
ZMLUVY O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
"Dvojgaráž DHZO Mikšová"

uzavretá podl'a § 536 a nasl zákona č 513/1991 Zb v znení neskorších predpisov Obchodný zákonník
(ďalej len "Zmluva")

Objednávateľ:
Sídlo
Štatutárny zástupca
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu v tvare IBAN
Osoba oprávnená rokovať

• vo veciach zmluvných
• vo veciach technických

(ďalej len "Objednávateľ")

1. Zmluvné strany

Mesto Bytča
Námestie Slovenskej republiky 1, 01401 Bytča
Ing Miroslav Mmárčik, primátor mesta
OO 321 192
2020626399
VÚB, a s Bratislava, pob Bytča
SK 12 0200 0000 0000 2352 5432

Ing Miroslav Mmárčik
Ing Anton Kotešovský

Zhotoviteľ: Stavebný podnik Považie s.r.o.
Sídlo Hlboké nad Váhom 253,01401
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ŽIlina, vložka 70271/L
Štatutárny zástupca Stanislav Zrebný
IČO 51755807
DIČ 1 IČ DPH 2120782213/nle je platcom DPH
Bankové spojenie VÚB, a s
Číslo účtu v tvare IBAN SK97 0200 0000 0040 4277 5259
Osoba oprávnená rokovať

• vo veciach zmluvných
• vo veciach technických

(ďalej len "Zhotovitel")

Stanislav Zrebný
Stanislav Zrebný

Preambula
Táto Zmluva o dielo (ďalej aj ako "Zmluva") sa uzatvára ako výsledok verejného
obstarávania v zmysle zákona č 343/2015 Z z o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2. Predmet Zmluvy
2 1 Zhotovrteľ sa zavazuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť

stavebné práce a dodávku materiálov na stavbe .Dvojqaráž DHZO Mikšová" (ďalej
len "Dielo") za podmienok dohodnutých v Zmluve a Dielo odovzdať Objednávateľovi

22 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať Dielo

2 3 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Diele až do jeho odovzdania a prevzatia
Objednávateľom
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2 4 Objednávateľ sa zavazuje, že riadne dokončené Dielo bez vád a nedorobkov
prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne Zhotovrteľovi
dohodnutú súčinnosť

25 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy obdržal od Objednávateľa jedno
vyhotovenie projektovej dokumentácie na zhotovenie Diela (ďalej len "Projektová
dokumentácia") a fotokópiu právoplatného stavebného povolenia Zhotoviteľ
vyhlasuje, že sa pred uzavretím Zmluvy dôkladne oboznámil S Projektovou
dokumentáciou

2 6 Predmet plnenia musí byť zrealizovaný v súlade s Projektovou dokumentáciou v
rozsahu oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č 1 tejto Zmluvy

27 Miestom realizácie Diela je katastrálne územie Mikšová.

3. Cena za Dielo

3 1 Cena za Dielo je stanovená podľa § 3 zákona č 18/1996 Z z o cenách v znení
neskorších predpiSOV, vyhlášky MF SR č 87/1996 Z z, ktorou sa vykonáva zákon
NR SR č 18/1996 Z z o cenách a považuje sa za pevnú, nemennú a maximálnu
cenu

Cena bez DPH

Suma DPH

Cena S DPH

32406,73

0,-

32406,73

EUR

EUR

EUR

32 Cena za Dielo je zaokrúhlená na dve desatinné miesta a je stanovená na základe
oceneného výkaz u výmer, Projektovej dokumentácie a výzvy na predkladanie
ponúk Všade, kde sa v Zmluve spomína cena za Dielo, má sa tým na mysli cena
Diela vrátane DPH

33 Cena za Dielo je cena maximálna a zahŕňa náklady na splnenie všetkých zmluvných
závazkov Zhotoviteľa vyplývajúcich zo Zmluvy, ako aj náhradu akýchkol'vek nákladov
alebo výdavkov Zhotoviteľa vynaložených na riadne vykonanie a odovzdanie Diela
Objednávateľovi tak, aby bolo Dielo užívania schopné vrátane dopravných nákladov,
skladného, nákladov na vypracovanie dokumentácie skutočnej realizácie Diela,
prípravných stavebných prác, nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu
a vypratanie staveruska, odvoz a hkvrdáciu stavebného odpadu a pod Akékol'vek
dodatky k Zmluve navyšujúce cenu Diela s výnimkou možností podľa bodu 3 6 tohto
článku sú vylúčené

3 4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom výkaze výmer zahŕňajú cenu prác popísaných v
Jednotlivých položkách v nadvaznosti na technické špecifikácie vrátane všetkých
nákladov a výdavkov, ktoré sa vyžadujú a môžu súvisreť s úplnou reahzácrou Diela,
vrátane dočasných diel, materiálu, dodávky, montáže, všetkých skúšok, dočasných
prác, Zriadenia prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, závazkov a
povinností konkrétne uvedených alebo nepnamo vyplývajúcich z dokumentov a
obhliadky staveruska, na ktorých je ponuka založená Má sa za to, že zriaďovacie
náklady Zhotoviteľa, Zisk a režuné náklady a podobné poplatky sú rozložené
rovnomerne vo všetkých jednotkových sadzbách

35 Jednotlivé položky výkaz u výmer, ktoré Zhotovrteľ neocerul, sú zahrnuté v Iných
ocenených položkách Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas
celej doby realizácre Diela Jednotkové ceny za výkony, práce a dodávky uvedené v
rozpočte zavazujú Zhotoviteľa a platia počas trvania Zmluvy
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3 6 K zmene ceny môže dôjsť
3 6 1 pn zmene zákonnej sadzby DPH,
362 pre zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky, a to len u výrobkov a prác,

ktoré nie sú dostupné na území SR, prípadne pn výhodnosti dovozu oproti
domácej ponuke Toto musí Zhotovtteľ preukázať,

3 6 3 v zmysle § 18 zákona č 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov

4. Platobné podmienky
4 1 Objednávateľ uhradí cenu za Dielo na základe faktúry, ktorú je Zhotovrteľ oprávnený

vystaviť na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela vyhotoveného v zmysle
bodu 9 tejto Zmluvy

4 2 Zhotoviteľ je povinný vypracovať k faktúre SÚpiS vykonaných prác a dodávok
a predložiť ho stavebnému dozoru Objednávateľa k odsúhlaseruu, a to v rozsahu, ako
je špeciftkovaná cena za Dielo SÚpiS prác bude vyhotovený v súlade S oceneným
výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto Zmluvy a bude obsahovať názvy objektov,
položiek, jednotkové ceny zaokrúhlené na dve desatinné miesta, množstvá, rozmery,
sumy zrealizovaných položiek zaokrúhlené na dve desatinné miesta Stavebný dozor
najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia SÚpiSU vykonaných prác a
zrst'ovacreho protokolu predmetný SÚpiS vykonaných prác a zisťovací protokol
odsúhlasí, alebo vráti Zhotovrteľovi na prepracovanie V prípade vrátenia SÚpiSU
vykonaných prác a zisťovacreho protokolu stavebným dozorom Zhotovrteľovt
prepracuje Zhotoviteľ predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a
predloží Ich na odsúhlasenie stavebnému dozoru

4 3 Znotovrteľ predloží Objednávateľovt faktúru vrátane príloh v dvoch vyhotoveniach v
písomnej forme na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví Zmluvy, pnčorn za deň
doručenia sa považuje doručenie písomnej faktúry Objednávaterovi

44 Faktúra musí obsahovať
• všetky náležitosti v zmysle platnej legislatívy,
• odkaz na zmluvu, na základe ktorej jevystavená,
• fakturované sumy zaokrúhlené na 2 desatinné miesta,
• ďalšie náležitosti, ktoré Objednávateľ oznámi Zhotovrteľovi kedykol'vek počas

ÚČinnosti tejto Zmluvy v nadvaznostt na financovanie Diela z dotácie MV SR -
PHZZ SR

45 K faktúre je Zhotovrteľ povinný doložiť prílohy v súlade s bodom 42, a to najma
• krycí list faktúry,
• schválený SÚpiS vykonaných prác,
• Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela podpísaný oboma zmluvnými stranami

s uvedením dátumu odovzdania a prevzatia a vyhlásenia, že Objednávateľ
Dielo preberá,

