
                                                                                                                                                                        Obec Plavecký Mikuláš 
 „IBV Záhumnie III. a IV. etapa, Plavecký Mikuláš“                                                                                                      
 

Strana 1 z 10 
 

 

 
    Zmluva o dielo,                             

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými  
stranami: 

                    č. u zhotoviteľa 8/2020/08421 
Objednávateľ:  
Obchodné meno : Obec Plavecký Mikuláš 

Sídlo: Plavecký Mikuláš 307, 906 35 Plavecký Mikuláš 

IČO: 00 309 796 

DIČ: 202 108 67 93 

IČ DPH: Neplatca DPH 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s. 

IBAN: SK57 0200 0000 0000 0902 1182 

Právne zastúpený: Ing. Peter Válek - starosta 

E-mail: starosta@plaveckymikulas.sk 

 (ďalej len „objednávateľ“) 
a 
 

Zhotoviteľ: 
Obchodné meno: COLAS Slovakia, a.s. 

Sídlo: Priemyselná 6,  042 45 Košice 

IČO: 31 651 402 

DIČ: 2020492111 

Bankové spojenie: Komerční banka, a.s. pobočka zahraničnej banky Bratislava 

IBAN: SK11 8100 0001 0700 5747 0257 

Právne zastúpený: Cyril Claude Bernard Pinault – predseda predstavenstva 

  Ing. Juraj Serva – člen predstavenstva 

  

 

Ing. Milan Balážik, MBA – člen predstavenstva 

 Organizačná jednotka 

Poverená realizáciou:    Divízia Západ – Stredisko Trnava 

         Orešianska 7 

         917 01 Trnava 

E-mail:        diviziazapad@colas-sk.sk 

 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
 

Preambula 
Táto Zmluva o Dielo (ďalej "Zmluva") sa uzatvára ako výsledok postupu podlimitnej zákazky zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“). Súčasťou verejného obstarávania nebola elektronická aukcia. Predmet plnenia bude financovaný 
len z rozpočtu verejného obstarávateľa. 
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Čl.1 
Predmet zmluvy 

 

1.1 Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác v súlade s projektom IBV Záhumnie III. a IV. etapa, 

Plavecký Mikuláš: 

a) Stavba „Prístupová komunikácia a inžinierske siete“ na pozemkoch parc. č.: 700/2, 700/112, 700/25, 
700/26, 5848, 5849, 5814, 5855, 5854, 5851, 5850, 700/286, 700/113, reg „C“ v katastrálnom území 
Plavecký Mikuláš, uvedených v stavebnom povolení č.: SOÚ-PM/2019/252/59/Mr, zo dňa 2.9.2019, 

b) Stavba „SO 13 Vodovod, SO 17 Dažďová kanalizácia – odvodnenie prístupových komunikácií“ na 

pozemkoch parc. č.: 700/2, 5848, 5849, 5850, reg „C“ v katastrálnom území Plavecký Mikuláš, 

uvedených v stavebnom povolení č.: OU-MA-OSZP-2019/010742/296, zo dňa 16.9.2019,  

ktoré vykoná zhotoviteľ podľa tejto zmluvy a podľa požiadaviek objednávateľa a za tým účelom vykoná 
pre objednávateľa stavebné práce v zmysle svojej ponuky zo dňa: 17.04.2020 ako víťaz verejného 
obstarávania a zaväzuje sa vykonať dielo a dodať ho objednávateľovi v termíne dohodnutom v zmluve 

na základe realizačnej projektovej dokumentácie predloženej objednávateľom a v súlade s predloženou 
cenovou ponukou, v ktorej sú uvedené množstvá a jednotkové ceny. Zhotoviteľ pred podpisom zmluvy 
prevzal projektovú dokumentáciu – 1 paré (ďalej len „projektová dokumentácia“) a túto projektovú 
dokumentáciu preveril s riadnou odbornou starostlivosťou dodávateľa predmetu diela podľa tejto 
zmluvy, a potvrdzuje, že podľa tejto projektovej dokumentácie je predmet zmluvy vykonateľný (berúc do 
úvahy okolnosti ku dňu podpisu tejto zmluvy).Zhotoviteľ zároveň potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto 
zmluvy riadne oboznámil so všetkými známymi skutočnosťami a vykonal obhliadku staveniska a riadne 

sa oboznámil s ich stavom, riadne sa oboznámil so všetkými ďalšími informáciami a podkladmi, ktoré sú 
potrebné pre riadne vykonanie diela podľa tejto zmluvy a že ich nevhodnosť, chybnosť, logický nesúlad 
alebo nesúlad s ustanoveniami príslušných právnych predpisov ako aj všetky prípadné nejasnosti alebo 

rozpory týkajúce sa vykonania diela  alebo s ním  súvisiace písomne oznámil objednávateľovi najneskôr 
ku dňu uzavretia tejto zmluvy. Za známe skutočnosti, informácie a podklady sa pritom považujú aj také 
skutočnosti, informácie a podklady, o ktorých zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti vedieť mal. 
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ neoznámil objednávateľovi všetky skutočnosti, 
zhotoviteľ je povinný vykonať alebo zabezpečiť potrebnú nápravu v rozsahu nevyhnutnom na riadne 

vykonanie diela  a zodpovedá za nemožnosť dokončenia diela  alebo za vady ako aj za akúkoľvek 
škodu tým spôsobenú objednávateľovi a nie je oprávnený požadovať zmenu ceny za dielo ani žiadne 
iné finančné plnenia. 

1.2 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo, stavebné práce v súlade s projektom IBV Záhumnie 

III. a IV. etapa, Plavecký Mikuláš v obsahu a rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorá určuje 

charakteristiku diela, v súlade s cenovou ponukou resp. rozpočtom, v ktorom sú uvedené množstvá 
a jednotkové ceny. 

1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi dielo – stavebné práce podľa projektovej dokumentácie, 

a objednávateľ sa zaväzuje toto dielo od dodávateľa prevziať.  

Ide o: IBV Záhumnie III. a IV. etapa, Plavecký Mikuláš 

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje poveriť vykonaním diela (alebo časti diela) inú osobu len s predchádzajúcim 
písomným súhlasom objednávateľa, avšak zodpovedá za neho tak, akoby ho zhotovil na vlastné náklady 
a preberá na seba celé nebezpečenstvo a zodpovednosť. 

 

Čl.2 
Cena za dielo 

2.1  Cena za vykonanie diela podľa Čl. 1 tejto zmluvy vyjadruje cenovú úroveň v čase predloženia návrhu zmluvy 
o dielo a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so Zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z.  o cenách v 
znení neskorších predpisov, Vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená dodávateľom predloženou cenovou 
ponukou, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu k tejto zmluve. 
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Zmluvné strany sa dohodli, že cena za uskutočnenie prác je navrhovaná cena bez DPH v EUR 319 094,21€, 
navrhovaná cena vrátane DPH v EUR 382 913,05 €, cena slovom v EUR s DPH 
tristoosemdesiatdvatisícdeväťstotrinásť eur (ďalej aj ako „cena za dielo“). 

2.2 Cena za dielo je určená ako cena maximálna na základe verejného obstarávania, postupom podlimitná 
zákazka.  

2.3  Cena za dielo zahŕňa všetky náklady na plnenie záväzku zhotoviteľa z tejto zmluvy, a to vrátane akýchkoľvek 
nákladov na materiál, pracovnú silu, administratívne činnosti, dopravu, skúšky, revízie, stroje, energie 
v rozsahu potrebnom pre riadne vykonanie diela, vrátane poplatkov všetkých druhov (napríklad poštovné 
a telekomunikačné poplatky), ďalej všetky náklady na zriadenie, oplotenie, stráženie, prevádzku, údržbu a 
vypratanie staveniska (vrátane akýchkoľvek nákladov súvisiacich s označením staveniska podľa 
požiadaviek Objednávateľa a podľa príslušných právnych predpisov) ako aj náklady na vypracovanie 
dokumentácie. 

