ DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

19. 3. 2019 

31 651 402 

SK 2020 492 111 

7 681,77 

Výška dane 
0,00 

1 536,35 

9 218,12 

Pečiatka 

S Koiic2 001 

Pečiatka 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

Miesto: 

18 ·Chodník ul. Škultétyho, vnutrosidliskovy chodník pri BD 1895/55, 

Trebišov 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Kód dielu - Popis 

Náklady z rozpočtu 

Mesto Trebišov 
COLAS Slovakia, a.s. 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 -Zemné práce 

5 - Komunikácie 

8 - Rúrové vedenie 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

99 - Presun hmôt HSV 
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Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

19. 3. 2019 

Cena celkom [EUR] 

7 681,77 

7 681,77 

460,32 

6 756,64 

174,88 

289,00 

0,92 



ROZPOČET 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

Miesto: 

18 - Chodník ul. Škultétyho, vnutrosidliskovy chodník pri BD 1895/55, 

Trebišov 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

PC Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

D HSV 

D 

1 K 113107241 

2 K 113202111 

D 5 

3 K 566902261 

4 K 572754111 

5 K 573211108 

6 K 577134121 

o 8 

7 K 899331111 

8 M 592240001200 

o 9 

9 K 916361112 

10 M 592170002200 

11 K 918101112 

979084216 

99 

998225111 

Mesto Trebišov 

COLAS Slovakia, a .s . 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

z emne p race 
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm -0 09800t 
Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z 
krajnikov alebo obrubníkov stojatých -0 14500t 

Kom unikácie 
Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí 
plochy nad 15m2 podkladovým betónom PB l tr. C 
20/25 hr. 100 mm 
Vyrovnanie povrchu doterajšieh krytov asfaltovým 
betónom AC hr. od 20 do 40 mm 
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve O 50 kg/m2 
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 
3 m z nemodifik. asfaltu tr. ll po zhutnení hr. 40 mm 

Rúrové vedenie 
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 
mm zllý_šenlm_pokiO_QU 
Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 80110019 pre 
kanalizačnú šachtu DN 800 rozmer 800x1000x90 mm 

o l l . k št k . b ' s a ne on ru cte a prace- urame 
Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou 
Obrubnfk PRE MAC cestný, fxšxv 1000x 150x260 mm, 
skosenie 120140 mm 
Lôžko pod obrubníky, krajniky alebo obruby z 
dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20 
6 0,2 0,2 
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km 
vratane likvidácie 
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MJ Množstvo 

m2 700,000 

m 6,000 

m2 6,000 

m2 140,000 

m2 700,000 

m2 700,000 

ks 1,000 

ks 1,000 

m 6,000 

ks 6,000 

m3 0,240 

Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

J.cena [EUR] 

0,630 

3,220 

10,540 

6,310 

0,320 

7,980 

91 ,030 

83,850 

8,810 

5,260 

68,000 

2,710 

0,010 

19. 3. 2019 

Cena celkom [EUR] 

7 681 ,766 

7 681,766 

460 320 

441 ,000 

19,320 

6 756 640 

63,240 

883,400 

224,000 

5 586,000 

174 880 

91 ,030 

83,850 

289 004 

52,860 

31,560 

16,320 

188,264 

0 ,922 

0,922 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

19- Chodník ul. Komenskeho -vnutrosídliskový chodník za BD 22210, 
2209 od Milk Agro po ul.1. Decembra 

JKSO: 
Miesto: Trebišov 

Objednávateľ: 

Mesto Trebišov 

Zhotoviteľ: 

COlAS Slovakia, a.s. 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a od is: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

11 426,39 
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v EUR 

Spracovate!' 