• vyúčtovanie prípadných služieb a prác naviac, ktoré Objednávateľ Zhotovrteľovt
poskytol, resp pre Zhotoviteľa vykonal počas realizácie Diela,

• ďalšie prílohy, ktoré budú vyžadované v nadvaznostt na financovanie Diela
z dotácie MV SR - PHZZ SR

46 Lehota splatnosti faktúry je tndsať dní a začína plynúť deň po jejdoručení
Objednávaterovi V prípade, ak faktúra Zhotovrteľa nebude obsahovať náležitosti
v zmysle bodov 44- 45 tohto článku, je Objednávateľ oprávnený vrátiť JU
Zhotovrteľovt na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť
dňom doručenia opravenej faktúry
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4 7 Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie výlučne skutočne zrealizovaných prác, ktoré sú v
súlade s Projektovou dokumentáctou v rozsahu oceneného výkazu výmer

5. Čas plnenia

5 1 Zhotoviteľ sa zavazuje vykonať Dielo v lehote do 3 mesiacov od prevzatia staveruska

5 2 Zhotoviteľ sa zavazuje
a) prevziať stavenisko v lehote do 7 dní od výzvy Objednávateľa na prevzatie

staveruska,
b) začať stavebné práce do 7 dní od prevzatia staveruska,
c) uvoľrut' stavenisko do 7 dní po odovzdaní Diela Objednávateľovi, ak sa zmluvné

strany nedohodnú Inak
5 3 V prípade porušenia povinností uvedených v bode 5 1 a 5 2 Zmluvy má Objednávateľ

nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 € (slovom jednosto eur) za každý
deň omeškania

6. Realizácia Diela

6 1 Zhotoviteľ sa zavazuje zhotoviť Dielo podl'a tejto Zmluvy, Projektovej dokumentácie,
odovzdaných podkladov pre plnenie Zmluvy, technických a právnych predpisova
slovenských technických nonern, prípadne ISO tak, aby slúžilo k určenému účelu
Osoby a všetky veci povahy hmotnej, ako I právnej, ktoré sú nutné a potrebné k
nadnemu splneniu závazku Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, je povinný zabezpečiť
Zhotoviteľ na vlastné náklady a nebezpečenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnú
Inak

6 2 Zhotoviteľ je povinný zabudovať matenál a výrobky I tnedy kvality spredpísanou
dobou záruky, skúškami a atestrru Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené
Objednávateľom písomnou formou

6 3 Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie Diela zabezpečiť pre svojich
pracovníkov všetky potrebné školenia a testy na bezpečnosť a ochranu zdravia pn
práci Zhotovrteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov
a dodržiavanie všetkých povinností pn reahzácn Diela v súlade s vyhláškou č
147/2013 Z z o bezpečnosti práce a technických zanadení pn stavebných prácach,
nanadením vlády SR č 396/2006 Z z o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na stavenisko a ďalšími závaznýrru predpismi Pn reahzácn Diela je
Zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky závazné predpisy o ochrane zdravia a
bezpečnosti pn prácr, o ochrane životného prostredia, ako aj ďalšie všeobecne
závazné právne predpisy vzťahujúce sa na reahzáciu Diela

6 4 Zhotovrteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť kompetentného zástupcu na stavenisku
počas celej doby realizácie Diela

6 5 Zmluvné strany sa dohodli, že SI ku dňu nadobudnutia ÚČinnosti Zmluvy písomne
oznámia mená a pnezvrská osôb, ktoré budú zastávať funkciu stavebyvedúceho
a stavebného dozoru Zmluvné strany sa zavazujú vzájomne SI oznámiť zmeny
uvedených osôb bez zbytočného odkladu písomnou formou

66 Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť, resp povenť vykonávaním Diela podl'a tejto
Zmluvy len personál, ktorý má požadovanú kvahňkácru a schopnosti, ktorý vykonáva
potrebné práce podl'a zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase

6 7 Od začatia svojich výkonov až po Ich prevzatie Objednávateľom znáša zodpovednosť
za Ich ochranu Zhotovrteľ V prípade poškodenia alebo zničenia už vykonaných prác
pred Ich prevzatím je Zhotovrteľ povinný Ich bezodkladne opraviť alebo nahradiť na
vlastné náklady tak, aby boli pn odovzdaní a prevzatí Diela v bezvadnom stave a
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v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nanaderuarm Objednávateľa

68 Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie Diela subdodávatel'ov V prípade zmeny
subdodávatel'a je Zhotovrteľ povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť
Objednávateľovi V prípade, ak Zhotoviteľ realizuje Dielo prostredníctvom
subdodávatel'ov, zodpovedá akoby Dielo vykonával sám

6 9 Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotovrteľovi stavenisko bez práv tretích osôb

6 10 Zhotovrteľ je povinný pn reahzácn Diela dodržiavať všetky podmienky stavebného
povolenia, ako aj všetkých vyjadrení a rozhodnutí orgánov štátnej správy a Iných
organizácií, ktoré sú súčasťou nadnej Projektovej dokumentácie a bude znášať
prípadné vzniknuté škody vyplývajúce z nerešpektovania požiadaviek a pokynov
uvedených v predmetných vyjadreniach a/alebo rozhodnutiach

6 11 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vytýčenie Inžinierskych sietí na vlastné náklady

6 12 Zhotoviteľ zodpovedá za pnmeraný ponadok a ČiStOtU na stavenisku a je povinný
odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami v súlade
s príslušnými právnymi predpismi Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prevádzkové,
sociálne a výrobné pnestory na znaderue staveruska na vlastné náklady

6 13 Všetky dočasné zanaderua, dodávka médií, stavebné mechanizmy a nástroje,
dočasné stavebné matenály, palivá a všetko nevyhnutné na správne vykonanie prác
bude dodané, nainštalované a správne a bezpečne prevádzkované Zhotovrteľom ako
súčasť zhotovovarna Diela podl'a Zmluvy Náklady sú súčasťou zmluvnej ceny

6 14 Zhotovrteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zanaderuach, pozemkoch a
veciach, ako aj vzniknuté tretím osobám pn reahzácu prác Zhotoviteľ sa zavazuje, že
akúkol'vek ním spôsobenú škodu alebo zapríčinenú škodu pn reahzácu Diela odstráni
tak, že uvedie poškodenú časť do pôvodného stavu alebo zaplatí náhradu škody
v plnej výške

6 15 Zhotovrteľ nie je oprávnený vykonať akékol'vek zmeny prác bez príkazu stavebného
dozoru

6 16 V prípade, ak Zhotovrteľ považuje pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo
neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku Pokyny musí
na opatovné požiadanie vykonať, pokia l' nie sú v rozpore s príslušnými
technologickým I postupmi alebo neodporujú právnym predpisom alebo nanaderuam
subjektov verejnej správy

6 17 Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát
mesačne za účasti zainteresovaných subjektov

6 18 Zhotovrteľ je povinný najneskôr 3 dni vopred, príp v dohodnutých termínoch písomne
vyzvať Objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe
zakryté, alebo sa stanú neprístupnýrm

6 19 Ak sa Objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je povinný
znášať náklady dodatočného odkrytia a prípadne ďalšie náklady s tým spojené, ak
také odkrytie požaduje Výšku nákladov na toto odkrytie pnmerane určí Objednávateľ
Ak sa však pn dodatočnom odkrytí Zistí, že práce neboli nad ne vykonané, náklady
dodatočného odkrytra a prípadné ďalšie následky s tým spojené znáša Zhotovrteľ

6 20 Ak Objednávateľ zistí, že kvalita realizovaných výkonov Zhotovneľorn pn reahzácu
Diela je v rozpore so Zmluvou alebo že výkony podl'a oceneného výkaz u
výmeržhotovrteľa sú celkom alebo sčasti nesplnené alebo nevykonané, je
Objednávateľ oprávnený po písomnom upozornení Zhotoviteľa pnmerane znižrť cenu
Diela až o 10% zo zmluvnej ceny Diela bez DPH Objednávateľ je povinný pred týmto
postupom poskytnúť Zhotovneľovt primeranú lehotu na odstránenie týchto
nedostatkov Do odstránenia nedostatkov v reahzácu Diela môže Objednávateľ