 
 

Čl.3 
Čas vykonania diela 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vykonávanie diela bude prebiehať podľa harmonogramu, pričom celkový čas 
pre vykonanie diela podľa zmluvy bol dohodnutý v maximálnej dĺžke, a to do 4 mesiacov od odovzdania a 

prevzatia staveniska. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa 

objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zľavy alebo  finančného 
zvýhodnenia. 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady v súčinnosti s objednávateľom najneskôr ku dňu uzavretia zmluvy 
vypracovať podrobný časový harmonogram vykonávania diela. Harmonogram je záväzným dokumentom pre 
zhotoviteľa. Na nesplnenie termínov uvedených v časovom pláne zmluvné strany bezodkladne písomne 
upozornia. V prípade, že sa zhotoviteľ dopustil pri verejnom obstarávaní kolízneho správania, alebo iným 
nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača a uvedené sa preukáže, čím dôjde ku strate 
pridelených finančných prostriedkov, objednávateľ si vyhradzuje možnosť uplatnenia náhrady škody podľa 
výšky škody, ktorá uvedeným konaním Objednávateľovi vznikne. 

3.3 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo písomným odovzdaním riadne a bez vád ukončeného diela 
objednávateľovi v mieste zhotovenia diela – Odovzdávacím a preberacím protokolom, podpísaným 
oprávnenými zástupcami zmluvných strán, s náležitosťami určenými v zmluve.  

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje v období od začatia vykonávania diela až do jeho riadneho ukončenia vyhotovovať 
úplné a preukázateľné mesačné výkazy, v ktorých uvedie rozsah a obsah vykonaných prác na diele v danom 

období. Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi príslušný výkaz najneskôr do piatich dní po uplynutí 
mesiaca, za ktorý výkaz vystavil. Objednávateľ sa k doručenému mesačnému výkazu vyjadrí do troch 

pracovných dní odo dňa jeho doručenia, a to vyjadrením súhlasu alebo nesúhlasu ku konkrétnym prácam 
(položkám) na predloženom výkaze vrátane odôvodnenia prípadného nesúhlasu s konkrétnymi prácami 
(položkami). Výkazy obsahujúce vyjadrenie objednávateľa k jednotlivým prácam (položkám) sú prílohou 
faktúry za vykonanie diela. Zhotoviteľovi však vzniká nárok len na zaplatenie tých prác (položiek), ktoré boli 
odsúhlasené objednávateľom V prípade prác (položiek), ktoré neboli objednávateľom odsúhlasené, vzniká 
nárok na ich zaplatenie až po ich odsúhlasení objednávateľom. Zmluvné strany vyhlasujú, že potvrdenie 
jednotlivých prác (položiek) na výkaze sa nepovažuje za súhlas objednávateľa s vykonaným dielom alebo 

jeho časťou a ani za potvrdenie, že bolo dielo alebo jeho časť riadne ukončené a prevzaté.  

3.5 Záväzné termíny plnenia zmluvy sú stanovené nasledovne:  

a) Odovzdanie a prevzatie staveniska: do 22.6.2020; 

b) Začatie vykonávania diela zhotoviteľom: do 22.6.2020; 

c) Dokončenie vykonávania diela: do 21.10.2020; 

d) Opustenie staveniska: do 10 pracovných dní po riadnom odovzdaní diela a odstránení 
všetkých vád diela uvedených v preberacom protokole. 

3.6 Zmluvné strany si dohodli nasledovné uzlové kontrolné body vykonávania diela 

a) Vybudovanie vodovodu a plynovodu: do 28.8.2020.; 
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b) Vybudovanie dažďovej kanalizácie: do 14.8.2020; 

c) Vybudovanie prístupovej komunikácie: do 16.10.2020 

 

 

Čl. 4 

Zabezpečenie záväzku - zádržné  
 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na účet objednávateľa zloží – doručí, prevedie zádržné. Zhotoviteľ zloží zádržné 
na číslo účtu objednávateľa uvedené v tejto zmluve, variabilný symbol uvedie uchádzač IČO spoločnosti 
alebo prostredníctvom bankovej záruky, vo výške 20 000,00 EUR, a to do 5 pracovných dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy(ďalej len „zádržné“). 
Poskytnutie nepodmienečnej a neodvolateľnej bankovej záruky za zhotoviteľa (uchádzača)za 
účelom zabezpečenia plnenia jeho záväzkov zo tejto zmluvy:  
- Poskytnutie bankovej záruky, sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 Obchodného zákonníka. Záručná 
listina môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky 
Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou. Doba platnosti bankovej záruky môže byť v záručnej 
listine obmedzená do 31.12.2020. 
- V záručnej listine banka písomne vyhlási, že uspokojí objednávateľa(veriteľa) za zhotoviteľa do výšky 
finančných prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje ako zádržné a platnosť tejto záručnej listiny je do 
31.12.2020. Túto záručnú listinu predloží zhotoviteľ do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť sa z bankovej 
záruky v prípade akýchkoľvek oprávnených nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy, ktoré 
mu vzniknú v dôsledku porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. 
 Zmluvné strany sa dohodli na vyššie uvedenom zádržnom a to pre prípad, že Zhotoviteľ by predmet 
plnenia nedodal riadne a včas, či pre prípad, že predmet plnenia by mal vady, ktoré Zhotoviteľ v určených 
lehotách neodstráni. 
 

4.2 Objednávateľ uvoľní (odošle) zádržné až po právoplatnom kolaudačnom rozhodnutí, a to do troch 
pracovných dní.  

 
4.3 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že Objednávateľ je oprávnený zo zádržného uspokojiť spôsobom 

uvedeným v čl. 5 bod 5.24zmluvy všetky svoje oprávnené a preukázateľné nároky a pohľadávky, ktoré mu 
vzniknú voči zhotoviteľovi zo zmluvy alebo na jej základe ako aj v dôsledku porušenia povinností 
zhotoviteľa vyplývajúcich zo zmluvy. Zadržanú sumu alebo jej zostávajúcu časť zaplatí Objednávateľ 
Zhotoviteľovi do piatich pracovných dní od uplynutia lehôt uvedených v bode 4.2 tohto článku zmluvy. 

 

 

Čl.5 
Miesto plnenia a podmienky plnenia 

5.1 Miestom plnenia je: obec Plavecký Mikuláš, okres Malacky. 

5.2 Zhotoviteľ bude fakturovať dokončené práce podľa harmonogramu prác vždy k poslednému dňu mesiaca: 
a) Vybudovanie vodovodu a plynovodu 

b) Vybudovanie dažďovej kanalizácie 

c) Vybudovanie prístupovej komunikácie 

 Práce musia byť písomne odsúhlasené zodpovedným zástupcom objednávateľa v súlade s touto zmluvou. 

5.3 V rámci vykonávania svojho diela podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje: 
a) dodržať všetky ustanovenia stavebného povolenia a jeho dodatkov. V prípade zmeny stavebného 

povolenia dodržať aj všetky jeho ustanovenia, počnúc dňom, keď mu bude táto zmena stavebného 
rozhodnutia doručená, 

b) strpieť vykonanie archeologického výskumu,  

c) zabezpečiť, aby počas realizácie diela nedošlo k nežiaducemu obmedzeniu prevádzky okolitých 
priestorov a verejných komunikácií a podľa potreby zabezpečiť počas vykonávania diela bezpečnosť 
a plynulosť cestnej a pešej premávky, 

d) vykonať zameranie a technickú prípravu realizácie diela štandardným spôsobom (aj podľa 
požiadaviek a podkladov objednávateľa alebo jeho zástupcu), 
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e) zabezpečiť dodávku materiálu potrebného na realizáciu diela a jeho dopravu vodorovnú a zvislú na 
miesto montáže, 

f) naložiť, odviesť a uložiť na príslušnú organizovanú skládku odpadu stavebný odpadový, obalový a 
iný materiál vzniknutý pri plnení diela podľa tejto zmluvy v zmysle zák. 223/2001 Z.z. v znení 
neskorších predpisov. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, objednávateľ zabezpečí tieto 
činnosti u tretích osôb na náklady zhotoviteľa, 

g) zabezpečiť, aby všetky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia použité na vyhotovenie diela spĺňali 
požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť bezpečný technický stav strojných a 
technologických zariadení používaných na stavbe (predpísané odborné prehliadky a skúšky VTZ, 
atď.), 

h) zabezpečiť, aby pracovníci vykonávajúci predmet diela mali všetky legislatívou predpísané školenia 
a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy 
zhotoviteľom, 

i) zabezpečiť vykonanie obhliadky všetkých konštrukcií a prác (aj zakrytých) zhotoviteľa stavebným 
dozorom Ing. Ivo Beklemdžiev  a zástupcom objednávateľa výzvou v stavebnom denníku, 

j) za poškodenie alebo zničenie diela alebo jednotlivých častí diela zodpovedať až do odovzdania 
celého diela podľa tejto zmluvy objednávateľovi. Dňom odovzdania celého diela prechádza 
nebezpečenstvo škody na vykonanom diele na objednávateľa. Vlastnícke právo k materiálom, 
zariadeniam, výsledkom prác a výkonov a iným veciam, ktoré budú zahrnuté do diela alebo sa majú 
stať súčasťou alebo príslušenstvom diela, nadobúda objednávateľ ich zabudovaním do diela.  