Dátum a podpis: 

Zhotovitel' 

Dátum a od is: 

KS: 
Dátum: 

!CO: 
IC DPH: 

!CO: 
IC DPH: 

IČO: 
IC DPH: 

l CO: 
IC DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

19. 3. 2019 

31 651 402 
SK 2020 492 111 

11 426,39 

Výška dane 
0,00 

2 285,28 

13 711,67 

Pečiatka 

4 5 Ko šic<? CC! ) 

Pečiatka 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

Miesto: 

19 - Chodník ul. Komenskeho -vnutrosídliskový chodník za BO 22210, 

Trebišov 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Kód dielu - Popis 

Náklady z rozpočtu 

Mesto Trebišov 
COLAS Slovakia, a.s. 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemné práce 

5 - Komunikácie 

8 - Rúrové vedenie 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

99 - Presun hmôt HSV 
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Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

19. 3. 2019 

Cena celkom [EUR] 

11 426,39 

11 426,39 

700,42 

9 912,10 

264,02 

548,48 

1,38 



ROZPOČET 

Stavba: 

Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

M iesto: 

19- Chodník ul. Komenskeho -vnutrosídliskový chodník za BO 22210, 

Trebišov 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

o HSV 

D 

1 K 113107241 

2 K 113202111 

D 5 

3 K 566902261 

4 K 572754111 

5 K 573211108 

6 K 577134121 

D 8 
7 K 899331111 

8 M 592240001200 

9 K 899431111 

D 9 

10 K 916361112 

11 M 592170002200 

12 K 918101112 

979084216 

99 

998225111 

Mesto Trebišov 

COLAS Slovakia, a.s. 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

z emne prace 
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvv do 50 mm -0 09800t 
Vytrhanie obrúb kamenných , s vybúraním lôžka, z 
krainikov alebo obrubníkov stojatých -0 14500t 

Komunikácie 
Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sieti 
plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB l tr. C 
20/25 hr. 1 OO mm 
Vyrovnanie povrchu doterajšieh krytov asfal tovým 
betónom AC hr. od 20 do 40 mm 
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve O 50 kg/m2 
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 
3 m z nemodifik. asfaltu tr. ll po zhutneni hr. 40 mm 

Rúrové vedenie 
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 
mm zvýšením poklopu vodomernej šachty 
Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 80110019 pre 
kanalizačnú šachtu DN 800 rozmer 800x 1000x90 mm 
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 
mm zvýšením krycieho hrnca uzáver vodv 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou 
Obrubník PRE MAC cestný, lxšxv 1000x 150x260 mm, 
skosenie 120140 mm 
Lôžko pod obrubníky, krajniky alebo obruby z 
dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20 
16"0,2'0,2 
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naloženia, ale so zložením na vzdialenost" do 5 km 
vratane likvidácie 
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MJ Množstvo 

m2 1 030,000 

m 16,000 

m2 6 ,000 

m2 206,000 

m2 1 030,000 

m2 1 030,000 

ks 1,000 

ks 1,000 

ks 1,000 

m 16,000 

ks 16,000 

m3 0,640 

Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

J.cena [EUR] 

0,630 

3,220 

10,540 

6,310 

0,320 

7,980 

91 ,030 

83,850 

89,140 

8,810 

5,260 

68,000 

2,710 

0,010 

19. 3. 2019 

Cena celkom [EUR] 

11 426,390 

11 426,390 

700 420 

648,900 

51 ,520 

9 912 100 

63,240 

1 299,860 

329,600 

8 219,400 

264 020 

91 ,030 

83,850 

89,140 

548,475 

140,960 

84,160 

43,520 

279,835 

1,375 

1,375 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

20 -Chodník ul.1 . Decembra - vnutrosídliskovy chodník za BO 2207 

JKSO: 
Miesto: Trebišov 

Objednávate!': 
Mesto Trebišov 

Zhotoviteľ: 

COLAS Slovakia, a.s. 

Projektant: 

Spracovater: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

jcena s DPH 

Projektant 

Základ dane 
0,00 

2 896,94 

v EUR 

Spracovateľ 

KS: 
Dátum: 

IC O: 
IČDPH : 

IC O: 
IČ DPH: 

IC O : 
IČ DPH: 

IC O: 
IČ DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

19. 3. 2019 

31 651 402 
SK 2020 492 111 

2 896,94 

Výška dane 
0,00 

579,39 

3 476,33 

~D~á~tu~m~aLp~od~p~is~: ________________ ~Pe~č~ia~t~ka~-------------~D~á~tu~m~aLp~o~dp~is~: ____________________ ~P~e~č~ia~t~ka 

Objednávateľ Zhotoviteľ 

COLAS S v kía a 5 
P riemys.! ln.i 6, 2 45 •Koiic.e OOJ 

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

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

Miesto: 

20 - Chodník ul.1 . Decembra - vnutrosídliskovy chodník za BO 2207 

Trebišov 

Objednáva tel': 
Zhotovitel': 

Kód dielu - Popis 

Náklady z rozpočtu 

Mesto Trebišov 
COLAS Slovakia, a.s. 