5



zadržať zaplatenie príslušnej čiastkovej faktúry, resp záverečnej faktúry Týmto
zadržaním zaplatenia faktúry nie je Objecnávateľ v omeškaní s plnením svojho
peňažného závazku podl'a tejto Zmluvy Ak Zhotovrteľ neodstráni nedostatky
v realizácu Diela v primeranej lehote, Objednávateľ písomne oznámi zníženie ceny
Diela o primeranú čiastku v zmysle tohto boduZmluvy a Zhotovrteľovt zaplatí túto
pomerne zníženú čiastku na základe faktúry V prípade, ak suma zníženia ceny za
Dielo podl'a tohto boduZmluvy prevyšuje sumu, ktorú má Objednávateľ Zhotovrteľovi
spolu ešte zaplatiť, Objednávateľ má VOČI Zhotovneľovr nárok na vrátenie sumy
zodpovedajúcej zníženiu ceny za Dielo podl'a tohtoboduZmluvy Nárok na náhradu
škody, ktorá Objednávatel'ovi vznikla, týmto nie je dotknutý

621 Zhotovrteľ je povinný bez meškania a písomne Informovať Objednávateľa o vzniku
akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje reahzáciu Diela

622 Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a
vykonané práce, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedorobky
a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie Zmluvy

623 Zhotoviteľ vyhlasuje, že
• prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie Diela a nemá k nim

žiadne námietky,
• všetky požadované výkony a stavebné práce sú mu jasné a nemá k nim žiadne

námietky,
• na základe svojicn schopností, technického vybavenia a personálu je schopný

realizovať Dielo bez vád, kompletne a funkčne podl'a všetkých príslušných STN
v stanovených termínoch a kvalite

7. Stavebný denník
7 1 Zhotovrteľ je povinný odo dňa prevzatia staveruska viesť stavebný denník

v slovenskom jazyku, a to v origináli a dvoch kópiách Jednu kópiu je povinný uložit'
oddelene od originálu, aby bola k dispozicn v prípade straty alebo zničenia originálu,
ďalšu, kópiu stavebného denníka SI odoberá stavebný dozor Do denníka sa zapisujú
všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najma údaje o časovom postupe
prác a Ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej
dokumentácie, údaje dôležité preposúderue hospodárnosti prác a údaje pre
posúdenie prác orgánmi štátnej správy Počaspracovnej doby musí byť denník na
stavbe trvalo prístupný Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a
prevzatia Diela

72 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúcr, prípadne Jeho
zástupca a Ich nadriadení Okrem nich Je oprávnený robiť záznam stavebný dozor
Objednávateľa, jeho nadriadení, orgány štátneho stavebného dohl'adu, prípadne mé
príslušné orgány štátnej správy

7 3 Denné záznamy sa píšu do knihy s očlslovanýrru listami, jednak pevnými, jednak
perforovanýrru pre dva oddelltel'né prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami
Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré sú predmetom záprsu Len výnimočne sa tak môže urobiť v
nasledujúci deň Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať vol'né miesta

74 Akstavebný dozor do piatich pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k
vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom

8. Zmenové konanie
8 1 Počas plnenia tejto Zmluvy môže ktorákol'vek zo zmluvných strán požiadať o zmenu,
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doplnenie alebo rozšírenie predmetu tejto Zmluvy (ďalej len "požiadavka na zmenu")
Požiadavka na zmenu sa doručí zodpovednému zástupcovi druhej zmluvnej strany a
musí obsahovať najma popis zmeny, Jej dôvod a požadovaný termín zmeny

8 2 Zmena, ktorá by mala za následok zmenu rozsahu plnenia, termínu plnenia alebo
ceny, môže byť realizovaná výlučne až po podpísaní písomného dodatku k tejto
Zmluve

9. Odovzdanie a prevzatie Diela
9 1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude zrealizované Dielo podl'a Projektovej

dokumentácie v rozsahu oceneného výkaz u výmer

92 Závazok Zhotoviteľa zhotovrť Dielo Je splnený odovzdaním a prevzatím Diela
Objednávateľom v súlade s týmto článkom Zmluvy

9 3 Prevzatím Diela Objednávateľom prechádza nebezpečenstvo škody na Diele na
Objednávateľa

94 Zhotoviteľ Je povinný minimálne 15 dní vopred písomne oznámiť Objednávateľovi,
kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie

95 Zhotoviteľ Je povinný odovzdať Objednávateľovi v preberacom konaní
a) projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia,
b) zoznam odchýlok s Ich stručným odôvodnením,
c) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých matenálov,
d) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v pnebehu zakrývania prác,
e) vyhlásenia zhody a certifikáty zabudovaných matenálov,
f) stavebný denník,
g) doklad o naložení s odpadmi,
h) návody na použitie zabudovaných zanadení

9 6 Neodovzdarue ktoréhokol'vek z dokladov uvedených v bode 9 5 Je dôvodom na
odmietnutie prevzatia Diela Objednávateľom

97 O odovzdaní a prevzatí Diela spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní a prevzatí
Diela, ktorý bude obsahovať

a) základné údaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
c) SÚpiS zistených vád a nedorobkov,
d) lehoty na odstránenie vád a nedorobkov,
e) zoznam odovzdaných dokladov,
f) prehlásenie o odovzdaní Diela Zhotovtteľorn a Jeho prevzatí Objednávateľom,
g) konštatovanie, že dňom odovzdania začína plynúť záručná doba a dlžxu Jej

trvania,
h) prípadný termín, do ktorého Je Zhotovrteľ povinný vyprázdniť stavenisko,
l) dátum prevzatia Diela,
J) podpisy oprávnených osôb

9 8 V prípade výskytu vád (s výnimkou drobných vád a nedorobkov, ktoré sami osebe,
ani v spojení s Inými nebránia a nesťažujú užívanie Diela a neznržujú jeho hodnotu)
nie Je Obrednávateľ povinný Dielo prevziať

9 9 Vlastnícke právo k Dielu prechádza na Objednávateľa jeho protokolárnym
odovzdaním

10. Zodpovednosť za vady Diela a záručná doba
10 1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v čase Jeho odovzdania Objednávaterovi
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dohodnuté vlastnosti, že splňa všetky technické a ekonomické parametre, že Dielo
bolo vykonané podl'a osvedčených technologických postupov apodľa závazných
technických nonem, v súlade s hygienickými, ekologickými, protrpožiarnyrru,
bezpečnostnými a stavebnými predpismi Zhotov.teľ zodpovedá za to, že Dielo nemá
žiadne vady

102 Záručná doba na Dielo je 60 mesiacov Záručná doba začína plynúť dňom
podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela

10 3 Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovaných vád
• do 24 hodín pri vadách brániacich užívaniu Diela alebo vadách, pn ktorých

hrozí bezprostredné nztko nebezpečenstva škody na zdraví, živote alebo
majetku,

• do 3 pracovných dní pn ostatných vadách
104 Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady v lehote 5 dní, ak je to

technologicky možné, ak sa zmluvné strany nedohodnú Inak
10 5 Vady Diela reklamované u Zhotovrteľa v záručnej dobe je Zhotovrteľ povinný

odstrániť bezodplatne, pokial' vznikli v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa Ak
vady vznikli z Iného dôvodu, Zhotovtteľ Ich odstráni za úhradu

106 V prípade, ak by odstránenie vady bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi
a vada by nebrárula užívaniu Diela, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na pnrneranej
zl'ave z ceny Diela bez odstránenia reklarnovanejvady

10 7 Zhotovrteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za vznik
ktorých poprerazodpovednosťa ktorých odstránenie neznesie odklad

10 8 Stavebný materiál, resp realizované časti Diela prechádzajú do vlastníctva
Objednávateľa na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela Tým však
Objednávateľ nepreberá na seba zodpovednosť za vady zabudovaného materiálu
a stavebných prác