k) na vlastné náklady zabezpečiť geodetické zameranie skutkového stavu vykonania jednotlivých častí 
(etáp) diela oprávneným zodpovedným geodetom, výsledok geodetického zamerania predložiť do 15 
dní objednávateľovi, 

l) vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a s riadnou odbornou starostlivosťou, 
dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných platných právnych 
predpisov, noriem a požiadaviek objednávateľa. Zhotoviteľ zabezpečuje bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci svojich pracovníkov a bezpečnú prevádzku svojich technických zariadení na 
stavenisku pri prácach na stavbe v priebehu vykonávania diela v zmysle platných právnych 
predpisov Slovenskej republiky, 

m) dodržať všetky záväzné i doporučené (nezáväzné) STN  súvisiace s predmetom tejto zmluvy, 

n) pri odovzdávaní zmontovaných (vyrobených) VTZ odovzdať kompletnú sprievodnú dokumentáciu v 
rozsahu zodpovedajúcemu charakteru technického zariadenia a bezpečnostno-technickým 
požiadavkám, vrátane odborných prehliadok a skúšok a ak ide o VTZ skupiny A aj „prvú úradnú 
skúšku“, ďalej návod na bezpečné používanie, údržbu a obsluhu zariadenia, vyhlásenia o zhode v 
zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. v znení noviel, 

o) na všetky zabudované komponenty zabezpečiť potrebné certifikáty a atesty v zmysle legislatívou 

stanovených požiadaviek. 
5.4 Za riadne vykonanie celého diela zhotoviteľom sa pre účely tejto zmluvy považuje kvalitné, riadne, včasné a 

úplné dokončenie všetkých prác tvoriacich predmet diela, vrátane  písomného odovzdania celého diela 
zhotoviteľom a prevzatie celého diela v mieste vykonania diela objednávateľom, vrátane odovzdania a 
prevzatia dokladov podľa tejto zmluvy a všetkých ďalších potrebných dokladov a písomností preukazujúcich 
riadne ukončenie diela. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi včas všetky doklady, ktorými preukazuje 
funkčnosť diela a jeho komponentov. 

5.5 Zhotoviteľ nesmie svojou činnosťou v priebehu výstavby poškodiť žiadne časti stavaného objektu tejto stavby 
a susediacich objektov, v prípade poškodenia je povinný uviesť poškodenú konštrukciu alebo časť stavby 
bezodkladne a na svoje náklady do pôvodného stavu pred poškodením. 

5.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené svojou činnosťou podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a 
osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť zhotoviteľa za činnosti pri výkone diela podľa 
tejto zmluvy. 

5.7 Objednávateľ vykonáva kontrolu dodržania podmienok tejto zmluvy v spolupráci so stavebným dozorom 
stavebníka vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou, realizáciou a užívaním diela podľa tejto zmluvy. 
Výkon týchto činností nenahrádza činnosť zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, ani zhotoviteľovu zodpovednosť za 
jej plnenie v rozsahu jeho dodávky. 
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5.8 Objednávateľ zabezpečuje organizáciu a riadenie dodávky diela v spolupráci so zhotoviteľom a jeho 
dodávateľmi a subdodávateľmi, prostredníctvom svojich pracovníkov (ďalej len „zástupcovia objednávateľa“), 
ktorými sú: 

Ing. Ivo Beklemdžiev   
.................................. 

5.9 Výkonom stavebného dozoru v súvislosti s dodávkou celého diela ako aj podľa tejto zmluvy bola zmluvne 

poverená spoločnosť /resp. osoba/ Ing. Ivo Beklemdžiev  (pozn. uviesť názov spoločnosti resp. meno osoby). 
5.10 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník (ďalej len „SD“) v origináli s dvomi kópiami, a to odo dňa 

prevzatia staveniska. SD bude uložený na stavbe u stavbyvedúceho a prístup k SD bude zabezpečený 
počas celej pracovnej doby. Zhotoviteľ poveruje konať vo veciach súvisiacich s technicko-organizačným 
zabezpečením stavebných prác pri vykonávaní diela svojich pracovníkov: 

Ing. Pavol Velický 

................................... 

5.11 Zhotoviteľ je povinný aspoň 24 hodín vopred vyzvať stavebný dozor a objednávateľa prostredníctvom 
zápisu v stavebnom denníku na prevzatie prác, ktoré budú zakryté. Ak sa stavebný dozor alebo zástupca 
objednávateľa nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak 
stavebný dozor alebo zástupca objednávateľa bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ 
povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa; ak sa však pri dodatočnej kontrole zistí, že zakryté 
práce neboli zhotoviteľom riadne vykonané, uhradí náklady odkrytia zhotoviteľ. 

5.12 Pri odovzdaní a prevzatí diela, resp. ucelených častí odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi za účasti 
stavebného dozoru: 

Ø štyri exempláre projektovej dokumentácie diela (stavby) podľa skutočného stavu vykonaných prác, 
potvrdené zhotoviteľom v tlačenej forme a 1 x v digitálnej forme, 

Ø 1x kópiu originálu strán SD, doklady komponentov zabudovaných v diele v prípade, že bolo potrebné 
pri plnení predmetu zmluvy tieto použiť a zabudovať a ďalšie potrebné doklady preukazujúce 
funkčnosť a užívania - schopnosť diela a jeho častí vyžadované najmä pre kolaudačné konanie 
(certifikáty, atesty, revízne správy, prevádzkové predpisy, doklady o vykonaní skúšok, atď.) a 

doklady v zmysle bodu 5.3 písm. n) a o) tohto článku tejto zmluvy v troch vyhotoveniach. Doklady, 
ktoré nie je možné dodať v deň odovzdania diela (jeho časti), dodá zhotoviteľ ihneď po ich obdŕžaní. 

5.13 Protokol odovzdaní a prevzatí diela (jeho časti) okrem základných údajov musí obsahovať: 
Ø zhodnotenie kvality diela, ktorá je určená STN, zmluvou a projektovou dokumentáciou, 
Ø súpis zistených vád a nedorobkov a určenie technicky primeranej lehoty na ich odstránenie 

objednávateľom, 

Ø prehlásenie zhotoviteľa, že dielo (časť) odovzdáva k určitému dátumu alebo dôvody neodovzdania 
diela (jeho časti) a/alebo potrebných dokladov a podkladov. 

Ø prehlásenie objednávateľa, odsúhlasené stavebným dozorom, že dielo alebo jeho ucelenú časť 
preberá k určitému dátumu. V zápornom prípade dôvody neprevzatia, 

Ø súpis odovzdávaných dokladov, 
Ø určenie začatia a trvania záručnej lehoty; pokiaľ k takémuto určeniu nepríde, platia všeobecné 

podmienky začatia a trvania záručnej lehoty, ktoré sú dojednané v tejto zmluve. 
5.14 Zariadenie staveniska a jeho vybavenie i vybudovanie si zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady. 
5.15 Objednávateľ nezabezpečí pre zhotoviteľa: 

Ø poskytnutie zdroja elektrickej energie,  
Ø prístup k vode, 
Ø sociálne zariadenie (prenosné toalety), 

5.16 Zhotoviteľ je povinný nahlasovať písomne včas a riadne poisťovni všetky poistné udalosti, ktoré sa týkajú 
jeho činnosti, materiálov, pracovníkov na stavbe, ako aj nahlasovať ich subjektom určeným príslušným 
právnym predpisom a objednávateľovi. 

5.17 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad všeobecnej profesijnej zodpovednosti za škodu, 
všeobecnej zodpovednosti vrátane poistenia zodpovednosti za stratu ušlého zisku a zodpovednosti za 
škodu na zdraví do výšky min. 640 000,00 (slovom šesťstoštyridsaťtisíc eur) poistného plnenia a 
zaväzuje sa toto poistenie nemeniť a nezrušiť do uplynutia 5 rokov od prevzatia diela objednávateľom. 