HSV- Práce a dodávky HSV 

1 - Zemné práce 

5 - Komunikácie 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

99 - Presun hmôt HSV 
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Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

19. 3. 2019 

Cena celkom [EUR] 

2 896,94 

2 896,94 

198,45 

2 614,50 

83,66 

0,33 



ROZPOČET 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

Miesto: 

20 -Chodník ul.1 . Decembra - vnutrosídliskovy chodník za BD 2207 

Trebišov 

Objednávateľ: 

Zhotovíte!': 

PC Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

D HSV 

113107241 

D 5 

2 K 573211108 

3 K 577134121 

D 9 

979084216 

99 

998225111 

Mesto Trebišov 

COLAS Slovakia, a .s. 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

Zemné ráce 
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového. hr. 
vrst do 50 mm -0 09800t 

Komunikácie 
Postrek asfaltový spojovací bez posy pu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve O 50 kg/m2 
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 
3 mz nemodifik. asfaltu tr. ll , po zhutneni hr. 40 mm 

Ostatné konštrukcie a _práce-búranie 
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km 
vratane likvidácie 

Presun hmôt HSV 
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MJ Množstvo 

m2 315,000 

m2 315,000 

Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

J.cena [EUR] 

0,630 

0,320 

7,980 

2,710 

0,010 

19.3. 2019 

Cena celkom [EUR] 

2 896,936 

2 896,936 

198,450 

198,450 

2 614 500 

100,800 

2 513,700 

83,658 

83,658 

0,328 

0,328 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

21 -Chodník ul. Komenskeho - sidliskovy chodník za BD 2173 

JKSO: 
Miesto: Trebišov 

Objednávateľ : 

Mesto Trebišov 

Zhotoviteľ : 
COLAS Slovakia, a.s. 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znižená 

jcena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávate!' 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

9 222,49 
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v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotovi tel' 

Dátum a podpis: 

KS : 
Dátum: 

IC O: 
IČ DPH: 

l CO: 
IČ DPH: 

IČO: 
IČ DPH: 

IC O: 
IČDPH : 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

19. 3.2019 

31 651 402 
SK 2020 492 111 

9 222,49 

Výška dane 
0,00 

1 844,50 

11 066,99 

Pečiatka 

ia, a.s. 
O()) 

Pečiatka 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

Miesto: 

21 -Chodník ul. Komenskeho - sidliskovy chodník za BD 2173 

Trebišov 

Objednávateľ: 

Zhotovíte l': 

Kód dielu - Popis 

Náklady z rozpočtu 

Mesto Trebišov 

COLAS Slovakia, a.s. 

HSV- Práce a dodávky HSV 

1 - Zemné práce 

5 - Komunikácie 

8 - Rúrové vedenie 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

99 - Presun hmôt HSV 
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Dátum: 

Projektant: 
Spracovate!': 

19. 3. 2019 

Cena celkom [EUR] 

9 222,49 

9 222,49 

573,62 

6 957,66 

1 049,28 

640,85 

1,08 



ROZPOČET 

Stavba: 

Objekt: 

Miesto: 

Oprava mestských komunikácii rok 2019 

21 - Chodník ul. Komenskeho - sidliskovy chodník za BO 2173 

Trebišov 

Objednávater: Mesto Trebišov 

COLAS Slovakia, a.s. Zhotovitel': 

