
Zmluva o dielo
č. 2016/DC/01/038

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov, na základe postupu verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(zadávanie podlimitných zákaziek).

L Zmluvné strany

Na jednej strane:

Mesto Fiľakovo

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie: 
IBAN:

Radničná 25, 98601 Fiľakovo

00316075

2021115052

Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta

OTP Banka Slovensko a.s.
SK95 5200 0000 0000 0817 4961

(ďalej len „objednávateľ“)

Obchodné meno:

Sídlo, (miesto podnikania): 
IČO:
DIČ:

IČ DPH:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

Č. účtu (IBAN): 
Zapísaný v:

(ďalej len „zhotoviteľ“).

a

na strane druhej:

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
17317282
2020316298

SK2020316298

Ing. Jarmila Považanová - konateľ spoločnosti 
Ing. Branislav Lukáč - konateľ spoločnosti 
Viera Nádaská - konateľ spoločnosti 
UniCredit Bank Czech Republic and 
Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej  banky 
SK54 1 1 1 1 0000 0014 231 1 0003 
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel Sro, vložka č. 991/B



II. Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dielo -  zrealizuje stavebné práce s 
označením investičnej akcie „Kompostáreň mesta Fiľakovo -  rozvoj odpadového 
hospodárstva II. Etapa“.
Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohách č. 1, 2, 3 a 4 k tejto zmluve.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa bodu 1. - stavebné práce v areáli 
zberného dvora, Družstevná ul., 986 01 FIĽAKOVO v rozsahu:

a) podmienok uvedených v tejto zmluve,

b) súťažných podkladov tejto podlimitnej zákazky, ktorými disponujú obidve zmluvné strany, 
najmä opisu predmetu zákazky, ktorý tvorí Prílohu č. 2

c) projektovej dokumentácie stavby, ktorá je prílohou č. 4 tejto zmluvy (ďalej len „projektová 
dokumentácia“)

d) ocenených položkovitých výkazov výmer, ktoré sú Prílohou č. 1,

e) právnych aktov príslušného stavebného úradu k realizácii a požiadaviek dotknutých 
orgánov,

f) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy a príslušných 
technických noriem,

g) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní 
oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, 
uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.

3. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s 
náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade 
s pokynmi objednávateľa, čomu prispôsobí aj postup prác. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom 
rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení 
predmetu zmluvy). Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody 
spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže zhotoviteľ 
objednávateľovi tak, že v deň odovzdania a prevzatia staveniska predloží oprávnenému 
zástupcovi objednávateľa kópiu príslušného dokladu a súčasne k nahliadnutiu originál, alebo 
osvedčenú kópiu platnej poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú 
podnikateľom s dojednaným poistným plnením najmenej vo výške 50% z hodnoty predmetu 
zákazky s DPH s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania zmluvy o dielo a tiež 
potvrdenie o zaplatení poistenia minimálne na obdobie vykonania diela v zmysle čl. III tejto 
zmluvy. Nepredloženie platnej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody 
spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poistného sa 
považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.



5. V deň odovzdania a prevzatia staveniska zároveň zhotoviteľ predloží objednávateľovi 
Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia zmluvy(ďalej len „Harmonogram“), 
ktorý sa odovzdaním stáva Prílohou č. 3 k tejto zmluve. Nepredloženie Harmonogramu v deň 
odovzdania a prevzatia staveniska sa na účely tejto zmluvy považuje za bezdôvodné 
odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.

6. V prípade, že zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia zodpovedajú za 
plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z 
právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto zmluvy nevystúpia v 
nevhodnej dobe, za ktorú sa považuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do riadneho 
odovzdania diela podľa článku X. „Odovzdanie a prevzatie diela“. I v prípade vystúpenia 
jedného z dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje 
zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voči objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania 
diela a uplynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy.

7. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ 
alebo „oprávnené osoby zmluvných strán“, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené 
osoby“ objednávateľa alebo zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci 
objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať 
činnosti potrebné pre účelné plnenie predmetu podľa tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich 
pracovnej náplne alebo pracovného zaradenia, prípadne opisu pracovnej činnosti, z 
príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného 
poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže vyť v osobitných alebo 
odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane 
preukázateľne iný právny vzťah.

Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a 
na účely plnenia tejto zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie 
zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie tejto 
osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený 
zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa 
zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným 
spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za zmluvnú 
stranu.

III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v lehote 18 kalendárnych dní odo dňa 
odovzdania a prevzatia staveniska, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania 
staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne 
dohodnutom oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, najneskôr však do 
7kalendámych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo, ak sa zmluvné strany 
nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne 
objektívne prekážky, najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali



začatie vykonania prác podľa zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne 
stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a 
prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán.

2. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré ovplyvňujú technológiu postupu 
prác alebo iných podmienok, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, sa lehota vykonania 
diela môže, na základe odsúhlasenia objednávateľom, predĺžiť najviac o 15 dní bez potreby 
uzatvorenia dodatku k zmluve. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou 
zápisu z kontrolného dňa a v stavebnom denníku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný 
Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.

3. V prípade predĺženia lehoty výstavby, na ktoré sa nevzťahuje bod 2., bude zmena lehoty 
výstavby dohodnutá zmluvnými stranami formou písomného dodatku, ktorého súčasťou bude 
aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.

4. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku 
akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom 
omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 1. a 2 a bodu 8.

5. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením 
predmetu zmluvy o viac ako 20 kalendárnych dní v porovnaní s Harmonogramom. Takéto 
omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.

6. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v 
zmluve o dielo, a túto skutočnosť riadne oznámi objednávateľovi, bude objednávateľ povinný, 
po vzájomnej dohode, prostredníctvom oprávneného zástupcu predmet zmluvy protokolárne 
prevziať.

7. Zhotoviteľ je povinný pri vyhotovovaní diela postupovať podľa Harmonogramu.

IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle 
príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, 
vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania tejto 
podprahovej zákazky.

Celková zmluvná cena bez DPH v EUR 83 213,73 €

Sadzba DPH 20 % 16 642,75 €

Celková zmluvná cena s DPH v EUR 99 856,48 €

/slovom : deväťdesiatdeväťtisícosemstopäťdesiatšesť/48 eur /



2. Špecifikácia ceny je spracovaná v zmysle ocenených položkovitých výkazov výmer 
(rozpočtu), ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie. Špecifikácia ceny -  ocenené 
položkovité výkazy výmer tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve.

3. Dohodnutá cena diela je stanovená v rozsahu výkazov výmer, ktoré sú súčasťou 
projektovej dokumentácie a Všeobecných kvalitatívnych a technických podmienok realizácie 
špecifikovaných v súťažných podkladoch. Dohodnutá cena diela zahŕňa aj kompletnú 
dodávku a montáž stavebných prác, ako aj náklady na dopravu, skladovanie, odvoz a 
likvidáciu vybúraných stavebných hmôt a stavebného odpadu, náklady na prenájom 
verejných plôch a komunikácií, ak sú potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho 
prevádzke a vyprataniu zariadenia staveniska, pre prípadné skládky materiálu, alebo 
stavebného odpadu, náklady na spracovanie výrobnej dielenskej dokumentácie, ak vyplýva z 
projektu stavby pri rešpektovaní autorských práv, náklady na stráženie staveniska počas 
výstavby, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody ako aj náklady na dočasné napojenie 
a meranie ich spotreby.

4. Zhotoviteľ je povinný uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných 
materiálov podľa Štatistického úradu len v prípade predĺženia doby realizácie diela z dôvodov 
na strane objednávateľa a z dôvodu vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný zdokladovať 
oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.

5. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu 
realizácie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté 
aj všetky požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok. Ako aj všetky ďalšie požiadavky na 
stavbu uvedené v článku VI. bod 4. tejto zmluvy, vyžadované predpismi a normami platnými 
a účinnými v čase podpísania tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej 
zmluvnej ceny diela ani nárok na predĺženie lehoty realizácie diela z dôvodu, že v zmluvne 
dohodnutej cene, resp. pri príprave výkazu výmer vo svojej ponuke predloženej v procese 
verejného obstarávania, požiadavky uvedené v tejto zmluve, vrátane jej príloh nezohľadnil, 
avšak je povinný ich dodržať.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činností, 
ktoré nebolo možné predvídať, bude určená jednotkovou cenou podľa zmluvného rozpočtu 
(oceneného výkazu výmer), pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. Ak sa v ňom taká 
položka nenachádza, budú tieto činnosti ocenené podľa cien platných v čase vzniku daného 
prípadu.

V. Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe 
faktúry vystavovanej zhotoviteľom, vždy do 15-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. 
Výška ceny faktúry bude vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote 
zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené v zisťovacích protokoloch potvrdených



oprávnenou osobou zhotoviteľa a odsúhlasených odborným dozorom objednávateľa. Faktúra 
za prevedené práce podľa súpisu vykonaných prác bude vystavená do 15-tich 
kalendárnych dní od prevzatia diela objednávateľom.

2. V prípade, že odborný dozor objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom 
objednávateľa, potvrdzuje zisťovacie protokoly na účely plnenia tejto zmluvy za 
objednávateľa okrem odborného dozoru vždy aj jeho oprávnená osoba.

3. Faktúru, sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť po skončení realizácie stavby, najneskôr však do 
troch dní od odsúhlasenia zisťovacieho protokolu odborným dozorom objednávateľa a bude 
ich doručovať na adresu: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi v zastúpení odborným dozorom objednávateľa 
predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. 
Jeho správnosť potvrdí odborný dozor objednávateľa podpisom do troch pracovných dní od 
jeho overiteľného doručenia. V prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor 
objednávateľa nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote zhotoviteľovi na prepracovanie podľa 
skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 7 kalendárnych dní na prepracovanie, ktorá 
plynie od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. Opravený zisťovací protokol je 
povinný odborný dozor objednávateľa odsúhlasiť zhotoviteľovi v lehote troch pracovných 
dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami odborného dozoru objednávateľa, inak 
môže zisťovací protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.

5. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou 
a už realizovanými platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na základe konečného 
vyúčtovania v súlade s bodom 8. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi konečné vyúčtovanie v 
termíne do 7-mich dní od odstránenia vád a nedorobkov. Neoddeliteľnou súčasťou 
vyúčtovania bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán, prípadne aj ostatnými účastníkmi uskutočňovania stavebných prác. V 
konečnom vyúčtovaní budú vysporiadané všetky faktúry, ktoré už objednávateľ zhotoviteľovi 
uhradil. Konečné vyúčtovanie bude obsahovať súpis faktúr s uvedením ich čísla a skutočne 
zaplatenej čiastky.

6. Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov 
a musí byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade je 
objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splatnosti 
faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

7. Y prípade, že zhotoviteľ bude meškať s realizáciou prác v porovnaní so zmluvne 
dohodnutým Harmonogramom, má objednávateľ právo zadržať zaplatenie faktúry vystavenej 
po dobu omeškania až po zosúladenie realizácie prác s Harmonogramom. V tomto prípade 
nejde o meškanie objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry.

9. Zaplatením faktúry objednávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie pripísanie 
fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v 
článku I. tejto zmluvy alebo v prípade jeho zmeny v prospech účtu písomne oznámenému



najmenej 5 dní pred doručením faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účet 
zhotoviteľa.

VI. Základné podmienky vykonávania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou 
zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných 
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z., zákona č. 
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 355/2007
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiarnu ochranu.

2. Objednávateľ sa zaväzuje organizovať minimálne 2x za mesiac kontrolné dni na
stavbe, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje na 
kontrolných dňoch zúčastňovať, a to minimálne v osobe stavbyvedúceho. V prípade, 
že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, môže ho zastúpiť 
výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je 
zhotoviteľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže 
objednávateľ odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa 
zabezpečená účasť niektorej z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v 
dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, 
informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni. K zápisom z 
kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto odsúhlasovať stavbyvedúci, 
alebo štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je
zhotoviteľom,ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa do troch 
pracovných dní stavbyvedúci, resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ 
osobne, ak je zhotoviteľom nevyjadrí alebo neodsúhlasí, bude sa uvedené 
považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Za objednávateľa vypracuje a 
odsúhlasuje zápisy z kontrolných dní odborný dozor objednávateľa, alebo iná 
oprávnená osoba podľa čl. II bodu 6., ktorá sa na kontrolnom dni zúčastnila.

3. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie 
(ďalej aj PD) platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu diela. 
Stavba musí byť vyhotovená pri dodržaní platných STN, (STN EN), 
technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na 
stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s 
rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v 
povoľovacom konaní.



4. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byt’ 
platne certifikované, resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi 
upravujúcimi certifikáciu a posudzovanie parametrov výrobkov.

5. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri 
preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty 
predpísané v PD obstarať, môže objednávateľ súhlasiť s použitím náhradných 
(ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie náhradných hmôt alebo 
výrobkov zhotoviteľ navrhuje so súhlasom generálneho projektanta a pokiaľ sa tým 
nezníži akosť prác a neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude 
predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela podľa článku III. 
bodu 1. Posúdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii 
objednávateľa.

6. V prípade návrhu ekvivalentného riešenia zhotoviteľa, ktoré bude vyžadovať 
prepracovanie, vypracovanie, dopracovanie resp. inú zmenu projektovej 
dokumentácie, bude so súhlasom objednávateľa celý rozsah zmeny projektovej 
dokumentácie zabezpečovať zhotoviteľ s realizátorom projektovej dokumentácie a 
odsúhlasovať v prípade potreby na príslušnom stavebnom úrade, resp. dotknutom 
orgáne štátnej správy a to za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke 
rozpočte. V prípade potreby realizácie dielenskej projektovej dokumentácie 
zabezpečí túto zhotoviteľ za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v 
rozpočte. Návrh ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty 
realizácie. Posúdenie a konečné odsúhlasenie rovnocennosti (t.j. ekvivalentnosti) je 
výlučne v kompetencii objednávateľa.

7. Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo 
Všeobecných technických podmienkach stavebných prác schválených Ministerstvom 
výstavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a 
vydaných v roku 2007.

8. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto 
súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov 
alebo nájomcov komunikácií alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu 
pokuty, alebo inej sankcie resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z 
dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote 
zhotoviteľ.

9. Zhotoviteľ, je povinný si pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie 
podzemných vedení inžinierskych sietí u ich správcov, vrátane verejného vodovodu a 
verejnej kanalizácie a rozkopávkové povolenie, a to na vlastné náklady. Spätné 
úpravy zabezpečuje zhotoviteľ taktiež na vlastné náklady. Škody spôsobené 
činnosťou zhotoviteľa na sieťach jednotlivých správcov sietí znáša na vlastné 
náklady zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov, užívateľov alebo 
nájomcov podzemných aj nadzemných inžinierskych sietí resp. iných oprávnených 
osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie,resp. Iného oprávneného nároku



voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí 
v určenej lehote zhotoviteľ.

10. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s 
odpadmi, je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov 
upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na 
realizáciu stavby, t.j. aj vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Prípadné 
škody, ktoré by vznikli zanedbaním
jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. Y prípade, že zo strany 
vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k 
udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči 
objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky 
zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie 
v určenej lehote.

11. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho 
činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností, resp. iných priestorov v rámci 
objektu. Prípadné škody, ktoré vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto 
súvislosti, bude hradiť zhotovovateľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov 
alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej 
sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu 
pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa 
zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

12. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby 
táto negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka 
neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania 
tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného 
oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane 
zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na 
ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

13. Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne 
dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečiť výkon (funkciu) koordinátora 
bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich 
predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do 
stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca 
alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.

14. Zhotoviteľ berie na vedomie, že bude dielo realizovať za plnej prevádzky 
základnej školy, s touto podmienkou súhlasí a zaväzuje sa riadiť pokynmi 
oprávneného zástupcu objednávateľa a odborného dozoru objednávateľa.



1. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov -  (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 
532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením 
vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na stavenisko.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a 
mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia 
tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.

3. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov a 
dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja.

VIII. Stavebný denník

1. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. 
Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie 
zmluvy(najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok 
vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie 
hospodárnosti prác a ich posúdenie orgánmi štátnej správy...)

2. Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu 
pracovného času musí byť denník na stavbe trvalé prístupný. Povinnosť viesť 
stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela, resp. 
odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa Preberacieho protokolu o odovzdaní a 
prevzatí verejnej práce.