5.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť objednávateľovi každý rok, ktorý trvá poistenie podľa bodu 5.17 tohto 
článku potvrdenie o poistení podľa bodu 5.17 tohto článku, a to najneskôr do 30. januára príslušného 
kalendárneho roka. 
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5.19 Zmluvné strany sa dohodli na zmluvných pokutách uvedených v bodoch 5.20 až 5.26  tohto článku 
zmluvy. Výška zmluvných pokút zhotoviteľa bola zmluvnými stranami dohodnutá s ohľadom na hodnotu 
celého projektu a zhotoviteľ si je vedomý následkov a možnej škody, ktorá by vznikla objednávateľovi 
v nadväznosti na omeškanie s dodaním riadne dokončeného diela. 

5.20 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude zhotoviteľ v omeškaní so začatím vykonávania 
diela podľa čl. 3 bodu 3.5 písm. a) tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 0,05 % z  ceny za dielo s DPH za každý aj začatý deň omeškania. 

 
5.21 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude zhotoviteľ v omeškaní so začatím vykonávania 

diela podľa čl. 3 bodu 3.5 písm. b) tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 0,05 % z  ceny za dielo s DPH za každý aj začatý deň omeškania. 

5.22 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude zhotoviteľ v omeškaní s konečným odovzdaním diela 
ako celku podľa čl. 3 bodu 3.5 písm. c) tejto zmluvy zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 0,05 % z  ceny za dielo s DPH za každý aj začatý deň omeškania. 

5.23 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude zhotoviteľ v omeškaní s konečným odovzdaním diela 
ako celku podľa čl. 3 bodu 3.5 písm. d) tejto zmluvy zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 0,05 % z  ceny za dielo s DPH za každý aj začatý deň omeškania. 

5.24 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť podľa čl. 3 bod 3.6 
tejto zmluvy zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z  ceny za dielo s 
DPH za každé jednotlivé porušenie povinnosti a každý deň porušovania tejto povinnosti.  

5.25 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť podľa čl. 5 bod 5.3 
tejto zmluvy zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z  ceny za dielo s 
DPH za každé jednotlivé porušenie povinnosti a každý deň porušovania tejto povinnosti.  

5.26 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa čl. 5 bod 5.12 tejto zmluvy 
zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z  ceny za dielo s DPH za každé 
jednotlivé porušenie povinnosti a každý deň porušovania tejto povinnosti.  

5.27 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty vznikne len za podmienky, že 
dotknutá zmluvná strana písomne vyzve porušujúcu zmluvnú stranu na zaplatenie zmluvnej pokuty; táto 
pohľadávka je potom splatná v lehote splatnosti 10 dní. Zmluvné strany sa dohodli, že uplatnením nároku 
na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa predchádzajúcej vety nie je dotknuté právo dotknutej zmluvnej 
strany na náhradu škody presahujúcej zmluvnú pokutu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinnosti 
porušujúcej zmluvnej strany zabezpečenej zmluvnou pokutou.  

5.28  Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju 
pohľadávku voči zhotoviteľovi zo tejto zmluvy alebo s ňou súvisiacu proti akejkoľvek vzájomnej 
pohľadávke zhotoviteľa voči objednávateľovi. 

5.29  Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek 
svoju pohľadávku voči objednávateľovi z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiacu proti akejkoľvek vzájomnej 
pohľadávke objednávateľa voči zhotoviteľovi. 

 
Čl. 6 

Platobné podmienky 
 

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo bude platená po častiach, a to na základe mesačných výkazov 
prác zhotoviteľa (čl. 3 bod 3.6tejto zmluvy) a vo výške zodpovedajúcej rozpočtu a prácam schváleným 
v jednotlivom výkaze objednávateľom; tento výkaz spolu s rekapituláciou celkových nákladov stavby ku dňu 
vystavenia príslušnej faktúry bude tvoriť vždy prílohu príslušnej faktúry zhotoviteľa (bod 6.4. tohto článku 
Zmluvy). 

6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a 
pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa 
zmluvy.  

6.3 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v 
zmysle platných právnych predpisov o dani z pridanej hodnoty.  

6.4  Faktúra musí obsahovať: 
Ø označenie „faktúra“ a jej poradové číslo, 
Ø meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzky zhotoviteľa, ktorý uskutočňuje 

stavebnú prácu a jeho identifikačné číslo pre daň, 
Ø meno a adresu sídla objednávateľa stavebných prác a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je 

pridelené, 
Ø dátum vyhotovenia faktúry, 
Ø rozsah a druh uskutočnenej práce, 
Ø základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene, 
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Ø sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane, 
Ø výšku dane spolu, 
Ø celkovú sumu s daňou z pridanej hodnoty, 
Ø IČO, DIČ, objednávateľa a zhotoviteľa, 
Ø názov banky a číslo účtu platiteľa objednávateľa a zhotoviteľa, IBAN, 
Ø dátum odoslania faktúry a dátum splatnosti faktúry, 
Ø podpis, prípadne i pečiatku oprávnenej osoby platiteľa dane, 

 

6.5  Ak faktúra nemá dohodnuté náležitosti alebo ak nie je k nej priložený príslušný výkaz prác (bod 6.1 tohto 
článku tejto zmluvy) alebo ak faktúra obsahuje nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený do 5 
pracovných dní vrátiť faktúru zhotoviteľovi s uvedením chýbajúcich náležitostí alebo príloh alebo 
vyznačením nesprávnych údajov. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti 
začne plynúť dňom doručenia opravenej alebo riadne doplnenej faktúry zhotoviteľa objednávateľovi.  

6.6Príslušná časť ceny za dielo je splatná na základe faktúry zhotoviteľa, a to prostredníctvom banky na bankový 
účet zhotoviteľa uvedený vo faktúre; riadne vystavená faktúra zhotoviteľa je splatná do 30 kalendárnych dní 
odo dňa doručenia originálu faktúry objednávateľovi. Konečnú faktúru doručí zhotoviteľ objednávateľovi do 
15 kalendárnych dní od odovzdania diela objednávateľovi a odstránení všetkých prípadných vád zistených 
pri preberacom konaní. 

 
.    
6.7 Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa; za zaplatenie faktúry sa 

považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.  
 
 

Čl.7 
Nadobudnutie vlastníckeho práva  

7.1 Zmluvné strany sa podľa § 542 ods. 1 Obchodného zákonníka v súlade so zásadou zmluvnej voľnosti 
dohodli, že zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo na diele, a to až do okamihu riadneho odovzdania diela ako 
celku objednávateľovi a objednávateľ je vlastníkom diela od začiatku jeho vykonávania. 

 
 

Čl.8 
Preberacie konanie, zodpovednosť za vady a záruka 

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť vykonať dielo podľa zmluvy bude splnená okamihom odovzdania 
diela  Objednávateľovi v preberacom konaní (ďalej len „Preberacie konanie“). Zhotoviteľ sa zaväzuje aspoň 
10 dní vopred oznámiť objednávateľovi písomne alebo e-mailom presný termín kedy bude dielo pripravené 
na odovzdanie. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a odovzdať objednávateľovi pri preberacom konaní príslušnú 
dokumentáciu uvedenú v čl. 5 bod 5.12 zmluvy. 

 
8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v preberacom konaní bude spísaný preberací protokol. Zmluvné strany sa 

dohodli, že v preberacom protokole uvedú najmä skutočnosti v rozsahu podľa čl. 5 bod 5.13 zmluvy. 
 
8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odstráni zistené vady špecifikované v preberacom protokole pre dielo  spôsobom 

a v technicky primeranej lehote určenej objednávateľom a uvedenej v preberacom protokole a zároveň 
oznámi objednávateľovi najmenej 5 dní vopred alebo v inej primeranej lehote určenej objednávateľom 
termín dokončenia odstránenia vád. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni zistené vady podľa predchádzajúcej 
vety, je oprávnený zabezpečiť ich odstránenie objednávateľ, a to na náklady zhotoviteľa, pričom 
objednávateľovi zároveň vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2 % z ceny za dielo s DPH 
za každý aj začatý deň omeškania s plnením tohto záväzku zhotoviteľa. V takomto prípade objednávateľ nie 
je viazaný jednotkovými cenami uvedenými v rozpočte. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto postupom 
objednávateľa nie sú dotknuté ustanovenia zmluvy týkajúce sa dohodnutej záručnej doby a zodpovednosti 
zhotoviteľa za vady, ktoré sa počas tejto záručnej doby vyskytnú na diele.  