10 9 Objednávateľ oznámi Zhotovrteľovt bez zbytočného odkladu vady Diela, ktoré sa
objavu: počas vykonávania Diela, pn odovzdaní a prevzatí Diela a počas záručnej
doby

10 10 V prípade, ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vady alebo neodstráni vady
nadne a včas, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 €
(slovom paťsto eur) za každý začatý deň omeškania Objednávateľ má zároveň
nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu

10 11 V prípade, ak Zhotoviteľ neodstraňuje oznámené vady nadne a včas, alebo ak
Zhotoviteľ začne odstraňovať, ale neodstraňuje Ich nadne, resp Objednávateľ
predpokladá, že vady nebudú odstránené nadne a včas, má Objednávateľ právo
vady odstrániť sám alebo Ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady Zhotoviteľa
V takomto prípade nie je Objednávateľ viazaný cenami uvedenými v ocenenom
výkaze výmer

10 12 Uplatnením nárokov z vád Diela nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu
škody

11. Zmluvné pokuty a náhrada škody
11 1 V prípade

11 1 1 nedodržania termínu zhotoverua Diela,
11 1 2 nedodržania termínov podl'aharmonogramu prác,

11 1 3 omeškania Zhotcvitera s nadnym a včasným protokolárnym odovzdaním
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Dielamá Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 %
z ceny Diela za každý deň omeškania

11 2 V prípade, ak Zhotovrteľ bez písomného súhlasu Objednávateľa nedodrží projekt,
túto Zmluvu alebo akúkol'vek jej prílohu, použue Iný stavebný materiál, Iné stavebné
postupy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000 €
(slovom jedentrslc eur) za každé takéto porušenie Zmluvy Zaplatením zmluvnej
pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škodu a uplatnenie SI
ďalšieho postupu podl'a ustanovení tejto Zmluvy

11 3 V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa oznámiť Objednávateľovi zmenu
subdodávatel'a podl'a bodu 6 8 Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo výške 1000 € (slovom jedentrsíc eur)za každé porušenie tejto
povinnosti

11 4 V prípade akéhokol'vek porušenia povinnosti Zhotoviteľa podl'a tejto Zmluvy má
Objeonávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 € (slovom paťsto
eur), ak nie je ustanovená osobitná výška

11 5 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody
Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty

11 6 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotovrteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť
svoj závazok zo Zmluvy

11 7 Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody vzniknutej v dôsledku
porušenia zmluvného závazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl
Obchodného zákonníka

12. Vyššia moc

12 1 Zmluvné strany budú oslobodené od zodpovednosti za neplnenie SVOJich závazkov
vyplývajúcich z tejto Zmluvy, pokraľ takéto neplnenie je zavmené pôsobením vyššej
moci Vyššou mocou sa rozumejú najma požiar, zemetrasenie, havária, štrajk,
embargo, administratívne opatrenia štátu a Iné také udalosti, ktoré zmluvné strany
nemohli za normálnych okolností predvídať, a ktorým nemohli pri použití obvyklých
prostriedkov a opatrení zabrániť

122 O začatí, ako aj o pommutí pôsobenia vyššej moci sú zmluvné strany povmné sa
vzájomne bezodkladnepísomne Informovať Oslobodenie od zodpovednosti za
neplnenie predmetu Zmluvy trvá po dobu pôsobenia vyššej mOCI, najviac však 1
mesiac Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú na ďalšom postupe a
prípadne na vzájomnom odstúpení od tejto Zmluvy

13. Ochrana informácií

13 1 Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných mformácrách získaných
pri plnení závazkov z tejto Zmluvy Dôvernými mformácramt sú mformácie, ktoré
niektorá zo zmluvných strán písomne alebo Iným preukázatel'ným spôsobom
označila ako dôverné mformácie - s výnimkou mformácrí verejne známych, ako aj
informácií získaných oprávnene Inak ako od druhej zmluvnej strany Povinnosť
zachovávať mlčanlivosť trvá neobmedzene aj po ukončení Zmluvy

13 2 Zmluvné strany budú ochraňovať dôverné mformácre druhej zmluvnej strany, a to s
rovnakou starostlivosťou, ako ochraňujú vlastné dôverné mforrnácre rovnakého
druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti

13 3 Zmluvné strany sa budú bezodkladne písomne Informovať o tom, že na základe
zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu Im vznikla povinnosť
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zverejniť dôvernú mformáciu druhej zmluvnej strany alebo jej časť

14. Odstúpenie od Zmluvy
14 1 Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy alebo jej časti odstúpiť v prípade, ak

• Zhotoviteľ v dôsledku platobnej neschopnosti neuhradí platby svojim
subdodávatel'om,

• bol na majetok Zhotovrteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, návrh na
povolenie reštrukturalizácie alebo návrh na vykonanie exekúcie - odstúpenie
bude možné len v prípade, že na majetok Zhotovtteľa bude vyhlásený konkurz,
reštrukturalizácia alebo bude prebiehať exekúcia,

• Zhotoviteľ nezhotovuje Dielo v požadovanej kvalite a v súlade so Zmluvou,
• Zhotovrteľ neprevzal stavenisko alebo mešká so začatím prác viac ako 15 dní

142 Zhotoviteľ môže od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak
• je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny viac ako 30 dní,
• Objednávateľ neposkytuje Zhotovrteľovt požadovanú súčinnosť potrebnú na

nadne a včasné vykonanie Diela ani do 30 dní po doručení písomného
upozornenia Zhotoviteľa

143 Práce a dodávky vykonané ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú
v preukázatel'nom rozsahu podl'a cien stanovených v Zmluve a jej prílohách

144 Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu nasledujúcom po dni doručenia
odstúpenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane Odstúpením od Zmluvy zanikajú
všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré
zodpovedajú čiastočnému plnému, resp hodnote čiastočného plnenia zmluvných
strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od
Zmluvy Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody
vzniknutej porušením povinnosti niektorou zo zmluvných strán, ani zmluvných
ustanovení týkajúcich sa vol'by práva alebo vol'by zákona podl'a ustanovenia § 262
zákona č 513/1991 Zb Obchodný zákonník, riešenia sporov medzt zmluvnými
stranami a Iných ustanovení, ktoré podl'a prejavenej vôle strán alebo vzhl'adom na
svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy

145 Akýkol'vek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z obsahu a účeluktorých
vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku Zmluvy

15. Poistenie a ochrana zdravia pri práci
15 1 Zhotovrteľ je povinný uzavrieť a udržiavať v platnosti poistnú zmluvu na poisterue

zodpovednosti za škodu spôsobenú na Živote, zdraví a majetku Objednavatera a
tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovo u činnosťou Zhotoviteľa, minimálne
vo výške Ceny za Dielo

15 2 POistná zmluva podl'a bodu 15 1 tohto článku Zmluvy musí kryť všetky škody alebo
straty vzniknuté Objednávaterovi alebo tretím osobám odo dňa začatia prác na
stavenisku až do ukončenia odovzdávacieho a preberacreho konania Diela, ako aj
zodpovednosť Zhotovrteľa počas záručnej doby, za stratu alebo škodu spôsobenú
Zhotovrteľorn počas plnenia akýchkol'vek závazkov podl'a tejto Zmluvy vrátane
odstraňovania vád, ktoré sa na Diele prejavia v záručnej dobe

15 3 Ak nastane akákoľvek strata alebo poškodenie Diela alebo akejkoľvek jeho časti,
matenálov alebo zanadení počas obdobia, v ktorom je Zhotovrteľ povinný sa o ne
starať, a to z akýchkol'vek dôvodov, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady nahradiť
takúto škodu tak, aby Dielo vyhovovalo v každom ohl'ade ustanoveniam tejto Zmluvy
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15 4 Zhotoviteľ je povinný odškodniť Objednávateľa za všetky škody a nároky súvrsiace so
stratou alebo poškodením akéhokol'vek majetku Ilného než Dielo/, súvrsrace S úmrtím
alebo zranením akejkoľvek osoby, ku ktorým došlo následkom výstavby a dokončenia
Diela a odstraňovania vád Diela a VOČi všetkým nárokom na náhradu škody, súdnym
konaniam, nákladom, poplatkom a výdavkom, ktoré v súvislosti s tým vzniknú