3. Stavbyvedúci a odborný dozor objednávateľa budú určení a zapísaný do 
stavebného denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb 
poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a odborného dozoru objednávateľa 
alebo rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane 
doporučeným listom, resp. oznámením na kontrolnom dni a uvedením do zápisu z 
kontrolného dňa.

4. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov 

a príloh, a.) Úvodné listv obsahujú:

• Základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, 
generálneho projektanta, zhotoviteľa, odborného dozoru objednávateľa a 
zmeny týchto údajov,



• 2.identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,

• prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov,

• zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a 
doplnkov

• prehľad skúšok 

každého druhu, b.) Denné 

záznamy:

- sa píšu do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými 
na dva oddeliteľné priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte 
priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy 
sa môžu písať aj na voľné listy s priepismi očíslovanými a s dátumom zhodným s 
originálom.

c.) Prílohy:

- v denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení (buď v prvopise,alebo 
odpise) ukladajú priamo na stavenisku. Ide najmä o:

• osobitné výkresy dokumentácie a odchýlky od projektovej dokumentácie 
(ak bola vypracovaná),

• rozhodnutia orgánov a organizácií k prekopávkam, zmenám dopravných 
značení,

• záznam o zameraní skutkového stavu podzemných vedení správcom siete,

• priebežné záznamy o skúškach realizovaných zhotoviteľom na overenie kvality 
diela,

• kontrolné zamerania počas montáže -  výškové, osové a polohové,

• zápisy z kontrolných dní.

5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho 
zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú 
predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť 
nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem 
stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku odborný dozor objednávateľa, 
pracovník generálneho projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej 
orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a 
na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotovovateľa.



6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo 
generálneho projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3-och pracovných dní 
svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise upovedomí aj zástupcu 
objednávateľa a to v lehote najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V 
prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

7. Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť 
objednávateľovi prepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s 
obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky 
zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doručenia záznamu, inak sa predpokladá, 
že s obsahom záznamu súhlasí.

8. Zhotoviteľ je povinný uložiť, pre svoje potreby, druhý prepis denných záznamov 
oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia 
originálu počas realizácie stavby. Originál a v prípade jeho straty, zničenia alebo 
poškodenia druhý prepis, bude pri konaní o odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný 
zhotoviteľovi. Objednávateľovi ostáva prvý prepis stavebného denníka.

IX. Zakrývanie prác

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať odborný dozor objednávateľa na preverenie prác, 
ktoré budú ďalším postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. 
Výzvu sa zhotoviteľ
zaväzuje doručiť odbornému dozoru objednávateľa písomne, a to najmenej 3 
pracovné dni vopred. Výzva sa rovnako môže uskutočniť formou zápisu v 
stavebnom denníku, ak takýto zápis odborný dozor objednávateľa podpíše po 
predchádzajúcom vyzvaní zhotoviteľa.

X. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ plní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a 
odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a 
prevzatí verejnej práce (diela) podľa prílohy č. 3 vyhlášky MV a RR SR č. 83/2008 
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona 
č. 260/2007 Z. z..

2. V prípade zistenia vád a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu 
užívaniu, objednávateľ dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude 
obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa 
preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie 
doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty 
uvedenej v čl. III bod 1. alebo 2. tejto zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškaní s 
odovzdaním diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať 
objednávateľa na začatie preberacieho konania až po riadnom odstránení vád a



nedorobkov. Za deň ukončenia stavebných prác bude považovaný deň doručenia 
oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela a po odstránení vád uvedených v zápise.

3. Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť 
písomne doporučeným listom najneskôr 3 kalendárne dni vopred, alebo 
oznámením do Zápisu na kontrolnom dni.

4. Objednávateľ prizve na preberacie konanie zástupcov osôb zúčastnených na 
realizácii stavby, najmä zástupcov zhotoviteľa a odborného dozoru.

5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, 
zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto 
riadne prevziať a používať s tým, že stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť 
podľa PD, podmienok tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom 
v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.

6. Ak všeobecne záväzné predpisy a normy určujú vykonanie skúšok 
osvedčujúcich dohodnuté (resp. obvyklé) vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie 
týchto skúšok predchádzať prevzatiu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je 
objednávateľ v omeškaní s prevzatím diela.

7. Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela budú:

a. projektová dokumentácia so zakreslenými zmenami a odchýlkami, ku ktorým 
došlo počas realizácie stavby, výrobná a montážna dokumentácia, s výpočtom k 
montovaným dielcom strešnej konštrukcie, potvrdené zhotoviteľom a projektantom v 
dvoch vyhotoveniach,

b. prvý prepis stavebného denníka,
c. certifikáty a potvrdenia o zhode v slovenskom jazyku,

d. osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií v jednom vyhotovení,

e. zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov v 
jednom vyhotovení,

f. zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých v jednom 
vyhotovení,

g. platné doklady o posudzovaní parametrov výrobkov pre stavbu vo dvoch 
vyhotoveniach,

h. správy o úspešne vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a 
skúškach v zmysle článku X. bod 6. vo dvoch vyhotoveniach,

i. potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) v 
dvoch vyhotoveniach.

8. Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meniť prijaté



riešenie, ani nebudú zvyšovať cenu prác a predlžovať dobu realizácie, nebudú 
vadami, ak budú dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto 
odchýlky bude zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného 
vyhotovenia.

XI. Záruka za akosť

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 5 rokov, ktorá začína 
plynúť odo dňa prevzatia diela bez ojedinelých drobných nedostatkov, resp. až odo 
dňa potvrdenia ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v 
protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej časti (diela).

2. Objednávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby 
uplatniť bezodkladne po ich zistení a to písomnou formou u zhotoviteľa.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom písomné reklamované vady odstrániť 
bezodkladne v lehote najneskôr do 3-och kalendárnych dní odo dňa oznámenia 
reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne (zápisnične) nedohodnú inak.

4. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávateľom reklamovaných vád v rámci 
plynutia záručnej doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v 
lehote podľa bodu 3. resp. bodu 5. tohto článku zmluvy odstrániť. Ide 
predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich bezpečnosť. 
Náhradu takto vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u 
objednávateľa a v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho 
vymáhať.

5. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik 
havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie vád do 24 hodín 
od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle 0910 
752 625. faxovou správou na čísle 045/532 08 35 alebo prostredníctvom e-mailu: 
marcel. stulai ter@,strabag. com

6. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady 
zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v 
dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v 
dohodnutom termíne (lehote).

XII. Zmluvné sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe 
faktúry, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úroky z omeškania z 
fakturovanej sumy vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s 
nariadením vlády SR č. 21/2013
Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.



2. V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom v 
termíne určenom v čl. III. bode 1. je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR za každý aj začatý deň omeškania, a to aj 
v prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom z tohto dôvodu.

3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela je 
objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- 
EURza každý deň omeškania.

4. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád v zmysle článku XI. bod 
3.,bod

4. alebo bod 5. tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie pokuty 
zhotoviteľom vo výške 80,-EUR za každý deň omeškania zhotoviteľa.

5. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú 
sa viaže zmluvná pokuta, nie je týmto dotknutý.

XIII. Vyššia moc

Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé 
od vôle zmluvných strán a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Jedná sa 
napríklad o nasledovné udalosti, pričom uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci: 
vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné katastrofy (zemetrasenia, cyklóny), požiare, 
atď. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia 
sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada 
druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá 
sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

XIV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej 
podmienky, ktorá spočíva v tom že:

a) dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci, v ktorého 
zastúpení koná sprostredkovateľský orgán a príjemcom pomoci, ktorým sa má 
stať verejný obstarávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o 
nenávratný finančný príspevok a

b) dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania.

V prípade neuzavretia zmluvy o nenávratný finančný príspevok alebo neschválenia 
procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného 
príspevku si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej 
podmienky a následne zmluvu anulovať.

2. Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon 
kontroly(auditu) overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to



kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a EU oprávnenými osobami, ktorými sú :

a) príslušné ministerstvo zastúpené svojou agentúrou,

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

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

d) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,

e) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi SraES,

a poskytnúť im všetku potrebnú účinnosť.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená 
odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v 
nej zakotvené. Za podstatné porušenie sa považuje v zmluve výslovne uvedených 
aj nedodržiavanie zmluvne dohodnutých termínov, nespolupôsobenie zmluvných 
strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne neodborný a 
preukázateľne nekvalitný prístup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol 
zhotoviteľ opakovane písomne upozornený odborným dozorom objednávateľa alebo 
oprávnenou osobou objednávateľa. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom 
„opakovane“ myslí 2x a viac. Odstúpenie od zmluvy sa netýka riadne splneného 
čiastkového plnenia, ktoré už bolo odstupujúcou stranou prijaté (napr. podľa zápisu 
v stavebnom denníku, zisťovacieho protokolu) a zmluvné dojednania týkajúce sa 
plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstúpili, zostávajú v platnosti; záručná 
doba na prijaté plnenie zhotoviteľa začína plynúť dňom doručenia odstúpenia od 
zmluvy.
4. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 1. je 
zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením 
konzervácie rozpracovaného diela, ak je nutná, jeho stráženie a ostatné súvisiace 
náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek 
zo zmluvných strán poskytne súčinnosť novému zhotoviteľovi diela až po jeho 
riadne odovzdanie bez nedorobkov a nedostatkov objednávateľovi. Nárok na 
náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku 
porušenia zmluvy druhou stranou, nie je týmto dotknutý.

5. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné 
skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.

6. Ak objednávateľ, alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomne 
príkaz na dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu 
zmluvy, zhotoviteľ bude povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky



dodávky na plnenie záväzku. Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu 
zmluvy prestane plynúť lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. Ak bol 
príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym 
postupom zhotoviteľa, lehota na splnenie povinností podľa 51. III bodu 1. bude 
plynúť; táto skutočnosť sa v príkaze na dočasné zastavenie realizácie predmetu 
zmluvy uvedie.

7. Zhotoviteľ bude povinný predložiť na schválenie objednávateľovi a projektantovi 
materiály a výrobky Pridruženej stavebnej výroby (PSV), ktoré budú použité na 
konečnú úpravu povrchov stien, podláh stropov a výplne otvorov (maľby, nátery, 
dlažby, resp. okná, dvere a kovania, a podobne) v cenovej úrovni, ktorú zohľadnil v 
zmluvnom rozpočte.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, odborné informácie a iné 
skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudú poskytnuté 
tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa, ak všeobecne záväzný právny 
predpis neurčuje inak.

9. Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne 
prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávania prác čo potvrdí 
v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska.

10. Dopĺňať alebo meniť túto zmluvu je možné na základe zmluvnými stranami 
podpísaných písomných dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Každý 
zmluvnými stranami uzatvorený dodatok k tejto zmluve sa stáva jej súčasťou. 
Uzavretie dodatku k zmluve nesmie byť v rozpore s ust. § 18 zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.

11. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov.

12. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu.

Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi písomný súhlas so 
zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov.
13. Táto zmluva o dielo je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ 
dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

14. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a 
na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

15. Prílohami tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1 -  Ocenené položkovité výkazy výmer

Príloha č. 2 -  Opis predmetu zákazky v zmysle výzvy na predloženie ponuky



Príloha č. 3 -Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia zmluvy 

Príloha č. 4 -  Projektová dokumentácia

Za zhotoviteľa: Za objednávateľa:

Vo Zvolene, dňa WZOlé  Vo Fiľakove, dňa 9.9•  lo1C

Ing. Pavel Muller Mgr. Attila Agócs, PhD.

riaditeľ Oblasti STRED Zvolen primátor mesta

na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Ing. Marcel Štulajter 

vedúci prevádzkovej jednotky Lučenec 

na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014



krycí list rozpočtu

Názov stavby Kompostáreň Fiľakovo- rozvoj odpadového hospodárstva II. etapa JKSO

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Mesto Fiľakovo

STFIABAG s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

TG-GG-16050457 Peter Melich 23.06.2016

00 316 075

17 317 282 2020316298

Merné a účelové jednotky

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

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady
I

C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 83 213,73 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2

3

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

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

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

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 83 213,73 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

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

Dátum a podpis Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 83 213,73

24 20,0 % 83 213,73 DPH 16 642,75
Objednávateľ

Dátum a popis Pečiatka

25 % DPH

26 Cena s DPH (r. 23-25) 99 856,48

E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 KÍzavá doložka 0,00
j

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Kompostáreň Fiľakovo- rozvoj odpadového hospodárstva II. etapa
Objekt:
Časť:
JKSO:

STRABAG

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 23.06.2016

Cena celkom

SO -102 Betónové prefabrikované silážne jamy -

Práce a dodávky HSV 
Zemné práce 
Zakladanie
Zvislé a kompletné konštrukcie 
Komunikácie
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Presun hmôt HSV
Práce a dodávky PSV
Izolácie proti vode a vlhkosti
Konštrukcie doplnkové kovové
Dokončovacie práce a obklady z kam.
Dokončovacie práce - nátery
Nepomenované práce
Nepomenovaný diel
Vedľajšie rozpočtové náklady
Geodetické práce
SO -102.1 Cestné panely
Práce a dodávky HSV
Zemné práce
Zakladanie
Komunikácie
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Presun hmôt HSV
Vedľajšie rozpočtové náklady
Geodetické práce
SO -102.2 Manipulačná plocha
Práce a dodávky HSV
Zemné práce
Zakladanie
Zvislé a kompletné konštrukcie 
Komunikácie
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 
Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
Presun hmôt HSV 
Práce a dodávky PSV 
Izolácie proti vode a vlhkosti 
Konštrukcie doplnkové kovové 
Dokončovacie práce a obklady z kam. 
Dokončovacie práce - nátery 
Vedľajšie rozpočtové náklady 
Geodetické práce

Celkom

Kompostovacie plochy 46 299,30

36 349,17 
2 169,19
1 798,52
2 562,60 
1 305,79

25 049,72
3 448,73

14,62 
8 544,86 
6 336,16 
1 508,38

660.09 
40,23

1 115,17 
1 115,17

290.10
290.10

16 045,27 
15 755,17

1 426,54 
369,22 

12 481,00 
1 472,29 

6,12
290.10
290.10 

20 869,16
17 716,97 
1 574,27
1 437,14
2 509,87 
2 650,79 
8 360,37
1 175,11

9,42
2 862,09 

262,12
1 729,69 

535,59 
334,69
290.10
290.10

83 213.73

-  1/1 -



ROZPOČET
Stavba: Kompostáreň Fiľakovo- rozvoj odpadového hospodárstva II. etapa
Objekt:
Časť:
JKSO:

STRABAG
Objednávateľ: Mesto Fiľakovo 
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 23.06.2016

P.Č. TV KCN Kód položky .......... Popié MJ
Množstvo

celkom
lie če ná : •_ 
lednotková Cena celkom ; Sadzba: 

DPR
■ 1 2 3 : V 4 ■■■■■■■B ■■■! iK: 9 15 :

SO • 102 Betónové prefabrikované silážne jam y - Kompostovacie plochy 46 299,30

Práce a dodávky HSV 
Zemné práce

36 349,17 
2 169,19

1 122201101 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 m3 145,500 3,10 451,05 20,0
2 122201109 Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 145,500 0,01 1,46 20,0

3 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 75,570 4,14 312,86 20,0
4 132201209 Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž, i 

nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3
m3 75,570 0,01 0,76 20,0

5 162301500 Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na 
vzdialenosť 3000 m

m2 417,590 0,63 263,08 20,0

6 162301509 Príplatok za každých ďalších 1000 m premiesi,vyklčovaných krovín po spevnenej 
ceste

m2 417,590 0,21 87,69 20,0

7 162501122 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 
1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 221,070 1,74 384,66 20,0

8 167101102 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 m3 221,070 0,48 106,11 20,0
9 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 221,070 0,80 176,86 20,0
10 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 331,605 1,16 384,66 20,0

11 215901101 Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % 
PS a nesúdržných

m2 409,680 0,27 110,61 20,0

12 271571111 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 5,040 33,04 166,52 20,0
13 273326231 Základové dosky z betónu železového V4 T50-C 25/30 (bez výstuže) m3 4,860 70,71 343,65 20,0
14 273356021 Debnenie základových konštrukcií pre plochy rovinné zhotovenie m2 13,150 16,64 218,82 20,0
15 273356022 Debnenie základových konštrukcií rovinné odstránenie m2 13,150 2,02 26,56 20,0
16 289902121 Otlčenie alebo osekanie vrstiev betónu stien s hr. odsekanej vrstvy L do 80 mm, - 