 
8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak objednávateľ odmietne prevziať dielo z dôvodu, že má vady, 

zhotoviteľ sa zaväzuje tieto vady odstrániť v technicky primeranej lehote určenej objednávateľom, a to na 
svoje náklady a zároveň oznámiť objednávateľovi najmenej 5 dní vopred alebo v inej primeranej lehote 
určenej objednávateľom termín dokončenia odstránenia vád. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni zistené 
vady podľa predchádzajúcej vety, je oprávnený zabezpečiť ich odstránenie objednávateľ, a to na náklady 
zhotoviteľa, pričom objednávateľovi zároveň vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2 % z 
ceny za dielo s DPH za každý aj začatý deň omeškania s plnením tohto záväzku zhotoviteľa. V takomto 
prípade objednávateľ nie je viazaný jednotkovými cenami uvedenými v rozpočte. Zmluvné strany sa dohodli, 
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že týmto postupom objednávateľa nie sú dotknuté ustanovenia zmluvy týkajúce sa dohodnutej záručnej 
doby a zodpovednosti zhotoviteľa za vady, ktoré sa počas tejto záručnej doby vyskytnú na diele.  

 
8.5 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe pre dielo v dĺžke 5rokov.  
8.6Záručná doba začína plynúť odo dňa riadneho odovzdania diela ako celku zhotoviteľom objednávateľovi, 

pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 
8.7Objednávateľ je povinný vady bez zbytočného odkladu po ich zistení v záručnej dobe písomne oznámiť 

zhotoviteľovi. V oznámení o vadách objednávateľ musí zhotoviteľovi vady špecifikovať (opísať, uviesť ako sa 
prejavujú) a uviesť, aký nárok z vád uplatňuje vrátane harmonogramu odstraňovania vád.  

8.8Zhotoviteľ sa zaväzuje, že reklamáciu objednávateľa uplatnenú v záručnej dobe vybaví bez zbytočného 
odkladu po jej doručení, najneskôr však v technicky primeranej lehote určenej objednávateľom a v prípade, 
ak v dôsledku vady hrozí okamžitá škoda (napr. havarijný stav) okamžite po tom, čo ho na jej vybavenie 
vyzval objednávateľ. 

8.9Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade vád uplatnený v záručnej dobe, platí že ak zhotoviteľ 
neodstráni tieto oznámené (reklamované) vady riadne a včas, t. j. za podmienok podľa zmluvy a v technicky 
primeraných lehotách určených objednávateľom, má Objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo 
prostredníctvom tretích osôb, a to na náklady zhotoviteľa, pričom zhotoviteľovi zároveň vzniká záväzok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2 % z ceny za dielo s DPH za každý aj začatý deň omeškania 
s plnením tohto záväzku zhotoviteľa. V takomto prípade objednávateľ nie je viazaný jednotkovými cenami 
uvedenými v rozpočte. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto postupom objednávateľa nie sú dotknuté 
ustanovenia zmluvy týkajúce sa dohodnutej záručnej doby a zodpovednosti zhotoviteľa za vady, ktoré sa 
počas tejto záručnej doby vyskytnú na diele. 

 
 

Čl.9 
Vyššia moc 

9.1 Pre účely predmetnej Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu 
ovplyvniť účastníci tohto zmluvného vzťahu, napr. živelné pohromy. 

9.2 Ak sa plnenie predmetnej Zmluvy stane nemožným v trvaní 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, 
strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu Zmluvy vo vzťahu 
k predmetu, cene a času jej plnenia. V prípade, že nebude možná dohoda, môže strana, ktorá sa na vyššiu 
moc odvolala, odstúpiť od Zmluvy. Účinky nastanú dňom doručenia písomnej výzvy účastníkovi vzťahu na 
jeho poslednú známu adresu. 

9.3  V prípade nesúhlasu druhej strany so zrušením Zmluvy rozhodne súd na návrh tejto strany. 
 

 
Čl. 10 

Záverečné ustanovenia 
10.1 Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia 
Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi. Zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len písomnou formou po 

vzájomnej dohode zmluvných strán. 
10.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a Zmluva nadobúda účinnosť 

nasledujúci deň po zverejnení na webovom sídle objednávateľa. 

10.3 Zhotoviteľ predloží zoznam všetkých subdodávateľov, v prípade ak bude zhotovovať práce aj 
prostredníctvom subdodávateľov. 

10.4 V prípade, že zhotoviteľ nebude zhotovovať práce prostredníctvom subdodávateľov, podpisom tejto 
zmluvy čestne vyhlasuje, že nemá subdodávateľov. 

10.5 V prípade zatajenia subdodávateľov, zhotoviteľ uhradí všetky vzniknuté škody na predmete zákazky 
v plnom rozsahu. 

10.6 Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých zhotoviteľ dostane 1 rovnopis a objednávateľ 2 
rovnopisy. 

10.7 Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je 
tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier 
sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu zmluvy, 

pokiaľ pri uzatváraní zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy. 

10.8 Zmluvné strany berú plne na vedomie, že podľa § 10 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, porušením alebo 
ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podľa § 5a ods. 1. 
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10.9 Zmluvné strany vlastnoručnými podpismi svojich zástupcov potvrdzujú, že zmluvu uzavreli slobodne a 
vážne, jej obsah je určitý a zrozumiteľný, pričom nebola podpísaná v tiesni alebo za nápadne 
nevýhodných podmienok.  

 
Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 2: Výkaz, výmer 
Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov 
Príloha č. 4: Harmonogram  
Príloha č. 5: poistná zmluva 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Plaveckom Mikuláši, dňa: 19.06.2020             V Plaveckom Mikuláši, dňa: 19.06.2020 

 
 

 
 
 
 

........................................ 
Objednávateľ 

 

 
 
 
 
 
 

............................................ 
Zhotoviteľ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

............................................ 
Zhotoviteľ 



                                                                                                                                                                                                    
Súťažné podklady                                                                                                                                                               Obec Plavecký Mikuláš 
Verejná súťaž: „IBV Záhumnie III. a IV. etapa, Plavecký Mikuláš“                                                                            906 35 Plavecký Mikuláš 307 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________ 

 
 

NÁVRH plnenia kritérií uchádzačom na vyhodnotenie ponúk: 
 
 
 
 
 

„IBV Záhumnie III. a IV. etapa, Plavecký Mikuláš“ 
 
 

 
 
 
Názov a sídlo uchádzača: COLAS Slovakia, a.s. 
                  Priemyselná 6, 042 45 Košice 
 
 
 
 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
 
 
1. Navrhnutá (zmluvná) celková cena zákazky spolu s DPH:  
 

 
Navrhnutá (zmluvná) cena zákazky bez DPH: 
 

 
319 094,21 

 
DPH: 
 

 
63 818,84 

 
Navrhnutá zmluvná cena zákazky s DPH: 
 

 
382 913,05 

 
 
 
 
Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky.   
V prípade rozdielnych údajov, sme si vedomí, že naša ponuka bude zo súťaže vylúčená.  
 
 
 
 
 
 
 
Podpis .................................................................................... 
 