15 5 Uzatvorenie poistnej zmluvy nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti nahradiť
Objednávateľovi celkovú škodu spôsobenú poistnou udalosťou na Diele alebo Iných
veciach, ak príslušná POisťovňa poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje spôsobenú
škodu vo výške preukázatel'ne vynaložených nákladov na navrátenie Diela alebo
Iných vecído pôvodného stavu, alebo poistné plnenie neposkytne vôbec

15 6 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi platnú poistnú zmluvu a doklady
o úhrade poistného najneskôr ku dňu nadobudnutia ÚČinnosti Zmluvy

15 7 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť udržiavať v platnosti akékol'vek poisterue požadované
touto Zmluvou alebo nepredloží Objednávateľovi doklad o potsteni podl'a tejto
Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000
€ (slovom jedentrsic eur) za každé Jednotlivé porušenie, nárok na náhradu škody
Objednávateľa tým nie je dotknutý

15 8 Ak Zhotoviteľ nedodrží podmienky stanovené poistnou zmluvou uzatvorenou v súlade
s touto Zmluvou, musí odškodniť Objednávateľa za všetky škody a nároky, ktoré mu
vzniknú následkom nedodržania týchto podmienok

159 Bezpečnosť a ochrana zdravia pn práci (ďalej aj "BOZP")

15 9 1 Zhotovtteľ sa zavazuje
• dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na

pracovisku,
• vybaviť seba a SVOJich pracovníkov osobnými ochrannými prostnedkarm

podl'a profesií, činností a nzík na pracovisku Objednávateľa,
• minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie stavby,

najma hlučnosť, prašnosť, emisie a musie exhalátov zo spal'ovacích
motorov

15 9 2 Znotovrteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by
mohli viesť pn jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia
pracovníkov Objednávateľa alebo ďalších osôb, a ktoré by pn jeho Činnosti
mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických
zanadení a objektov

15 9 3 Zhotovrtet SI je vedomý, že podl'a ustanovenia § 421 a Občianskeho zákonníka
zodpovedá aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré rnajú pôvod v povahe
prístroja alebo Inej veci, ktorá bola použitá pn plnení závazku a tejto
zodpovednosti sa nemôže zbaviť

15 9 4 Osoby vykonávajúce stavebný dozor sú povinné dozerať na dodržiavanie
predpisov o bezpečnosti pn práci, o požiarnej ochrane, prepisov o ochrane
Životného prostredia a žiadať Zhotoviteľa o odstránenie zistených
nedostatkov

15 10 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov
a s nimi súvisracich predpisov, najma Zákonníka práce, zákona o zamestnanosti
a právnych predpisov upravujúcich zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej
príslušnosti

16. Riešenie sporov

16 1 Spory zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce

11



162 V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné nešrť dohodou zmluvných strán,
požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd

16 3 Zmluvný vzťah sa bude nadit' právnym ponadkom platným na území SR Spory bude
rozhodovať príslušný súd SR, a to v jazyku slovenskom Závazný je slovenský výklad
dokumentova Zmluvy

17. Záverečné ustanovenia

17 1 Jednotlivé ustanovenia Zmluvy môžu byť menené, doplňané, resp zrušené Iba
písomnou formou po dohode zmluvných strán v dodatku, ktorý bude tvonť
neoddelltel'nú súčasť Zmluvy Každý dodatok k Zmluve podlieha predchádzajúcemu
schváleniu zo strany Poskytovatel'a pomoci, s ktorým má Objednávateľ podpísanú
Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na financovanie Diela,
pnčom osobitné schválenie SI vyžaduje návrh dodatku k Zmluve a následne
podpísaný platný dodatok k Zmluve

17 2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvom I zmluvnými stranami
Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podl'a § 47a, ods 1
Občianskeho zákonníka v nadvaznosti na § 5a zákona č 211/2000 Z z o
slobodnom prístupe k Informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

17 3 Ostatné právne vzťahy výslovne Zmluvou neupravené sa nadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka a všeobecne závazných právnych predpisov SR

174 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tn SI ponecháva
Objednávateľ a jeden Zhotovrteľ

17 5 Neoddelltel'nou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy
Príloha č 1 - Ocenený výkaz výmer

17 6 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Zmluvy Im je známy, plne s ním súhlasia a preto
Zmluvu na znak bezvýhradného súhlasu s celým jej textom podpisurú

v v dňa -/1 s: ÚJ20, ,

Objednávateľ Zhotoviteľ

Stavebný podnikPovažie,S.r.o.
01401 Hlboke nad Vahom 253
IČO 51755807,0IČ 2120782213

tel 0910376 f)~h I (;)

12



KRycí LIST ROZPOČTU

SO 01 w Dvojgaráž

Mlkšová

Mesto Bytča

, >,

Stavebný podmk Považie s r o Hlboké nad Váhom 253

Ing Slavomír Sabol

Miroslav Holeš

Zhotoviteľ nie Je platcom DPH

Naklady Z rozpočtu
Ostatne náklady

Cena bez DPH

"
I

!Cena S DPHL_ ~__ . '._._._.,

Projektant

I -,
l <'-..

Objednávatel'

ZJY: tU ja,),

G CG
O QJ

KS
O lhn

ICO
JC L)f~, j

1;:,1

IC ľi'iJ

.cc
~)r)t i
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10032020

51755802

30726,73
1680,00

32406,73

o (JU

Spracovateľ

32406,73

ZhotovItel'

StavebnýpodnikPovažie, S.r.o.
01401 Hlboke nad Vahom 253
IČO 51755807,DIČ 2120782213

tel 0910 376 636 /1C) /
/č
~/

I



iKAPITULÁCIA ROZPOČTU
,
, '

r "

SO 01 - Dvojgaráž
Mlkšová

'l, ;', Mesto Bytča

Stavebný podnik Považie s r.o Hlboké nad Váhom 253 8ľlHII~uv 'lwl

10032020

Ing Slavomír
Sabol
Miroslav Holeš

!

Kód dielu - P,OplS " 'C~lja C~lko~[E~Rl
" ,~ ,.,

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

30726,73

12002,93

1 - Zemné prace

2 - Zakladanie

4 - Vodorovné konštrukcie

5 - Kornurukácre

2465,41
---

1 378,88

26,82

8 - Rurové vederue

1 376,64
-~-----------

1 806,10
~ ---~~ -~- ~ -~-------

1 811,69
6 - Upravy povrchov, podlahy, osaderue

- - --,---- - -------------

9 - Ostatne konštrukcie a práce-búrame

99 - Presun hmôt HSV

2608,77

721 • Zoravotechmka • vnútorná kanalizácia

528,62

3816,00
80,00

PSV· Práce a dodávky PSV

----------- 
764 • Konštrukcie klarnprsrske 316,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové
------ ------------

3420,00

14247,80M • Práce a dodávky M
43-M - Montáž oceľových konštrukcií

21-M • Elektromontaže

11 273,98

1 855,40

1 118,4246-M - Zemné práce pn extr mont prácach

HZS - Hodmové zúčtovacie sadzby
OST - Ostatné

660,00
660,00

2) Ostatné náklady
GZS
Projektové práce

Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN
Kompletačná ČH11l0sť

1 680,00
0,00

0,00

480,00
0,00
0,00

1 200,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 'l' , 32406.73
~\' >
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JZPOČET

SO 01 - DvoJgaráž
Mlkšová

Mesto Bytča

Stavebný podmk Považie s.r.o Hlboké nad Váhom 253

MJ Množstvo J cena lEU~]Kód

10032020

Ing Slavomír
Sabol
Miroslav Holeš

Náklady z rozpočtu 30 726,73

o , Z~rnr~~_p~~~ce. . . __"", r

i 1 : K :122201101 lOdkopavka a prekopavka nezapazena v 49,875;
I ,- .; thnrnlnP:1 rln 100 m:1 . -
: 2 K 122201109 Príplatok k cenám za lepivost hornmy 3 i m3, 49,875
! 3 K 131201101 'Vykop nezapaženej Jamy v horrHoe :rdO lOCr: m3 I 8:00Č; ,

! 41 K .131201109 -. ~r(p'latok za lepivost' hormny 3 ' m3 .i 8,000 r -
'Vykôp ryhy do šl'rky6'OO mm v horn 3 do 100" m3 5005 K 132201101 10, ,,__ I ,~ .ro3_,, . __ , , , , _ ., •

6' K 132201109 Pn piatok k cene za lepivosť horruny 3 m3 10,500;

~~_::._ ~~220~~~.~,~::?hY~~~ 600.2000mm_~,~:,,~_~o f ~~ , __ ;3,5~.Otl~--
6 K: 132201209 i Príplatok k cenám za íeprvost' v hormne 3 m3 33,520

. i ' ,- ' ---~----- ~ - -~ ... -.