PC Typ Kód Popis MJ Množstvo 

Náklady z rozpočtu 

o HSV 

o 1 

1 K 113107241 

2 K 113152120 

3 K 113202111 

o 5 

4 K 566902261 

5 K 572754111 

6 K 573211108 

7 K 577134121 

o 8 

8 K 899331111 

9 M 592240001200 

o 9 

10 K 916361112 

11 M 592170002200 

12 K 918101112 

979084216 

o 99 

14 K 998225111 

Práce a dodávky HSV 

z emne prace 
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového. hr. 
vrstvy do 50 mm -0 09800t 
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy 
do 500m2 pruh š. do O 5 m hr. 40 mm O 102 t 
Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z 
kraJníkov alebo obrubníkov stojatých, -0, 14500t 

Komunikácie 
Vyspravenle podkladu po prekopoch inžinierskych s1etí 
plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB l tr. C 
20/25 hr. 100 mm 
Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým 
betónom AC hr. od 20 do 40 mm 
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve O 50 kQ/m2 
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š nad 
3 m z nemodifik. asfaltu tr. ll _po zhutneni hr. 40 mm 

Rúrové vedenie 
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 
mm zvýšením poklopu 
Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 80110019 pre 
kanalizačnú šachtu DN 800 rozmer 800x1000x90 mm 

o 'k statne k . á b ' onstru c1e a pr ce- urame 
Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou 
Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x150x260 mm. 
skosenie 120140 mm 
Lôžko pod obrubníky, krajniky alebo obruby z 
dlažobných koc1ek z betónu prostého tr. C 16/20 
26"0,2"0.2 
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km 
vratane likvidácie 

Strana 65 z 71 

m2 710,000 

m2 20,000 

m 26,000 

m2 16,000 

m2 142,000 

m2 710,000 

m2 710,000 

ks 6,000 

ks 6,000 

m 26,000 

ks 26,000 

m3 1,040 

Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

J cena [EUR) 

0,630 

2,130 

3,220 

10,540 

6,310 

0,320 

7,980 

91 ,030 

83,850 

8,810 

5,260 

68,000 

2,7 10 

0,010 

19. 3.2019 

Cena celkom [EUR] 

9 222,491 

9 222,491 

573 620 

447,300 

42,600 
-
83,720 

6 957,660 

168,640 

896,020 

227,200 

5 665,800 

1 049 280 

546,180 

503,100 

640,847 

229,060 

136,760 

70,720 

204,307 

1,084 

1,084 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

22 -Chodník u i.C intorínska pri BO 850, spev nená plocha a zriadenie 5 
novych parkovacích miest 

JKSO: 
Miesto: Trebišov 

Objednávateľ: 

Mesto Trebišov 

Zhotoviteľ : 

COLAS Slovakia, a.s. 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a od is: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

18 211 ,05 
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v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum a od is: 

KS: 
Dátum: 

l CO: 
IČ DPH: 

IC O: 
IČ DPH: 

IC O: 
IČDPH : 

IC O: 
IČ DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

19. 3. 2019 

31 651 402 
SK 2020 492 111 

a, a .s. 

18 211 ,05 

Výška dane 
0,00 

3 642,21 

21 853,26 

Pečiatka 

S l<ošic~ OOJ 

Pečiatka 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

Miesto: 

22 - Chodník ui.Cintorínska pri BO 850, spevnená plocha a zriadenie 5 

Trebišov 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Kód dielu - Popis 

Náklady z rozpočtu 

Mesto Trebišov 
COLAS Slovakia, a.s. 

HSV- Práce a dodávky HSV 

1 - Zemné práce 

5 - Komunikácie 

8 - Rúrové vedenie 

9- Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

99 - Presun hmôt HSV 
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Dátum: 

Projektant: 
Spracovate!': 

19. 3. 2019 

Cena celkom [EUR] 

18 211 ,05 

18211,05 

1 296,02 

14 344,22 

699,52 

1 868,76 

2,53 



ROZPOČET 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

Miesto: 