 
 
 
 



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Plavecký Mikuláš Dátum: 14.4.2020

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
 IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0402

IBV Plavecký Mikuláš - Prístupová komunikácia a inžinierské siete IBV Záhumnie III a IV etapa

0,0020,00%

63 818,8420,00%

319 094,21

Sadzba dane Základ dane Výška dane
0,00

319 094,21

EUR 382 913,05
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0402

Stavba:

Miesto: Plavecký Mikuláš Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

 

 

Cena s DPH [EUR]

150 521,81125 434,84

18 304,3915 253,66

15 001,2112 501,01

108 990,5490 825,45

90 095,1075 079,25

319 094,21 382 913,05

Kód

IBV Plavecký Mikuláš - Prístupová komunikácia a inžinierské siete IBV Záhumnie III a IV etapa

14.04.2020

Popis Cena bez DPH [EUR]

04 Vodovod
05 Dažďová kanalizácia

01 SO 12 Miestna komunikácia
02 Plynovod
03 Pripojovacie plynovody
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 14.04.2020

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 125 434,84

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 125 434,84 20,00% 25 086,97

Cena s DPH v EUR 150 521,81

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

IBV Plavecký Mikuláš - Prístupová komunikácia a inžinierské siete IBV Záhumnie III a 
IV etapa

01 - SO 12 Miestna komunikácia
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 14.04.2020

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 125 434,84

D HSV Práce a dodávky HSV 125 434,84

D 1 Zemné práce 10 217,83

1 K 121101113
Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3

m3 1 080,012 0,99 1 068,13

2 K 122202202
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v 
hornine 3 nad 100 do 1000 m3

m3 391,470 2,35 918,39

3 K 122202209
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. 
Príplatok za lepivosť horniny 3

m3 391,470 0,09 36,02

4 K 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 58,204 16,01 931,73

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

m3 58,204 0,81 46,85

6 K 133201101 Výkop šachty , hornina 3 do 100 m3 m3 50,792 16,10 817,75

7 K 133201109
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet 
zapažených i nezapažených v hornine 3

m3 50,792 1,38 70,09

8 K 162201101
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 
20m

m3 279,250 1,08 301,87

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

m3 1 301,228 1,98 2 573,83

10 K 171101105
Uloženie sypaniny do násypu  súdržnej horniny s 
mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard

m3 279,250 2,45 684,16

11 K 17120111 Uloženie sypaniny na staveništné  skládky m3 1 301,228 0,23 299,28

12 K 175101202
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny

m3 45,217 10,82 489,34

13 M 581530001501 Piesok prírodný, frakcia 2-4 mm m3 46,574 19,55 910,52

14 K 181201102 Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením m2 3 101,070 0,35 1 069,87

D 2 Zakladanie 4 888,40

15 K 211571111
Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s 
úpravou povrchu výplne štrkopieskom frakcie 32-64

m3 58,204 21,94 1 277,11

16 K 211971110
Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo 
v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5

m2 498,888 0,77 384,64

17 M 693110001100

Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 200, 

šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, 
netkaná, MIVA

m2 558,755 0,89 495,06

18 K 212755116
Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného 
priem. rúrok 160 mm

m 415,740 1,66 688,47

19 M 286120014600 Rúra PVC flexodrenážna DN 160 m 455,235 3,68 1 675,26

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

m2 2 507,580 0,12 288,37

21 K 275313612 Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25 m3 0,864 92,00 79,49

D 4 Vodorovné konštrukcie 491,33

22 K 451572111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 
mm

m3 12,472 27,36 341,22

23 K 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm

m3 1,344 27,36 36,77

24 K 451577777
Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone 
do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého

m2 0,000 2,50 0,00

25 K 452311141
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
16/20

m3 0,896 92,00 82,43

26 K 452351101
Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok 
a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty

m2 4,480 6,90 30,91

D 5 Komunikácie 83 049,76

27 K 564760111
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 
8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm

m2 0,000 10,11 0,00

IBV Plavecký Mikuláš - Prístupová komunikácia a inžinierské siete IBV Záhumnie III a 
IV etapa

01 - SO 12 Miestna komunikácia
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

28 K 564871112
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 270 mm

m2 3 101,070 4,90 15 192,14

29 K 567132111
Podklad z kameniva stmeleného cementom s 
rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po 
zhutnení hr. 160 mm

m2 2 507,580 8,25 20 677,50

30 K 573131103
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2

m2 2 507,580 0,46 1 153,49

31 K 573211105
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,20 kg/m2

m2 2 507,580 0,41 1 038,14

32 K 577144231
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 
3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm

m2 2 507,580 7,28 18 255,18

33 K 577174471
Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 P v pruhu š. do 3 m 
z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm

m2 2 507,580 10,66 26 733,31

34 K 596911144
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 
peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením 
lôžka z kameniva hr. 30 mm

m2 0,000 11,57 0,00

35 M 592460007700 Dlažba betónová  hr.60 mm, sivá m2 0,000 14,50 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 24 898,94

36 K 914001111
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 
stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt

ks 15,000 11,70 175,44

37 M 404410040800

Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť 
v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), 

pozinkovaná

ks 3,000 61,49 184,47

38 M 404410042600

Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), 
rozmer 500x500 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), 

pozinkovaná

ks 2,000 47,84 95,68

39 M 404410043500

Značka upravujúca prednosť P12 (Tvar križovatky), 
rozmer 500x500 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), 

pozinkovaná

ks 2,000 47,84 95,68

40 M 404410132100

Informatívna prevádzková značka IP4 (Slepá cesta), 
rozmer 500x500 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), 

pozinkovaná

ks 2,000 47,84 95,68

41 M 404410132300

Informatívna prevádzková značka IP5 (Návesť pred 
slepou cestou), rozmer 500x500 mm, fólia 

RA2*(R3A,R3B), pozinkovaná

ks 2,000 47,84 95,68

42 M 404410132500

Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre 
chodcov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), 

pozinkovaná

ks 4,000 47,84 191,36

43 K 914501121
Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m 
do betónového základu

ks 12,000 12,55 150,56

44 M 404490008400 Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky ks 12,000 7,06 84,73

45 K 915711212
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela 
retroreflexná

m 100,000 0,82 81,70

46 K 915711312
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela 
retroreflexná

m 295,000 0,56 166,38

47 K 915711412
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela 
retroreflexná

m 854,100 1,25 1 071,04

48 K 915721212
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela 
retroreflexná

m2 22,250 9,20 204,70

49 K 916561211
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 
betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s 
bočnou oporou

m 0,000 7,99 0,00

50 M 592170001800
Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, 
sivá

ks 0,000 1,84 0,00

51 K 917762112
Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou

m 890,950 11,20 9 979,53

52 M 592170002400
Obrubník PREMAC cestný nábehový, lxšxv 
1000x200x150(100) mm

ks 899,860 4,37 3 932,39

53 K 918101121
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 
dlažobných kociek zo suchého betónu tr. C 12/15

m3 40,093 44,55 1 786,18

54 K 935114636
Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu pre 
vysoké zaťaženie BGZ-S s ochrannou hranou vnútornej 
šírky 200 mm a s roštom triedy F 900

m 8,280 41,40 342,79

55 M 592270008100
Čelná, koncová stena NW 200, pozinkovaná (pre BGU-
Z SV, BGZ-S SV), HYDRO BG

ks 8,280 9,20 76,18

56 M 592270016800

Liatinový rošt NW 200, lxšxhr 500x247x25 mm, rozmer 
štrbiny SW 16x220 mm, triedy F 900, (4 x bez 
spojovacieho materiálu), HYDRO BG

ks 16,560 51,75 856,98

57 M 592270034300

Odvodňovací žľab pre vysokú záťaž BGZ-S SV G NW 
200, č. 0, dĺžky 1 m, výšky 295 mm, bez spádu, 
betónový s liatinovou hranou, HYDRO BG

ks 8,280 97,75 809,37
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

58 K 935114695
Osadenie vpustu odvodňovacieho betónového žľabu 
pre vysoké zaťaženie BGZ-S s ochrannou hranou 
vnútornej šírky 400 mm

ks 14,000 72,15 1 010,11

59 M 592230001000

Liatinový rošt, lxšxhr 500x447x25, rozmer štrbiny SW 
18x200 mm, trieda D 400, (4x bez spojovacieho 

materiálu), pre bodové uličné vpusty BGZ-S NW 400, 
HYDRO BG

ks 14,000 34,50 483,00

60 M 592270008800
Kalový kôš k vpustu NW 300, sklolaminát biely, k 
zachytávaniu nečistôt, HYDRO BG

ks 14,000 28,75 402,50

61 M 592270037200

Vpust BG, BGZ-S - bodový NW 300, 400, spodný diel 

lxšxv 550x500x450 mm s presuvkou DN 200, 
betónový, HYDRO BG

ks 14,000 69,00 966,00

62 M 592270037400
Vpust BGZ-S NW 400, vrchný diel, betónový, HYDRO 

BG
ks 14,000 80,50 1 127,00

63 K 95290141 Vyčistenie ostatných objektov m2 2 507,580 0,17 433,81

D 99 Presun hmôt HSV 1 888,58

64 K 998223011
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu

t 0,000 3,35 0,00

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

t 3 284,482 0,58 1 888,58

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 0,00
66 K 000700011

Dopravné náklady - objektivizácia dopravných nákladov 
materiálov

% 0,000 0,00 0,00

67 K 001500002 Ostatné náklady stavby - rezervy % 0,000 0,00 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 14.04.2020