9 K, 162201101 ! Vodorovné prerrnestnenrs výkopku z horruny m3 i 90,736 i

t~~~~~o~~éprerruestnerue vykopku' po - o: -j
10 K 162501122 :spevneneJcestezhornmytr1.4,nad100do m3 i 56,527: 2,00;

~ ~ ~ 1 ľ\(\ľ\ rn1: n-:). \rTrt~";'tl.on.f'\~trl'''L'<nnn m :;-':r~ --~' -- ,1-- . --+_..
11 K '1671_~1~~_1 ~_i~~~!:n~~~:~ahnu~éhO,~ýk~~~_~~ornrn ~~; 45,368 1,50i

luloženle sypanmy do nasypu sudržnej T" I i
12 K 171101103 [horrnny s rruerou znutnerua nad 96 do 1000/0 i m3 I 19,608: 3,00i

! r'\('\rU',., PY!'\o!"'t(\,. ~;;a"'_nrl._'·'lrr{___ ~~ ~~ ~' +- ~~ _~ ~_~ ~
13, K 171101.121 _,~~:~:~~~~=~:~ nás:~~_~~Ú_drž~ýC~_ :,~~ 1 __ . 2,000\ 3,00~ 6,00

141 M 5833369000 j~~~:e;;~~ ~~~ne.~rUb.~_fre~~a 32-6~~TN_ ' ti ... 3,600:_ 7:00 ~ _ .. 25,20

15 i K ,17120120:_~~e:~panInY na_skládky ~ad 100 d~_i.~_l, 56,527j 3,001 . 169,58

161 K 171209002 iPoplatokza skladovanie-zemina a It! 94,4001 5,00' 472,00
; .----- ..... :!<flmf'11J\lJ:LU7_Il5Loslat.oJ> ~.. I I l ,_ --_"

17 K 174101001 'Zasypsypanlnousozhutnenímjám,šachlet,' m3
.. ' ,rv h 7MP? o 1I.alebo,o knlo, nblBktruL.dD_10l)_m 1J

18 K 175101101 Obsyp potrubia sypanrnou z vhodných hornín 1 m3
25,7601

l
13,408: 3,00;f v _··········--1- --- __ o

24,134 I 8,00 I 193,07

m21 1'ÔO':;;oOj----- 3,50 r----- 350,00!
--'---- __ -........_~ ~~ i _

D HSV Práce a dodávky HSV

; 1 A7 4 hp7 orebnderua .svnarunv _,.
19 M 5833362000 i Kememvo težené tuubé trekcs« 4-8 STN EN

_ '1í'{?42.+ 41 -- , ,
Uprava plane II zárezoch II horrune 1·4 so

l;.'hJltJ:'lpn r rn
i

20 K 181101102

D 2 Zakladanie 1 __ o

m3 I 5,920:

:22 K 274313611
I

D 4 Vodorovné konštrukcie
I ' I

24: K ~451572111
--- Lôžko ~pOd~~pôiruble: stoky a drobné obJekty-: v 

otvorenom výkope z karnentva drobného m3 3,352
. L _
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5,001

6,00
~---- - +

6,00,
---. t-

3,50:

~ «~l
1,00

--- ---l
2,°°1

3,00

120,00'

70,00

12002,93

.__24§5,4J
249,38

49,86

48,00
. 1
48,00,

-t

10,50

234,64

33,52

181,47:

113,05'

68,05

58,82

77,28

40,22

1 378,88

710,40;

630,00

130,00; 38,48
-~~~-_._-

I
8,00i

j
26,82i



~~-.,--~~ ~~~-

MJ Množstvo J,cena [EUR],

1 376,64
m2 36,000; 4,00 144,00

--- -, - - --- y y~y-+

I
I

m2 36,000 22,001 792,00

i
m2 36,720 : = l 440,641

ry
p Kód POplS

D 5 Kornurukácre
Podklad zo štrkoorvmy s rozprestretfm a

17nllŤflpf1ím [If) 7h1Jtnpníhr Vin mm
.Kladerue betónovej zárnkovej dlažby
'komunikácií pre peších hr 80 mm pre pešich
'do 50 m2 so znadením lôžka z karneruva hr

25 K 1564851111
i

126 K 596911161

í) 6
28 K ,631315761

úRravy povf9h_o_\ll pocjlfihy, osaderue
1 Mazaruna z betónu prostého (m3) tr C 35/45

, br:.mll:L120rlo,2AD mm" __ , , __l Povrchová uprava vsypovou zmesou -
! pancierove podlahy, cementovou, stredne

1
+'''1'iV~ r:H·.. .aU~rl."T.w':l hr' \t~.Ltr\U ') ť!'\(Yl ~

Príplatok za prehlad povrchu betónovej
I mazaruny mm tr C 8/10 oceľ hlad hr 120-
,'1M'I",IT) ,
i Príplatok za strhnutie povrchu rnazanrny
latou pre hr obidvoch vrstiev rnazaruny nad m3

1
9,563,

m3

_ __ _ ~ 1_ ~06,1 Q_
9,5631 70,00 669,41'

: 29 K 631316111 m2 63,750

: 30 K 631319155 m3 9,563

:31 K 631319175
; 1')(\ rl" '),1(, m..... ,
Výstuž mazanín z betónov (z karneruva) a z 'l

32 K 631362442 I'ahkych betónov zo Sietí KARl, priemer drôtu m2 63,750

33 K :631571003--- :~/:sypiov~~~t;~;;~kU'\Ô-321~~;;Pevnenle-~~3t-~72
' __ noríkladu) l~, _

14,246,

10,00 637,50

2,00 19,13

2,00 I19,13,
I
I

6,00, 382,50,
I

10,00

78,43

~1 ~1_1,_69
419,00

18,00 256,43
- -, _" -

16,00

8,00 32,00

8,00 32,00:
-t

"

4,0001l__~

o 8 Rúrové vedenie
! 34 K i 871326026 ': M-ontaž kanalIzaČneh-oPVC~Ú poťr-utiiä-" - '~~~ - --~90or-
f - - l ' - __ - jh!Rrtk"hn nlnf)5;tl"onph() nN 1fin _ , __ , __ ,
35 M' 28611000260 Rúra kanalizačná PVC-U graVltačná, h/~dká ks

__ D " _ 1 "flIR - Kr:; _ <::IN " o!nn<:_lpJlJ1,LDr.L i1\{L1iL _ 'l ffi_ -~------r--------
~6_ ~+~!7~~~04 ! Montáž kanalizačne ho PVC-~ kolena DN__160:_ ,ks
37 M 28651000440 /oleno PVC,U, DN 160x45' hladka pre ks

_ '_ () , , 'r!lAvitpŕnIÍ ltAn",/i7pl"fl! KG nntľuruR
~38 M 28651000460 Koleno PVC-U, DN 160)(87· hladká pre

.rl _~,nr;;"ljtpŕ,,1Í "8n"1I(7"'I"UI Kr:: nnfr/!'1""
39 K 894411311 Osademe železobetonového dielce pre ksI ----,---1 "-achhi 5kw7 rnvo",- "lpho nr~rh0r!n.\la_T7S____:_