0,13800t
m2 159,650 5,84 932,36 20,0

Zvislé a kompletné konštrukcie
17 341321410 Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr.C 25/30 m3 9,560 77,88 744,53 20,0
18 341351105 Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce m2 113,520 7,62 865,02 20,0
19 341351106 Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce m2 113,520 2,02 229,31 20,0
20 341361321 Výstuž stien a priečok 11373 t 0,406 1 098,39 445,95 20,0
21 380361002 Výstuž komplet, konstr. čisť, odpadových vôd a nádrží z ocele 11373-zakladova 

doska
t 0,243 1 143,18 277,79 20,0

1 305,79

22 564271111 Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po m2 218,360 5,98 1 305,79 20,0
zhutnení hr. 250 mm
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 25 049,72

23 622463272 Sanácia betónových konštrukcií Weber - Terranova, vyrovnávacia malta na jemné 
opravy, weber.rep vyspravka J, hr. 20 mm

m2 106,550 38,56 4 108,57 20,0

24 622903111 Očist., nosného muriva alebo betónu, múrov a valov pred začatím opráv ručne m2 159,650 1,51 241,07 20,0

25 631315711 Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm m3 33,680 70,71 2 381,51 20,0
26 631325711 Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami (Dramix) (m3) tr.C25/30 hr. nad 

120 do 240 mm
m3 128,540 115,01 14 783,39 20,0

27 631351101 Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie m2 24,860 8,25 205,10 20,0
28 631351102 Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie m2 24,860 2,02 50,22 20,0
29 631362021 Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z 

drôtov typu KARÍ
t 0,504 1 065,11 536,82 20,0

30 631571001 Násyp z kameniva ťaženého 0-64mm (pre spevnenie podkladov) m3 28.600 25,22 721,29 20,0
31 631583012 Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby z recyklátu betónového fr. 0-63 mm so 

zhutnením
m3 56,900 25,22 1 435,02 20,0

32 634920032 Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru 
hĺbky nad 200 mm, šírky nad 5 do 10 mm

m 126.450 4,64 586,73 20,0

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
33 936902051 Očistenie povrchu betónových konštrukcii otryskaním • pod izoláciu m2 417,590 4,90 2 046,19 20,0
34 938902071 Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou m2 159,650 1,51 241,07 20,0
35 952901311 Vyčistenie budov poľnohospodárskych objektov akejkoľvek výšky m2 417,590 0,33 137,80 20,0
36 953943124 Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 

15-50 kg/kus (bez dodávky)
ks 9,000 14,84 133,56 20,0

37 1323366400 Tyč oceľová prierezu L nerovnoramenný uholník 50x30x5 mm, ozn. 11 373, podľa EN 
ISO S235JRG1

t 0,185 812,29 150,27 20,0

38 960111221 Búranie konštrukcií z dielcov prefabrikovaných betónových a železobetónových - 
2,44700t

m3 4,560 26,02 118,65 20,0

39 962048115 Búranie konštr. nad 2m2 z betónu železového m3 15,200 26,02 395,50 20,0
40 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 33,190 2,10 69,70 20,0
41 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 33,190 2,10 69,70 20,0
42 979084212 Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na 

vzdialenosť do 50 m
t 33,190 1,44 47,79 20,0

43 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné t 33,190 1,16 38,50 20,0
Presun hmôt HSV 14,62

44 999281111 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 731,022 0,01 7,31 20,0

45 999281196 Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 
5000 m

t 731,022 0,01 7,31 20,0

Práce a dodávky PSV 
Izolácie proti vode a vlhkosti

8 544,86 
6 336,16

46 711131102 Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú m2 1 406,550 0,17 239,11 20,0
47 6936651400 Geotextilia netkaná polypropylénová Tatratex PP 400 m2 1 617,533 0,93 1 504,31 20,0
48 711132102 Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú m2 138,720 0,33 45,78 20,0
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49 6936651400a Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 400 m2 166,464 0,93 154,81 20,0
50 711132107 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche 

zvislej
m2 69,360 0,57 39,54 20,0

51 6288000640 Nopová fólia FONDAUNE proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS 500, výška nopu 
8 mm

m2 79.764 1,96 156,34 20,0

52 2837650010 Styrodur2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30mm m2 79,764 5,81 463,43 20,0
53 711133001 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej 

ploche so zvarením spoju
m2 703,280 1,39 977,56 20,0

54 2833000220 803 izol.základov proti vlhkosti, tlak.vode, radonu, hydroizolačná fólia hr.2,00 
mm,š.2m hnedá

m2 808,772 2,98 2 410,14 20,0

55 711133010 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche 
so zvarením spoju

m2 69,360 1,39 96,41 20,0

56 2833000220a 803 izol.zákiadov proti vlhkosti, tJak.vode, radonu, hydroizolačná fólia hr.2,00 
mm,š.2m hnedá

m2 83,232 2,98 248,03 20,0

57 998711101 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m t 2,936 0,12 0,35 20,0
58 998711194 Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz, najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 

1000 m
t 2,936 0,12 0,35 20,0

Konštrukcie doplnkové kovové 1 508,38
59 767510111 Montáž kanálových krytov osadenie krytov kg 630,000 0,17 107,10 20,0
60 rosí Podlahový rošt - pozink /P/30x30/1200x1000 ks 21,000 66.72 1 401,12 20,0
61 998767101 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m t 0,647 0,12 0,08 20,0

62 998767194 Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m t 0,647 0,12 0,08 20.0

Dokončovacie práce a obklady z kam. 660,09
63 782991100 Ostatné práce výplň dilatačnej škáry trvalé pružným tmelom Lukoprén S 9410 šírky do 

20 mm
m 126,450 5,22 660,07 20,0

64 998782101 Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m t 0,021 0,46 0,01 20,0
65 998782194 Kamenné obklady, prípl.za presun nad vymedz, najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m t 0,021 0,46 0,01 20,0

Dokončovacie práce - nátery 40,23

66 783122210 Nátery oceľ.konštr. syntet. na vzduchu schnúce ťažkých A jednonás. 2x s m2 8,176 4,92 40,23 20,0
emailovaním - 105um
Nepomenované práce 1115,17
Nepomenovaný diel 1 115,17

67 711113225 Zhotovenie náteru ošetrenie muriva proti machu • na ploche zvislej m2 159,650 0,48 76,63 20,0
68 5856050990 Špeciálny vodouriediteľný penetračný náter na savé alebo slabo savé podklady PCI 

Gisogrund 404 . č. 55262558 BASF-adhezny môstik
I 53,787 17,99 967,63 20,0

69 711113226 Zhotovenie nástreku ošetrenie muriva proti machu na ploche zvislej m2 159,650 0,18 28,74 20,0
70 dez1 Chloramin T kg 7,184 5,87 42,17 20,0

Vedľajšie rozpočtové náklady 290,10
Geodetické práce 290,10

71 000300016 Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie hod 5,000 58,02 290,10 20,0
staveniska, staveb. objektu
SO -102.1 Cestné panely 16 045,27
Práce a dodávky HSV 15 755,17
Zemné práce 1 426,54

72 113206111 Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov 
stojatých, -0,14500t

m 3,000 3,82 11,46 20,0

73 122202203 Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3 m3 132,500 3,10 410,75 20,0

74 122202209 Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 132,500 0,01 1,33 20.0
75 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m3 m3 25,730 6,21 159,78 20,0

76 132201109 Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i 
nezapažených s urovnaním dna v hornine 3

m3 25,730 0,01 0,26 20,0

77 162301101 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1-4 do 500 m m3 158,230 1,74 275,32 20,0

78 167101102 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 m3 158,230 0,48 75,95 20,0
79 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 158,230 0,80 126,58 20,0
80 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 237,350 1,16 275,33 20,0
81 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 53,600 0,58 31,09 20,0
82 183405212 Výsev trávniku hydroosevom na hlušinu m2 53,600 1,09 58,42 20,0
83 005721120 Trávové semeno - parková zmes kg 0,062 4,43 0,27 20,0