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 253,66

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 15 253,66 20,00% 3 050,73

Cena s DPH v EUR 18 304,39

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

IBV Plavecký Mikuláš - Prístupová komunikácia a inžinierské siete IBV Záhumnie III a 
IV etapa

02 - Plynovod
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 14.04.2020

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 15 253,66

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 5 929,46

D D2 1 - ZEMNE PRÁCE 5 929,46

1 K 272 10521-1131
Ryha v rastlom teréne bez povrchovej úpravy pre 
plynovod do D 160

m 533,000 9,00 4 797,00

2 K 272 10521-2131
Povrchová úprava v rastlom teréne pre plynovod do D 
160

m 533,000 1,20 639,60

3 K 272 10532-0530 Montážna jama do 5m2 - rastlý terén - ručný výkop kompl
et

1,000 150,00 150,00

4 K 272 10532-0930 Montážna jama nad 5m2 - rastlý terén - ručný výkop kompl
et

2,000 171,43 342,86

D D3 PRÁCE A DODÁVKY M 9 324,20
5 K 272 10550-1010 Orientačný - trasový stĺpik pre označenie plynovodu kompl

et
3,000 58,60 175,80

D D4 272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody 9 148,40
6 K 272 80200-1050 Plynovod PE 100 RC, d 50 m 388,000 7,75 3 007,00

7 K 272 80200-1063 Plynovod PE 100 RC, d 63 m 145,000 11,02 1 597,90

8 K 272 80201-2063 Ochranná rúra pre plynovod do d 90 m 33,000 17,50 577,50

9 K 272 80203-0632 Napojenie plynovodu do d63 na PE plynovod, priame kompl
et

1,000 290,00 290,00

10 K 272 80203-1602 Napojenie plynovodu do d160 na PE plynovod, priame kompl
et

1,000 540,00 540,00

11 K 272 80205-3050 Uzáver d 50 kompl
et

1,000 252,00 252,00

12 K 272 80205-3063 Uzáver d 63 kompl
et

1,000 328,00 328,00

13 K 272 80205-6063 Uzatvorenie plynovodu stlačením do DN50/d63 kompl
et

1,000 750,00 750,00

14 K 272 80205-7160 Uzatvorenie plynovodu balónovaním do DN150/d160 kompl
et

1,000 950,00 950,00

15 K 272 80207-4315 Odvzdušňovač pre PE plynovod do d315 kus 4,000 214,00 856,00

IBV Plavecký Mikuláš - Prístupová komunikácia a inžinierské siete IBV Záhumnie III a 
IV etapa

02 - Plynovod
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 14.04.2020

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 501,01

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 12 501,01 20,00% 2 500,20

Cena s DPH v EUR 15 001,21

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

IBV Plavecký Mikuláš - Prístupová komunikácia a inžinierské siete IBV Záhumnie III a 
IV etapa

03 - Pripojovacie plynovody
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 14.04.2020

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 12 501,01

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 4 380,70

D D2 1 - ZEMNE PRÁCE 4 380,70

1 K 10522-1130
Ryha v zeleni bez povrchovej úpravy pre pripojovací 
plynovod

m 278,500 9,00 2 506,50

2 K 10522-2120 Povrchová úprava v chodníku pre pripojovací plynovod m 278,500 1,20 334,20

3 K 10532-0230 Montážna jama do 2m2 - rastlý terén kompl
et

35,000 44,00 1 540,00

D D3 PRÁCE A DODÁVKY M 8 120,31

D D4 272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody 8 120,31
4 K 80200-2032 Pripojovací plynovod PE 100 RC, d32 m 278,500 2,73 760,31

5 K 80201-2063 Ochranná rúra pre plynovod do d 63 m 115,000 15,00 1 725,00

6 K 80204-0633
Napojenie pripojovacieho plynovodu PE d32 na 
plynovod do d 63

kompl
et

35,000 68,00 2 380,00

7 K 80205-1032 Ukončenie pripojovacieho plynovodu PE d32 kompl
et

35,000 93,00 3 255,00

IBV Plavecký Mikuláš - Prístupová komunikácia a inžinierské siete IBV Záhumnie III a 
IV etapa

03 - Pripojovacie plynovody
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 14.04.2020

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 90 825,45

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 90 825,45 20,00% 18 165,09

Cena s DPH v EUR 108 990,54

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

IBV Plavecký Mikuláš - Prístupová komunikácia a inžinierské siete IBV Záhumnie III a 
IV etapa

04 - Vodovod
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 14.04.2020

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 90 825,45

D HSV Práce a dodávky HSV 90 825,45

D 1 Zemné práce 48 024,69

1 K 132201202
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3

m3 986,576 8,16 8 049,47

2 K 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 221,739 0,53 116,41

3 K 133201202 Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 nad 100 m3 m3 381,600 8,93 3 405,78

4 K 133201209 Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3 m3 127,200 0,74 93,49

5 K 151101101
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m

m2 1 219,200 1,58 1 920,24

6 K 151101111
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
príložné hĺbky do 2 m

m2 1 219,200 1,00 1 216,76

7 K 162301162
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 
ceste z  horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na 
vzdialenosť do 1000 m

m3 1 131,296 2,26 2 554,47

8 K 162501163
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok 
k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 10 185,840 0,16 1 609,36

9 K 167102103
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
10000 m3

m3 1 131,296 1,95 2 209,42

10 K 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 1 131,296 0,42 475,14

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

m3 1 131,296 4,73 5 345,37

12 K 174101002
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3

m3 887,155 2,92 2 589,61

13 M 583310003500 Štrkopiesok frakcia 0-63 mm, STN EN 13450 t 1 085,959 10,19 11 060,49

14 K 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny

m3 236,857 12,39 2 934,66

15 M 5833730500 Štrkopiesok 0- 8 a t 395,551 11,24 4 444,02

D 4 Vodorovné konštrukcie 3 034,33

16 K 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm

m3 99,444 30,51 3 034,33

D 8 Rúrové vedenie 31 756,40

17 K 857242121
Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 
prírubových DN 80

ks 20,000 14,81 296,10

18 M 286530153900
Lemový nákružok s integrovanou prírubou EFL PE 100 
SDR 11 D/DN 90/80

ks 6,000 31,58 189,50

19 M 552520088300 Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80 ks 5,000 52,24 261,19

20 M 552520045700
Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/500, 

PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, 
ks 5,000 86,16 430,82

21 M 552520090700 Príruba liatinová zaslepovacia DN 80 ks 1,000 20,71 20,71

22 K 857244121
Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr 
prírubových DN 80

ks 3,000 19,01 57,02

23 M 552520059800
T-kus prírubový liatinový, DN 80/80, PN 16 s 

epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE
ks 3,000 79,91 239,72

24 K 857262121
Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 
prírubových DN 100

ks 11,000 17,75 195,20

25 M 552520041200
Prechod FFR z tvárnej liatiny, prírubový DN 100/80, 

PN 16, DUKTUS
ks 1,000 47,68 47,68

26 M 286530154000
Lemový nákružok s integrovanou prírubou EFL PE 100 
SDR 11 D/DN 110/100

ks 6,000 36,40 218,42

27 M 552520089800
Tvarovka liatinová prírubová DN 100 s pružným 
spojom a hrdlom E

ks 3,000 55,83 167,49

28 M 552520074500

Spojka liatinová SYNOFLEX Multi-range, hrdlo-hrdlo, 

DN 100, PN 10/16 s povrchovou úpravou, na vodu, 

HAWLE

ks 1,000 231,46 231,46

IBV Plavecký Mikuláš - Prístupová komunikácia a inžinierské siete IBV Záhumnie III a 
IV etapa