159224000140 IKónus 100-63/5fV9 KPS pre kanalizačnú
40 MIO lšachtu DN 1000, hr steny 90 mm, rozmer ks 160,00 i

l i-1{)_()J1,J';'i~\ hQrt rt~~ ~_~_V~~_~ ~---l---,_._-~--- ~- - v -i ~
, 159224000170 : Skluž výšky 500 mm 100/50/9 pre i
i 41 M! O 'kanalIzačnú sectuu DN 1000, hr steny 90 ks 1,000 80, oo ,
I
I
I
:42 M

ks 40001

.........L.n:cl.n.~_ LO""ť~ó.~ -I-{)()Jí_""!;'aL'h.d:!A::L.."""""",,____

59224000190 'Skruž vyšky 1000 mm 100/100/9 pre
() 'kanalizačnú šectnu DN 1000, hr steny 90 ks 1,000 I

59224000450tEľ;;st;~~;';~;~~;';;~I~EMT7;i1000 pre I
43 M O [!~':!.:~,i~~;:~~;:ýC~~~elo~kanah~a~~~_ ks 2,000 I

[Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 -- ----- -+---~
. 44 K 894431131 ' k 2 0001:(DN šachty/DN petr ved), tlak 12,5 t, hl 850 s ,

45 M' 286610031 OOlS~~~~e'""dnO pnetočiJé-400 x DN 160, na ks I 2,000
11 ,hl::>riklÍ <;.Al"hlmfll nínLEJ? _ __ _

46 M, 28661004410 ; vttiovcove šachtova rúra kanalizačná BASIC ks 1,000

47 M :j8662000100 l~ia~t~~/~~kl~~;ľt5na"vlnovco';;J Š[JChtov~-k;' 2,000 f----
(l ;1'1ír1LIJn 411(1 ,

48 K 899101111 Osademe poklopu íratmoveho a oceľoveho
, - \lmti<np ľ;<mlJ..bmO!1' rln st) kn

i 49 ,_l'v:_55241 00021.0_ POk/op IlatlfJovy I_600 A1 ~,.

120,00,

8,00

50,00

35,00

70,00.

I ks
- t ks
,L

o 9 

50 K 1916361112

I Ostatne k_o~tru_kCleJ!.práC6_:_\JÚrame
i Osadenie cestného obrubníka betónového '---T --~ --- ---- ,
ležatého do lôžka z betónu prostého tr C m 36,000 i

~ ~ .1~l'd:Q.s:Ah.<"\rr"-i~r"'Inl'\r'.oH __ ~ __

151 i M 59217000210 Obrubník cestný, txšxv 1000x100x200 mm,
, 'n , J<;kflS.eJJJ" 1fi/1!in:l111 ___, ,_

52 K '918101112 : Lôžko pod obrubníky, krajnlky alebo obruby z
_crllR7nh Knrlpk,zhAtnntl nm<;tpnn tr "C 1Ri?Jl

i ks !_6,~~0 l
: 1,080iL~_ _ ,,,m3
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11,00

160,00

,
80,00j

120,00
I

16 OO

100,00

70,00

70,00

5504

160,00
,---- - 105,22 '

2608.77

252,00
-----, ,

440,641

11,88



ry 
p Kód

153 K
1 •
,54 K
, 1,

9~ ~~95Šää-2~ -: Leše~te ľahké pracovné pomocné s výškou '
IIp';Pi'!iWPlnnrttarw f'll'lrl t 20 do 1 q(1 lTI

952901111 j Vyčistenie budov pn vyške podlazl do 4m
. Chemická kotva s koťevnjmsvornlk~om ~-~

55, K 959941132 .tesnsna chemickou ampulkou do betónu, ŽB,

Cena celkom
J cena {EUR] [EUR} 1

--,------,-------,----_ ... ,
101,670' 10,001

, 1
5,001-~_.I

10,OO!

99 

56 K 998011002

D PSV

POpiS MJ Množstvo

m2
,

57,510,

60,000,
L ,

Presun hmôt HSV
:PresLinhmôi'p'r'9bLldovy JKSO 801,
1803,812,ZVISlákonštr z tehét.tvärruc.z kovu
\n~~k\t ('if"). 1') ~

148,0741
I

3,57:

Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotechruka - vnútorná ksnahzäcra
57 K 721242120 ': L:3pač strešných -splavenln plastový -- .

J IIONPf7áJ OILnnarnv ..3.On'lá.5fiLj_11l_. __

D 764

58 ~! 7~4352423

I
59 K 764359412

, 60' K ; 764454453

1016,70;
• • I
287,55

600,00,

528,62
I,

3816,00

Konštrukcie klarnprarske
Žľaby z poz.nkovaného farbeneho PZf . r m 16,4001 10,00

JnlPr.hll nNirHikv;:\OnvA nruk:rllhn\Ié_r~~5fL.. ,~ , _ j
I Kotlík kórucky z pozmkovaného farbeného I , '
'PZf plechu, pre rury s priemerom od 100 do , ks 4,000 8,0°1
1 'll;. ,,",'''-' ~~ ~'_~ ~_~ '_I~_
Zvodové rúry z poztnkovaného farbeného PZf m 12,000 10,001

_.....n!@mll_kfllhwp nnpmp-r 100 mm _. _ _ - I

3-'6,00
164,00

32,00

120,001

D 767 Konštrukcie doptnkové kovo'{e__ -----.-.---r---~_.- .. , 3420,00
61 K, 767658113 : Montai vrat sekčnych sklopných pod strop ks 2,000 200,00 I 400,001

:nlnchv n~rl 9 rln 1~m? , ' .~;... ------~..;. ------ --;:i
62 K 1767658121 'Montáž vrat sekčných - kľučky so zámkom ks ~.9_00i. ~ _:1Q~ 20,O~.
63 K ?67658125 :Montaž vrát sekčných - elektnckého pohonu " _ . .1.,0001 100,0~:. J.OO2_O,

155343715500 .Gerežové sekconéine vráta 3000~31OO I
64 MIO : mm, voäorovne rebrovené - vo vyhotovení 2,000 I

~~ !I"l"".....,_/~ U "tt"':.U"!"q 1 .•. ~nA;+"~ J-1:",,·1_ - ~ 1
65 K, 998767201 -Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové'

I __;'!<OJ:lštfltk:f'JP_V.0h!P!<tllCb.vÝšl(1Irlnn 'JL ..... _.

o M Práce a dodávky M

D 43~M Montáž oceľových konštrukcu
66 K ;43084 í 101 ~ Krytina strechy vo-';' do''1-5'm-PrichYtená'

,. >RVJ!NP-' <;!<n,tkRml (1 fl mm.hmot fi 67 Imlm
67 M jl3831000630 Plech trapézový pozmkovaný T 12 1125x12 m2

. n ,tY]{n /,'""kJ\Í nnl,,""c;Jf?ľ ,?'íu. hr .il. 7>; 12""1 '''~._, __

68 K 430843001 Oplechcvame stien skrutkovane vo výške do m2
,~ ,1fi m () A mm hron!. fi fi7_klllrn.~~~_~ .. -----,

69 M 13831000630 Plech trapezovy pozmkovaný T 12 1125x12 m2 J 87,670
,n __ ..._~__J11=18.s~1..lIíl'>J\/;a?<;lpL?"iU hr n 7'í.'1vľl •. _.... -1 ~_

70 K 430862005 Montaž rôznych dielov OK - druhá cenová kg I 2500,000
knvkafln.5[\(i(Lko,vrAtfmp .. -+_ .__ ,

'Kilogramove ceny kompletlzovaných
výrobkov z ocele -- konštrukCie stredne KG : 2500,00071 M 553999005

D 21-M

m2---l -68,'060
1
1, .. 78,269
l 79,700

Elektromontáže

i
20,001

1
20,00!