Zakladanie 369,22

84 215901101 Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % 
PS a nesúdržných

m2 265,900 0,27 71,79 20,0

85 289971211 Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 
3 m

m2 265,900 0,17 45,20 20,0

66 6936651400 Geotextílie netkané polypropylénová Tatratex pp 400 m2 271,218 0,93 252,23 20,0
Komunikácie 12 481,00

87 564281111 Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po 
zhutnení hr. 300 mm

m2 265,900 9,38 2 494,14 20,0

86 584121111 Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. 
ťaženého do hr. 40 mm

m2 265,900 5,64 1 499,68 20,0

69 5938132000 Prefabrikát cestný železobetónový KZD 1-300/200 300x200x15 ks 44,000 192,24 8 458,56 20,0
90 599441111 Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky kamenivom ťaženým m 159,000 0,18 28,62 20,0

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 472,29

91 917762111 Osadenie chodník, obrubníka betónového $ oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do 
lôžka

m 3,000 10,90 32,70 20,0

92 917862111 Osadenie chodník, obrúb, betón, stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 
10/12,5 do lôžka

m 103,600 10,39 1 076,40 20,0
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93 5921745300a Obrubník betónový A 2-15 ks 107,538 3,31 355,95 20,0

94 979024441 Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek 
lôžka

m 3,000 1,43 4,29 20,0

95 979081111 O d v o z  sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,435 2,10 0,91 20,0

96 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 0,435 2,10 0,91 20,0

97 979084212 Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na 
vzdialenosť do 50 m

t 0,435 1,44 0,63 20,0

98 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné t 0,435 1,16 0,50 20,0

Presun hmôt HSV

99 998225111 Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek 
dĺžky objektu

t 305,694 0,01 3,06 20,0

100 998225194 Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť 
do 5000 m

t 305,694 0,01 3,06 20,0

Vedľajšie rozpočtové náklady 
Geodetické práce

290.10
290.10

101 000300016 Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie hod 5,000 58,02 290,10 20,0
staveniska, staveb. objektu
SO -102.2 Manipulačná plocha 
Práce a dodávky HSV 
Zemné práce

20 669,16 
17 716,97 

1 574,27

102 113206111 Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov 
stojatých, -0,14500t

m 24,600 3,82 93,97 20,0

103 122202203 Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3 m3 103,500 3,10 320,85 20,0

104 122202209 Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 103,500 0,01 1,04 20,0

105 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 16,850 6,21 104,64 20,0

106 132201109 Príplatok k cene za lepivosť prí hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i 
nezapažených s urovnaním dna v hornine 3

m3 16,850 0,01 0,17 20,0

107 162501122 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 
1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 120,350 1,74 209,41 20,0

108 162501123 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 
1000 m3, príplatok k cene za každých tfalšich a začatých 1000 m

m3 120,350 0,58 69,80 20,0

109 167101102 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 m3 120,350 0,48 57,77 20,0

110 171101104 Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa 
Proctor-Standard

m3 62,200 7,73 480,81 20,0

111 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 58,150 0,80 46,52 20,0

112 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 87,225 1,16 101,18 20,0

113 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 52,600 0,58 30,51 20,0

114 183405212 Výsev trávniku hydroosevom na hlušinu m2 52,600 1,09 57,33 20,0

115 005721120 Trávové semeno - parková zmes kg 0,062 4,43 0,27 20,0

116 215901101 Zhutnenie podložia z rastie] horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % 
PS a nesúdržných

m2 282,600 0,27 76,30 20,0

117 271571111 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 4,905 33,04 162,06 20,0

118 274313611 Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20 m3 14,200 62,16 882,67 20,0

119 289971211 Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 
3 m

m2 282,600 0,17 48,04 20,0

120 6936651400 Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 400 m2 288,252 0,93 268,07 20,0

121 311271304 Murivo nosné (m3) PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm m3 14,600 138,16 2 017,14 20,0

122 99990000009 Plotova strieska murikova 500*1000 mm -obojstranný sklon - oporne mury ks 33,000 4,92 162,36 20,0

123 311361825 Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505 t 0,438 754,27 330,37 20,0

124 564281111 Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po m2 282,600 9,38 2 650,79 20,0
zhutneni hr. 300 mm
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

125 631325711 Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami (Dramix) (m3) tr.C25/30 hr. nad 
120 do 240 mm

m3 57,900 115,01 6 659,08 20,0

126 631351101 Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie m2 14,690 8,25 121,19 20,0

127 631351102 Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie m2 14,690 2,02 29,67 20,0

128 631571001 Násyp z kameniva ťaženého 0-64mm (pre spevnenie podkladov) m3 42,600 25,22 1 074,37 20,0

129 634920032 Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru 
hĺbky nad 50 do 80 mm, širky nad 5 do 10 mm

m 102,600 4,64 476,06 20,0

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

130 917762111 Osadenie chodník, obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do 
lôžka

m 24,600 10,90 268,14 20,0

131 917862111 Osadenie chodník, obrúb, betón, stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 
10/12,5 do lôžka

m 61,300 10,39 636,91 20,0

132 5921745300a Obrubník betónový A 2-15 ks 63,630 3,31 210,62 20,0

133 979024441 Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek 
lôžka

m 24,600 1,43 35,18 20,0

134 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 3,567 2,10 7,49 20,0

135 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ď a lš í 1 k m 3,567 2,10 7,49 20,0

136 979084212 Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na 
vzdialenosť do 50 m

t 3,567 1,44 5,14 20,0

137 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné t 3,567 1,16 4,14 20,0

Presun hmôt HSV

138 998225111 Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek 
dĺžky objektu

t 471,100 0,01 4,71 20,0

139 998225194 Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť 
do 5000 m

t 471.100 0,01 4,71 20,0

Práce a dodávky PSV
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Izolácie proti vode a v lhkosti 262,12

140 711132107 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche 
zvislej

m2 26,800 0,57 15,28 20,0

141 6288000640 Nopová fólia FONDAUNE proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS 500, výška nopu 
8 mm

m2 30,820 1,96 60,41 20,0

142 2837650010 Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30mm m2 32,085 5,81 186,41 20,0
143 998711102 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m t 0,093 0,12 0,01 20,0
144 998711194 izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz, najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 

1000 m
t 0,093 0,12 0,01 20,0

Konštrukcie doplnkové kovové 1 729,69

145 767162130 Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia 
nad 30 do 45 kg

m 32,500 8,56 278,20 20,0

146 1411098000 Rúrka hladká kruhová bezošvá D 31,8 mm, hrúbka steny2,6mm ozn.11 353.0. m 99,800 5,50 548,90 20,0

147 1411536100 Rúrka hladká kruhová bezošvá D 51 mm, hrúbka steny 2,6mm ozn.11 353.0. m 52,300 12,59 658,46 20,0
148 4249519400 Platnička oceľová 100x100x10mm ks 15,000 5,31 79,65 20,0
149 ko1 Kotva MKT SZ-S 12x127mm M8 ks 60,000 2,74 164,40 20,0
150 998767101 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m t 0,363 0,12 0,04 20,0

151 998767194 Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m t 0,363 0,12 0,04 20,0

Dokončovacie práce a obklady z kam. 535,59

152 782991100 Ostatné práce výplň dilatačnej škáry trvalé pružným tmelom Lukoprén S 9410 šírky do 
20 mm

m 102,600 5,22 535,57 20,0

153 998782101 Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m t 0,017 0,46 0,01 20,0
154 998762194 Kamenné obklady, prípl.za presun nad vymedz, najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m t 0,017 0,46 0,01 20,0

Dokončovacie práce - nátery 334,69

155 783122110 Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70um m2 36,900 3,92 144,65 20,0

156 783122610 Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A 3x emailovanie - 105um m2 36,900 5,15 190,04 20,0

Vedľajšie rozpočtové náklady 290,10
Geodetické práce 290,10

157 000300016 Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie hod 5,000 58,02 290,10 20,0
staveniska, staveb. objektu



Príloha č. 2 -  Opis predmetu zákazky v zmysle výzvy na 

preloženie ponuky

Cieľom stavebnej práce je rekonštrukcia a oprava existujúcich silážnych jám, vybudovanie 

komunikačných plôch z cestných panelov a výstavba manipulačnej plochy na účely spracovaniu 

kompostu v areáli bývalého Štátneho majetku na Družstevnej ulici vo Fiľakove smerom na Ratku. 

Názov stavebnej akcie je „Kompostáreň mesta Fiľakovo -  rozvoj odpadového hospodárstva II. Etapa".