22 - Chodník ui.Cintorínska pri BD 850, spevnená plocha a zriadenie 5 

Trebišov 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

PC Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

o HSV 

o 
1 K 113107211 

2 K 113107231 

3 K 113107241 

4 K 113202111 

5 K 113203111 

6 K 181101102 

o 5 

7 K 564752111 

8 K 564831111 

9 K 566902261 

10 K 567114311 

11 K 572754111 

12 K 573211108 

w 

13 K 577134121 

14 K 577134231 

o 8 

15 K 899331111 

16 M 592240001200 

o 9 

17 K 916361112 

18 M 592170002200 

19 K 917161111 

20 K 918101112 

w 

979084216 

99 

998225111 

Mesto Trebišov 

COLAS Slovakia, a.s. 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

é z emn · prace 
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
ťaženého hr. vrstvv do 1 OO mm -0 16000t 
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu 
prostého hr. vrstvy_ do 150 mm -0 225001 
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm, -0,09800t 
~Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z 
krainíkov alebo obrubníkov stojatých -0 14500t 
Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z 
dlažobných kociek -0 11500t 
Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnenim 

K omunikácie 
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 

32-63 mm {vibr.štrkl oo zhut.hr. 150 mm 
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po 
zhutnení hr. 1 OO mm 
Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sieti 
plochy nad 15m2 podkladovým betónom PB l tr. C 
20125 hr. 1 OO mm 
Podklad z podkladového betónu PB 111 tr. C 12/15 hr. 
100mm 
Vyrovnanie povrchu doterajšieh krytov asfaltovým 
betónom AC hr. od 20 do 40 mm 
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve O 50 ko/m2 
1050+390 
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 
3 m z nemodifik. asfaltu tr. ll po zhutnení hr. 40 mm 
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š do 
3 m z nemodifik. asfaltu tr. ll oo zhutneni hr. 40 mm 

Rúrové vedenie 
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 l 

mm zvýšením poklopu 
Skruž výSky 1000 mm TBS-Q.1 80110019 pre l 
kanalizatnú Sachtu DN 800 rozmer 800x1000x90 mm 

o statne onstru cre a p race- uran1e . k k ' 
Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do 
lôžka z betónu orostého tr. C 16/20 s bočnou ooorou 
Obrubník PRE MAC cestný, lxSxv 1000x 150x260 mm, 
skosenie 120140 mm 
Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou 
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 
dlažobných kociek z betónu orostého tr. C 16/20 
86 0.2 0,2 
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naloženia, ale so zložen im na vzdialenosť do 5 km 
vratane likvidácie 

Presun hmôt HSV 
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 
k tom asfaltovým akejkol'vek dÍžky ob'ektu 
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MJ Množstvo 

m2 60,000 

m2 13,000 

m2 1 380,000 

m 18,000 

m 74,000 

m2 60,000 

m2 60,000 

m2 60,000 

m2 38,000 

m2 60,000 

m2 120,000 

m2 1 440,000 

1 440 000 

m2 390,000 

m2 1 050,000 

ks 4,000 

ks 4,000 

m l 74,000 

ks 74,000 

m 12,000 

m3 3,4401 

3,440 

Dátum: 

Projektant: 

Spra covate l': 

J.cena [EUR] 

0,590 

2,460 

0,630 

3,220 

3,220 

1,050 

6,780 

3,190 

10,540 

10,430 

6,310 

0,320 

7,980 

7,990 

91,030 

83,850 

8,810 

5,260 

13,590 

68,000 

2,7 10 

0,010 

19. 3. 2019 

Cena celkom [EUR] 

18211 ,049 

18211 ,049 

1 296 020 
' 

35,400 

31 ,980 

869,400 

57,960 

238,280 

63,000 

14 344 220 

406,800 

191,400 

400,520 

625,800 

757,200 

460,800 

3 112,200 

8 389,500 

699 520 
_l 

364,1201 

335,400 1 

1 868,758 

651 ,940 

389,240 

163,080 

233,920 

430,5781 

2,531 

2,531 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

23 -Chodník ul. L. Sáru -chodník za BD 2361 

JKSO: 
Miesto: Trebišov 

Objednávateľ: 

Mesto Trebišov 

Zhotoviteľ : 

COLAS Slovakia, a.s. 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávate!' 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

5 156,95 

v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

KS: 
Dátum: 

IC O: 
IC DPH: 

IC O: 