1
20,001 1 594,00.... _" -1--- --._- i
20,00 I 1 753.40 i

~. ~. --1~OOr 2 iioo,OOI
- " ... -+ - .. ~._~

1,00 I 2500 OO!__J_ ..... ..J

1400,00
r-

0,00:, .__ 1 ~~ ~

2800,00

0,00

14247,80

11 ~73,98

1 361,20

1565,38 '

1 ~55AO
72 K 210010045 Rurka elektromštalačná chybná kovova typ , m 4,000 200' 8,00'

" -- __.243R "K0ľlPX" J uožana.nezna., • ' I _
173:1 M ,34571oo0~q!!_.f3.~r~aohybna vlnitá .P_VC_::U, fX DN 32 : .;;;- "---'4,200.,..__ ,OO' ~.. ~ ._,~iO_
74, K ,210193061 Rozvádzač PR 1 ks 1,000 80,00' 80,00

: 75! M~:3571400~010:R~-;véd_z'!.č ná~!in,ný ?ce!O_f?!echov.j'Ňi(~=- ;- ks 1:QgO L.. ~_ .. ~_-.-,-jl_o,o.ot----- ... 80,~9:

~~~LK 1210220001 l~:::'~:~~:1~edenle_~~.povrchu ~eZ:_drôt J m ; ...~~o~o~_~j ... 2,001 _ .. _.~O oo
77,M ;354~~005470 iDrôt~!e_~~OZVOdo.vý_f~Zn d8tr!,"! ~.~k1,7~d 40,000] __ 2-,-00 ~__89,~q,
78 K '210220021 ~~~"l~l:o~~~:~:~~~:zeml Fe~~.vrat~ne .!:; . 8~'~~i 3,00 24,00
79 M 35441005480 Drôt bleskozvodový FeZn, d 10mm I kg 8,000 I 3,00 24,00,

·80 K 210220104 Podpery vedenia FeZn naplechove strechy : kS'---20 ooc;"- 2,00, ~- "-~ä:oo:
i8'1-~ 35441003730 .~~d;;;';:vede'nlaFeZf)-napiechove·strechY-t ks 20'0001" 2,00, 40,00
, : .iL _ ,r\7n;.,;'PI1I" Pil ?i . .~_____., __ . __ ~_ _~_.~_. _ . ,
: 82, K .2.:t..0~20242 Svorka FeZn rozpoJova~I~_RS _ _ __ ks~. ~,OOO; 1,00 I _.__, 4,0~
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Ty Kód Popis Cena celkom

--"~---~- "-"""----------
183 M )5441000300 Svorka FeZn rozpojovacla označenie RS 1 ks "_4 _ _ _ ~ "_" _::' : ,~~~~~:~~::T~~~~~: ~:~~-:~~~~~-:~;f~:n~e";,e ~~-2~"--'~: -- :,~~~ i -- ----; ..~~ tj :'~~

~ ~n J"'t.uPftJ.r/I:;:{lrfin7LrJ{I ~ 1
86: K 210220250 Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B I ks 8,~OO ~~~Ol 1~OO
87 !vI;35441000580 'SvorkaFeZnumverzálna-označemeSU kS~!-_-8.-0~ _ ___2.000 _!?, OO

~ 88; K 1210?20260 . Ochra-nn§uholnlkFeZn-OU-------·"-- -- - ks 4,_000 i _ __~,O~ 24,00
891 !VI ,3544_1005330 ,U!lO/mk ochra_rlný FeZn označenie OU 1,7 nl ks 4,000. 6,00 i 24,00
901 K 210220261 iDržmk ochranneho uholníka FeZn DU-Z,D a 8,000 1,00,

;. _ ~nnll _
'91' liA 35441005400 DrŽiak FeZn ochranného uholníka ks 8,000'

_ il _ _ {lfllli"'C:ZÁlťl'lL <; .w:ltLfV11f>1ľ1Rl::i:,r)Jfi! _Of)}LI" , .
,92 K 210220280 Uzemňovacta tyč FeZn ZT I m I 8,000 4,00 32,00
'93' ,'.,1 35441005560 . Ty'č uzemtovsae FeZn ozn~čen~eZT 1',5'~~~~--8,oôOT --4-00t---3D5o
94 K 210800147 Kä'bel-medený uloženy pevne CYKY 4501750: rn' 20,000' - - 8,001 160,00

;95 M 34111000080 ~át~ ~Iedeny CYKi3x2,5 mní2- ---- ------~ -;:;;--'-" '-21,000+ ·--------:r1,ooT~'--~- 231,00
r ' -- -- ------. -----.-._------------.- -- --- -- -j----------~.-------'
196 K 210800123 Kábel medeny uložený voľne CYKY 450/750 m 50,0001 8,00' 400,00'

~97: M ':3411ť000230"~:~~~~tm~d_en'(~YK~·5~1Omm~ '_,?!__-_:__ . .?~,'~OO ť~-"- -- - --8:'ČľO' --=-- 4.~0_0E_'
o ,46_::_~L __z,e_mD.~ I2r~(;~_p_ri~~tr_ mOI}U~rác~o _

9S K 460200163 .Hlberue káblovej ryhy ručne 35 cm široke] a m 50,000 8,00
I RO rm hlhnk"'l v 7",mmp tnprlv 8 _ _ , -+__ -.- -- - ~
iZnaden:e, alebo rekcnšt kablového lôžka z

99 K 460420022 i piesku bez zakrytra, v ryhe šír do 65 cm,
. ~ _ !t)_rHŤ'vH\,,"s:-htH1{)rm __

1 OO M 58311000030 D0'!lJa,,!aPt:Jl1c'!_vá_!~f!~c~a,~-4_~1l_~" ,
101 K 460490012 ROZVinutiea uloženie vystražnej fóhe z PVC

, ,_ _ Ion rvhv <,lrl(i'I:1'1rm ,- ------ r' __ .C------. _
102 lv! '28323000800 Výstrazná täe PE, š"{hr 300xO,1 mm, dl 250, m

n . m {::.rh::. 1'''''(1I<>ľI;' , :
Ručný zásyp nezap káblovej ryhy bez zhutn :
zem my, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v rn

!.,.or,,·w"\t':\fr '1 ~ ~~_~ l ~-------+__-----
ProVIZ uprava terénu v zem Ine tr 3, aby : '
nerovnosti terénu nebol! väčšie ako 2 cm od : rn2 50,000 2,00:

:H('\.r\l")r hl1.N.P''''\,{ ~ ~ ~ ~~ _

r

m 46,000

4,784 i
j

52,500

103 K 460560163 50,000

104 K 460620013

o HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

D OST Ostatne
105 K HZS00011'i- -IRevlzle - ---- --- -_ '-----. hod:----a,Ooo-

l0i K 'HZS000112 Ipraca montera pr'-odpojenrlZapoJtml dôslete hod I 2,000
107: K 'HZS000113 -rMonta~~~-~ra~~~"0~;?~ádzačl - .-" -- ~- -4' hO~~! 4,ČľOO~-'"
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2,00
__ J

5,001

- :~--
. r' - .

8,00'

50,00
50,00
40,00

,
12,00 I

1118,42
400,00

92 OO

23,92

50 oo
52,50

400,00

100,00,

660,00

660,00
400,00--- -""
1 00,00
160,00



éKAPITULÁCIA STAVBY
DvoJgaraz_Mlksova
Novostavba dvojgaráže DZHO MlkšováStavba:

Mlkšova 1032020

I ~(
Mesto Bytča

Stavebny podnik Považie s r o Hlboké nad Váhom 253
1(,' 51755807
1('

Ing Slavorr.ir Sabol

Miroslav Holeš I ~ ", ,

Znotovrter 010 )0 platcom DPH

Naklady Z rozpočtov 32 406,73
Ostatne raklady zo sunrnneho listu 0,00

Cena bez DPH 32406,73

. CENA CELKOM

O}0ú
o tiu

~~~-~" - -" ""---"--'~-" --,~-" ,-- ""' l
" 32406,73\_ "'"_"~_, ~ " ~~~. __ ~. __ ~ _"_ __ " "~ ~ . Jv EUR

Projektant Spracovateľ
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.ťKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
DvojQaraz_Mlksova

Stavba: Novostavba dvojgaráže DZHO Mikšová

Mlkšová

Mesto Bytča

l', 10032020

Ing Slavomir Sabol
Miroslav HolešStavebny podnik Považie s r o Hlboké nad Vahom 2 ;>í/! r- I

Kód ' Popis

SO 01 Dvojgaráž

32406,73 32406,73

32406,73 32406,73

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 O oo
0,00 0,00

0,00 0,00

,32406,73 .: ,32 406,73
OX"'-hC

1) Nákladyz rozpočtov

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Ostatne naklady

Vyplľí vlastne

Vypiľí vlastne

VypJň vlastne

Celkové ,náklady za stavbu 1) + '2)
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