V rámci stavebnej aktivity sú navrhnuté nasledujúce stavebné objekty:

SO -  102 Kompostovacie plochy - 2 ks silážnych iám

Kompostovacie plochy v počte 2 kusy sa nachádzajú na pozemkoch reg. C pare. č. 3963/6 a 3963/7 v 

k.ú. Fiľakovo. Tieto stavebné objekty majú obdĺžnikový pôdorysný rozmer s pôdorysnými rozmermi 

27,0m x 7,25m. Kompostovacie plochy sú umiestnené vedľa seba, pričom vzájomná vzdialenosť 

medzi plochami je 7,80m. V obidvoch prípadoch ide o stavebné konštrukcie vybudované z 

prefabrikovaných betónových dielcov, ktoré sú bočné staticky zabezpečené železobetónovými 

oporami pri každom module. Rekonštrukcia spočíva v ich zlúčení a to pri odstránení vnútorných 

železobetónových stien vrátane opôr, vonkajšie bočné steny vrátane opôr ostávajú ponechané a budú 

ošetrené postupom St1. Vnútorná plocha cca 7,8m sa po výkope vyplní zhutneným štrkovým lôžkom a 

podkladným betónom o hr. 150mm pričom výškovo sa napojí na existujúce plochy. Dná silážnych jám 

sú vyspádované v pozdĺžnom smere o 1,50%. Povrch tvorí vodostavebný betón DRAMIX VC 25/30 s 

výstužou, hr. 200 mm. Ukončenie je prekrytým železobetónovým rigolom na zachytenie dažďových 

vôd z kompostovacej plochy. Prekrytie rigola je z pozinkovaného roštu P30/30 -1200/1000. Plocha 
kompostovacej plochy: 602,1m2

SO -102.1 Osadenie cestných panelov

Komunikačná a obslužná plocha (265,04 m2)

Spevnené plochy sú navrhnuté z betónových cestných panelov. Spevnené plochy určené ako 

komunikačné a manipulačné priamo nadväzujú na podlahu SO-101 Skladovacia hala.

-  Konštrukčné vrstvy spevnených plôch sú nasledovné:

Betónové cestné panely hr. 200 mm

Hutnená štrkodrva (Edef2>=150 MPa, Edef1/Edef2=<2,5) hr. 300 mm
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Manipulačná plocha pre úpravu a triedenie kompostovacej suroviny. Pre potrebu dodržania nivelety 

manipulačnej plochy bude vybudovaný oporný múr s debniacich tvaroviek DT400 s výstužou podľa 

technologických predpisov. Pod oporný múr bude vybudovaný základ z betónu C16/20 o rozmeroch 

550/800mm. Výška oporného múru bude max. 1000 m. Horná plocha bude ukončená plotovou 

strieškou. Na zabezpečenie prepadnutia bude z boku do oporného múru osadené zábradlie z 
oceľových rúr do výšky 10OOmm.

Spevnená plocha je navrhnutá z liateho betónu. Spevnené plochy určené ako komunikačné a 

manipulačné priamo nadväzujú na podlahu SO-101 Skladovacia hala.

-  Konštrukčné vrstvy spevnených plôch sú nasledovné:

Vodostavebný betón DRAMIX C25/30 hr. 200 mm

Hutnená štrkodrva (Edef2>=150 MPa, Edef1/Edef2=<2,5) hr. min. 300 mm
- Celková výmera činí 417,59m2



Stavba: Kom pos tí reč mesta Fiľakovo- rozvoj odpadového hospodárstva II. etapa

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo 
Zhotoviteľ: STRABAG s. r, o.

Dátum:
Spracoval:

23.6.2015 
Peter Melich

S t a v e b n ý  o b j e k t  /  p o l o ž k a
PRACOVNÉ DNI

SPOLU;1 2 3 A 5 6 7 e 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Zemné orúce
45Z99.30

OdKccávka a orakonávka nczaoažoná v hornine 3, do 100 m3 m m m m s m  ■.........
Odfcroávkv a orckoaávfcv nezapažonú, PrÍDlotoK k cenám za Icolvooť hwnlnv 3 ■■ -'■s
Výkop rvhv šírky 600-2000mtYi horrt.3 do 1QQrn3 ľ í W  . . ...
Príplatok k conám za tocryosr on hĺbení rvh č, nad 600 do 2 000 mm zapaž, I nezapnfrWch.s urovnaním dno v hornine 3 v m g m m
Vodorovná bremlestrkttŕcvvWčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm r»e vzdialenosť 3000 m
Príplatok za každých daSleh 1000 m protmost..wki£ovanvch krovín po soovncnoi ceste ____S7J3
Vodorovní premiestnenie výroku oo spevncťidl ceste z homlnv tr. 1*4, nad 100 do 1000 n*3 na vzdialenosť do 3000 m E š l F I ä m m m
Nakladanie neuťahnutúho výkooKU t  homľn tr.1 -4 nad 100 do 1000 m3 _____ .-.t
Uloženie svoanlnv na skiádkv nad 1000 do 1ÔD00 mÍ3 " í ■rk........
Poplatok za skladovanie * zemina a kamcnEvo Í17 05) ostatnú T O Ä S K ■J?.
ZaWao'cnie 1738,52
Zhutoenla podložia z rasttci homlnv 1 až 4 eod násvtsv, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných
Vankúše zhutnenú pod zákiadvzo štrkopiesku
Základoví dosky z betónu íelozovúho V4T50-C 25/30 ŕbez výstuže) w c 343,65
Debnenie tíldadovvch konštrukcii cre plochv rovinnú zhotovenie
Debnenia základových konštrukcií rovinnú odstránenie
Olíčenlo alebo osekanie vrstlav betónu etlen s br. odscfcanol vrstw L do 80 mm, -0,l3E500t
Zvislá ú kompletné konštrukcie 2 582,80
Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) Ir.C 25/30 sŕíísassa
Debnenie stien a oriešok obotetramiú zhatovenie-dtoteo 'MtiSSi ^ 665,02
Debnenie stien a arícóok obalstranné odstrúnenlfrdíetce '̂■':v22£3*t
Výstuž Stiena Drícčok 11373 r-iS3G
Vvstuŕ komplet. knnstr, Šiat, odoodcvvch vôd a nádrží z oeete 11373-zaktaďova doska __ 2::7.T? ..................
Komunikácie í  305,73
Podklad alebo Dodsvp zo Štrkopiesku s rozcrestretím. vlhčením a zhuJncnlm. do zhutnoní hr, 250 mm . :Š- s .? ; : "  ■■
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 25049*72
Sanácia betónových konštrukcii Weber- Terranovn, vyrovnávacia molto na lomnú ooraw. weber.reo wseravka J. hr. 70 mm J.:lA \ ŕ í - ■■■■
Očist., nosnúho muriva alebo betónu, múrov a valov ored začatím coráv ruine
Mazanirta z betónu pŕostáho (m3) tr.C 25/30 br.nad 120 do 240 mm
Mazanira z betónu vystuženú oceľovými vláknami íDrambt) ím3) tr.C25/30 hr, nad 120 do 240 mm
Debnenie stien, rvh a otvorov v podlahách zhotovenie 5 t KS 205,10
Debnenie stien, rvh a otvorov v podlahách odstránenie 3 í im rn o m
Vvstuž mazanľn z betónov fz kamenlvo) a z tohkvch betónov zo zváraných sietí z drfitov tvou KAfli ~ ~  i 1-------------- ta itŕ
Násvp z kamenlva taženého PS4mm Zore soevnonlo podkladoví i 1
Násvo bod codlahv. mnínnlnv n dlníhvz recvklátu betónového fr. 0-63 mm so Zhutnenlm
Rezanie dilatačných äkárv ̂ asiočnezatvrdnutel betánovci mazonlno alebo poteru hĺbky nad 200 mm, fiirkv nad 5 do 10 mm E 1 m m s m
Ostatné konštrukcie o préce-búranie i ............ Ú 443,73
Očistenie Dovrchu betónových konštrukcií otryskanim - pod izoláciu 2C45.-SS