IČ DPH: 

IC O: 
IČDPH : 

IC O: 
IČ DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

19. 3. 2019 

31 651 402 
SK 2020 492 111 

5 156,95 

Výška dane 
0,00 

1 031 ,39 

6 188,34 

Pečiatka 

~D~á~tu~m~a~p~od~p~is~: ________________ ~P~eč~ia~t~ka ______________ D~a~·t~u~m~a~o~d~is~:--------~----------~P~e~či~a~tk~a 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 
23 -Chodník ul. L. Sáru -chodník za BO 2361 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Kód dielu - Popis 

Náklady z rozpočtu 

Trebišov 

Mesto Trebišov 
COLAS Slovakia, a.s. 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 -Zemné práce 

5- Komunikácie 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

99 - Presun hmôt HSV 
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Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

19. 3. 2019 

Cena celkom [EUR] 

5 156,95 

5 156,95 

277,20 

4 392,84 

486,24 

0,67 



ROZPOČET 

Stavba: 
Oprava mestských komunikácii rok 2019 

Objekt: 

23 -Chodník ul. L. Sáru -chodník za BO 2361 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

o HSV 

113107241 

D 5 

2 K 566902261 

3 K 572754111 

4 K 573211108 

5 K 577134121 

D 9 

6 K 916361112 

7 M 592170002200 

8 K 918101112 

979084216 

99 

998225111 

Trebišov 

Mesto Trebišov 

COLAS Slovakia , a .s . 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

Zemné ráce 
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. 
vrst do 50 mm -0 09800t 

Komunikácie 
Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sieti 
plochy nad 15m2 podkladovým betónom PB l tr. C 
20125 hr. 100 mm 
Vyrovnanie povrchu doterajšieh krytov asfaltovým 
betónom AC hr. od 20 do 40 mm 
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,50 ko/m2 
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 
3 m z nemodifik. asfaltu tr. ll po zhutnení hr. 40 mm 

ot t . k •t k . s a ne ons ru c1e a prace- uran1e 
Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou 
Obrubnfk PREMAC cestný, txsxv 1000x150x260 mm, 
skosenie 120140 mm 
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 
dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20 
22 0,2 0,2 
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naloženia, ale so zložením na vzdialenost' do 5 km 
vratane likvidácie 
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Dátum: 

Projektant: 

Spracovate!': 

MJ Množstvo J cena [EUR] 

0,630 

m2 20,000 10,540 

m2 84,000 6,310 

m2 440,000 0,320 

m2 440,000 7,980 

m 22,000 8,810 
-

ks 22,000 5,260 

m3 0,880 68,000 

2,710 

0,010 

19. 3 . 2019 

Cena celkom [EUR] 

5 156,948 

5 156,948 

277,200 

277,200 

4 392 840 ' 

210,800 

530,040 

140,800 

3 511 ,200 

486,235 

193,820 
-

115,720 

59,840 

116,855 

0 ,673 

0,673 



časový a vecný harmonogram postupu stavebných prác 

Oprava miestnych komuniUclf rok 2019 
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Rg. Juraj Serva 
' l"'n nŕi>éf!llf!lvFlnstva a.s. 



Príloha č . 5 
Zoznam známych subdodávatel'ov 

Identifikácia 
navrhnutého Dátum Dátum Podpis a meno 
subdodávatel'a Rozsah Dátum overenia Dátum ukončenia osoby, ktorá 
(obchodné meno, Identifikácia plnenia požiadania splnenia schválenia plnenia overila a 

Por. sídlo, IČO, kontaktná 
príslušného vyjadrený o zmluvných navrhovaného schváleného schválila 

č. osoba, osoba 
l olnenia l oožiadaviek lsuhrlodávatel'· . snhdorlávatel':~ ' .' " . ' " • l sumou ' ' snhdnrl:ívato•l'" 

subdodávatcl'al 

Nevzťah uje sa. Uchádzač neuvažuje s využitím subdodávatc rov 

V Košiciach dňa 

l n \j,4lJI lj -.>Ji"l" J 
":lén on>r!.;.t •v-.n:;lvJ ;-!."-