Í
________ i_________ s________ s ? ______ 2 045,19

Očistenie Dovrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou j y - . ľ E (
Vvčišlenle budov poľnohospodárskych obíektov akclkoľvck výšfcv í f
Osadenie drobných kovowch nredmotov do betónu ored zabetónovaním, hmotnosti 16-50 kc/Kus /bez dodávky! ! í rlASIT1 [ 133,56
Tvč oceľová onerezu L nerovnoramenný uholník 50*30)5 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1 1 IfO  7? [ 150,27
Búranie konštrukcií z dielcov prefabrikovaných betónových a železobetónových -2.4470Qt 1 'J  *j J 1 L
Búranie konštr, nad 2m2 z betónu žolezovího 2S5K 1 1 f
Odvoz sutlnv n wbúranvch hmôt na skládku do i  km jS W * 1 1 í 69 70
Odvoz sutiny a wbúranvch hmôt na skládku za každý ďalší 1 km flftTÍ'l | 69,70
Vodorovná doprava vybúraných hmôt oc suchu s naložením e so zložením na vzdialenosť do SO m -V.' 79 1 1 1
Pootatokza skladovanie - betáh. tchtv. dlaždice f17 011, ostatnú M .K ,
Presun hm ôt HSV | U.52
Presun hrrtót nro ootavy a údržbu obleklovvnJtano vontolfilch pláSťov výäkv do 25 m ____________ t . r .............. ....................... i w i a e i
Príntatokza zváčšoný oreaun nad vymedzenú nutvdčSlu dopravnú vzďaäcnosCdo 5000 m :
jizolácie proti vode a vlhkosti 5 33$ ,«
Zhotovenie ceetejrtílie alebo tkaniny no Plechu vodorovnú r ..........
Geotextílto netkaná pťtfvompvlénevá Tatralcx PP 400 . - a t s í
Zhotovenie oeetcxtílto alebo tkaniny na plochu zvislú
Goctextflla netkaná DGtvpropvlónovd Tatraie* PP 400 : _____
Zhotovenie Izolácie pratí zemneí vlhkosti ncoovou íčlolu Doloženou voľne na ploche zvlslel 39.S4

•&?. 43~Stvrodur 2500 C extrudovanv oolwrtvrén -XP$ hrúbka 30mm
Zhotovenie Izolácie pratí zemnel vlhkosti PVC fóliou Doloženou voľne no vodoravnel atocho so zvarením sdoIu ..........
603 lzoí.zák1adov proti vlhkosti, tlakvodc, radenú hydroizolačná fólia hr.2,00 mm,4,2m hnedó
Zhotovenia Izolácie orotLzcmnal vlhkosti PVC fóliou položenou voľno no zvlslel otochc so zváraním spolu 96.41
603 Izel,základov oratf vlhkosti, tlak.vode, radonu, hvdralzetečná fólia hr,200 mm,Ú.2m hnedá 243
Presun hmôt ore izoláciu proti vode v oblektoch vvškv do 6 m ....... ČŠS-.............  .........
t2o|áda proti vode. orlúlza presun nad vymedz. nalvaóSJu dccrevnú vzdialenosť do 1000 m 0,35
Konštrukcie doplnkové kovová 150SJB
Montáž kanálových krytov osadenie krvtov .. - z r .Z 107.10
Podlahový roit ■ DOZtrth /P/30x30/1200x1000 1 401,12
Presun hmčt pra kovoví stavebrtó doplnkovú konštrukcie v oblektoch výúftv do 6 m é ž i
Kovovú stav,donľn,kpristr„ pripila Presun nad nahflčálu door. vzdlal. do 1000 m . . . . .  w :; O.OB
Dckončcvacie prúce a obklady z kam. 560,09
Ostatní Diäce výplň dílatainol škáry trvalo pružným tmelom Lukoorún S 9410 äírkvdo 20 mm
Presun hmôt pre kamenné obklady v ablcktoch vvškv do 6 m ■
Kamennú obWedv. orľol^a presun nad wmwc. nalvítóSlu d"opravnú vzdlal. do 1000 m .■.fr 0.01
Dokonéovocle prúco -  nótorv 11S5A0
Nátery oceľ.konštr, svntet, no vzduchu schnúce ťažkých A Icdrwnás. 2x s omallovanľm - iDSum 40J23
Nepomenovaný diel '-I
Zhotovenie náteru ošetrenie muriva proti machu - na Ploche zvtelel
Socodlnv vodouhedlteľný penctrafiný náter na soví alebo slabo savú ocdkladv PCI Glsocrund 404, fi. 55262556 BASF-adhcsmv mostík
Zhotovenie nástraku ošetrenie muriva proti machu na otoche zvlslol
diioramin T i— ..... i.................. ■'7-17! 42,17
Geodetické prúce 290,10
Geodetickú práce - vykonávanú prod výstavbou určenie vvtvčóvacci siete, vytýčenie stavenisku, stavob. eblotíu E E
3 0  -  102,1 C estné panelv S j 16045.27
Zemnú prúce J ! 1429,54
Vytrhanie obľúb betónových, s vybúraním tóžka, z krelníkev alebo ebrubnľkov siolatýeh, -0,Í4500t t 11,46
Ddkepávko a oreKoPávka nezapožená pre ccstv, v hornine B od 1000 do 10000m3 ! 4‘.2 7f
PrlDtatoksi letwvoof hominv 3 !
Výkop rvhv dc SľrKv 6Ó0 mm v hwn.3 do 100 m3 : . .. H l t
Prlpialok k cene za leolvosf uň hĺbení rýh Sírkvdo 600 mm zabaŕnnvrth l nramoažených s urovnaním dno v hornine 3

ž s ~ rVodorovnú premiestnenie výkopku pa soovndncl cesto homlnv tr 1-4 do 500 m ~
Nakladanie neuľahnutého vvkooku Z hornín tr.1 -4 nad 100 do 1000 m3
Uloženie svponmv na sfdédkv nad 1000 do 1Q0Q0 m3 . ------V i j?
Poplatok Za skladovanie -zemina a knmenlvo ľ17 051 ostatnú š a š a !8m u»T8
Uoreva ptúno v zárezoch v hornine 1-4 aozhutnenľm
Vvsev trávniku hvdreosovom no hlušinu
Trávovú semeno - parková zmes r . -
Zakladanie 3G9.22
Zhutncnle uodľažia z rastlol hpmlnv 1 sž4 pod núsvov, z hornina súdižných do 92 í t  PS a nesúdržných
Zhotovenie vrstwz ceotenJľllo no upravenom Dovrchu v sklone do 1 : 5 , šľrkv od 0 ďo 3 m 4K.25 4S,20
Gooteirtľllo netkoné wlvoreevlúrovúTatratcx pp 40Q . y - i t c 25Z23
Komunikácie
Podklad alebo oodsvo zo štrkroicsku s rozorastrerlm, vlhčením o zhutnením, boäuttncni hr. 300 mm \rc t---------
Osadenie cestrivch panelov zo železového betónu, so zhotovením oodktadu z kam, faženúbo do hr. 40 mm „ ' iv J ä sPrefabrikát cestný železobetónoví iCD 1-3CO/2CO 30Cw200)rt S
Vvolhcnŕo škár medzi cestnými oanclml akclkeívok hrúbkv kamemvom ťaženým ......
O srotrrč konštrukcie a prácc-búraníe 1472,23
Osadenie chodník, obrubníka betónového s ooorou z betónu prestáho tr, C 10/12.5 do lôžka
Osadenie chodník, obrúb, betón, stolatúho s bočnou ooorou z betónu prostého tr, C 10/12.5 do lôžka ■ srr.íc-
Obrubník betónový A 2-15 s u ň
Očtalonlo vybúraných obrubníkov, kremíkov, dosiek alebo oandev z akéhekeSvck 16ikn i
Odvoz sutlnv a vybúraných hmčt na skládku do 1 km ■>.0' — ... 1.................
Odvoz sutlnv a vybúraných hmčt na skládku za každý ďalší 1 km ľ?. .3*
Vodorovné doprava vybúraných hmfit po suchu s notofionlm n so zložením na vzdialenosť do 50 m ■ í.fB J
Poplatok zo skladovanie v betón, tchlv, dlaždlcé fl7 01 1, ostatné } 1
Presun hm ôt HSV 8,12

C E M A B E Z  O P H
D P H 2 0 %
C E M A  V R Á T A M E  D P H

Vo Zvolene, dňa 23.6.2016

Enct. Marcel átula|ter
vedúci prevádzkovej Jednotky Lučenec
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Infl. Marian Gúqľava
vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 11.4.2014