04 - Vodovod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

29 K 857264121
Montážl iatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr 
prírubových DN 100

ks 4,000 23,42 93,66

30 M 552520060200
T-kus prírubový liatinový, DN 100/100, PN 16 s 

epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu
ks 2,000 97,25 194,50

31 M 552520060100
T-kus prírubový liatinový, DN 100/80, PN 16 s 

epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu,
ks 2,000 93,73 187,47

32 K 871171000
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 
100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm

m 309,000 0,46 142,76

33 M 286130033400
Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 

m
m 309,000 1,32 408,81

34 K 871251010
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 
100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 90x8,2 mm

m 167,000 2,29 382,26

35 M 286130033900 Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 90x8,2x12 

m
m 214,000 9,15 1 957,24

36 K 871271012
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 
100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 110x10,0 mm

m 214,000 3,19 683,09

37 M 286130034000
Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 

110x10,0x12 m
m 214,000 12,80 2 739,20

38 K 891181111
Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s 
osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40

ks 36,000 26,25 945,00

39 M 422210017000
Posúvač pre domové prípojky 1", z liatiny, PN 16 na 
vodu,

ks 36,000 102,50 3 690,04

40 K 891241111
Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej 
súpravy (bez poklopov) DN 80

ks 6,000 30,77 184,59

41 M 422210004200 Posúvač s prírubami z liatiny DN 80, PN 16 ks 6,000 143,97 863,80

42 M 4229126101 Zemná súprava teleskopická RD=1,20 m  DN 80 ks 6,000 41,90 251,37

43 K 891247111
Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant 
podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80

ks 5,000 57,75 288,75

44 M 449160001500
Podzemný hydrant monoblok MB1 DN 80, krytie 

potrubia 1,5 m, PN 16, na vodu,
ks 5,000 348,60 1 743,00

45 K 891261111
Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez 
poklopov) DN 100

ks 5,000 33,39 166,95

46 M 422210002700
Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 100, 
PN 16, na vodu,

ks 5,000 192,78 963,90

47 M 9500E1100
Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 100, 

voda a kanál
ks 5,000 41,90 209,48

48 K 891269111
Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na 
potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100

ks 36,000 29,40 1 058,40

49 M 551180001400
Navrtávaci pás Hacom uzáverový DN 100 - 1" na 

vodu, z tvárnej liatiny,
ks 36,000 54,76 1 971,29

50 M 960134212
Zemná súprava teleskopická RD=0.8-1.20 m DN 3/4"-

2", voda a kanál
ks 36,000 34,60 1 245,53

51 K 892233111
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 
40 do 70

m 309,000 3,36 1 038,24

52 K 892241111
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN do 80

m 476,000 1,89 899,64

53 K 892271111
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN 100 alebo 125

m 214,000 2,15 460,74

54 K 892273111
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 
80 do 125

m 381,000 3,36 1 280,16

55 K 892372111
Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri 
tlakových skúškach DN do 300 mm

ks 36,000 47,25 1 701,00

56 K 899401112 Osadenie poklopu liatinového posúvačového ks 11,000 7,46 82,01

57 M 552410000100 Poklop posúvačový Y 4504 ks 11,000 24,15 265,65

58 K 899401113 Osadenie poklopu liatinového hydrantového ks 5,000 13,55 67,73

59 M 552410000700
Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty, šedá 
liatina GG 200 bitúmenovaná,

ks 5,000 65,84 329,18

60 M 4199106310 Betonové dosky pod poklopy ks 16,000 10,29 164,64

61 M 4199106320 Betonový blok 500/500/500 ks 5,000 18,90 94,50

62 K 899721111 Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 390,000 0,53 204,75

63 M 3412150690 Signálny kábel CE 4mm2 m 390,000 1,21 471,12

64 K 230120095 Montáž  vývodu signalizačného vodiča ks 36,000 20,79 748,44

65 K 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy,šírka 33 cm

m 690,000 0,32 217,35

66 M 2830010600 Fólia výstražná - VODOVOD, 1 kotúč=500m m 690,000 0,32 217,35

67 K HZS-002.1 Napojenie na jestvujúce potrubie sub 1,000 787,50 787,50

D 99 Presun hmôt HSV 8 010,03

68 K 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

t 1 695,244 4,73 8 010,03

Strana 3 z 3



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 14.04.2020

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 75 079,25

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 75 079,25 20,00% 15 015,85

Cena s DPH v EUR 90 095,10

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

IBV Plavecký Mikuláš - Prístupová komunikácia a inžinierské siete IBV Záhumnie III a 
IV etapa

05 - Dažďová kanalizácia
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 14.04.2020

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 75 079,25

D HSV Práce a dodávky HSV 75 079,25

D 1 Zemné práce 38 223,97

1 K 132201202
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3

m3 796,620 8,12 6 468,55

2 K 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 265,540 0,52 138,88

3 K 133201201 Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 32,400 24,19 783,82

4 K 133201209 Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3 m3 10,800 0,73 7,91

5 K 151101101
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m

m2 1 289,280 1,88 2 425,14

6 K 151101111
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
príložné hĺbky do 2 m

m2 1 289,280 0,99 1 280,26

7 K 162301132
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 
ceste z  horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na 
vzdialenosť do 1000 m

m3 807,420 2,25 1 814,27

8 K 162501133
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k 
cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 7 266,780 0,16 1 140,88

9 K 167102102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3

m3 807,420 1,94 1 569,62

10 K 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 807,420 0,42 337,50

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

m3 807,420 4,70 3 797,30

12 K 174101002
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3

m3 438,048 5,43 2 380,35

13 M 583310003500 Štrkopiesok frakcia 0-63 mm, STN EN 13450 t 695,468 10,14 7 049,96

14 K 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny

m3 291,229 12,33 3 591,14

15 M 5833730500 Štrkopiesok 0- 8 a t 486,352 11,18 5 438,39

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 705,46

16 K 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm

m3 87,863 30,37 2 668,22

17 K 451573111.1 Lôžko pod vsakovanie fr. 16/22 obsyp- podsyp m3 1,080 34,49 37,24

D 8 Rúrové vedenie 27 530,12

18 K 871326004
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
viacvrstvového DN 160

m 67,500 1,88 126,97

19 M 286120004700
Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,7, dĺ. 
1 m, SN8

ks 3,000 8,53 25,58

20 M 286120005000
Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,7, dĺ. 
5 m, SN8

ks 13,000 35,99 467,87

21 K 871366008
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
viacvrstvového DN 250

m 406,500 2,60 1 057,71

22 M 286120005700
Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 250x7,3, dĺ. 
1 m, SN8

ks 7,000 21,57 150,98

23 M 286120005900
Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 250x7,3, dĺ. 
5 m, SN8

ks 80,000 76,00 6 080,24

24 K 892311000 Skúška tesnosti kanalizácie D 150 m 67,500 1,93 130,48

25 K 892371000 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 406,500 2,30 934,54

26 K 894401111
Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 
prechodová skruž TBS

ks 85,000 15,68 1 332,38

27 M 5922465900

Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/10, rozmer 
1000/500/100 mm, sila steny 100 mm-betónový 

prefabrikát

ks 10,000 52,46 524,59

28 M 5922465850

Kónus TBR-Q.1 100-63/58/15 KPS, rozmer 

1000/625/580 mm, sila steny 150 mm-betónový 

prefabrikát

ks 10,000 63,48 634,84

IBV Plavecký Mikuláš - Prístupová komunikácia a inžinierské siete IBV Záhumnie III a 
IV etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

29 K 894403021
Osadenie betónového dielca pre šachty, dno 
akéhokoľvek druhu

ks 30,000 15,68 470,25

30 M 592240004100

Dno jednoliate šachtové KOMPAKT TBZ-Q.1 100/70 
KOM V30 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 
1000/675x300 mm

ks 10,000 334,40 3 344,00

31 M 5922466200
Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie 

šachtových dielov
ks 30,000 11,39 341,73

32 K 894411121 Zhotovenie šachty kanalizačnej  DN 300 ks 10,000 188,10 1 881,00

33 K 452112131
Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 
200 mm

ks 10,000 5,64 56,43

34 M TBS 625/100 Vyrovnávací prstenec DN 625 TBS 625/100, 

BETONIC
ks 10,000 11,08 110,77

35 K 894431282
Montáž revíznej šachty z PP, DN 630 s dnom pre 
korugované predĺženie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 
630/DN 200

ks 1,000 130,63 130,63

36 M 286610047600
Filtračno-usadzovacia šachta AFS200, DN 600, výška 
2000 mm, EKODREN

ks 1,000 961,40 961,40

37 K 895941111
Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových 
dielcov typ UV-50, UVB-50

ks 14,000 51,31 718,34

38 M 450570H UV horný diel 450/570, KLARTEC ks 14,000 23,31 326,40

39 M 450450200 UV stredný diel 450/450 s odtokom DN 200, KLARTEC ks 14,000 23,31 326,40

40 M 450300 UV dno 450/300 s odkališťom, KLARTEC ks 14,000 19,75 276,51

41 K 899103111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. nad 100 do 150 kg

ks 10,000 22,15 221,54

42 M 5524213561
Poklop GU B-1 s odvetraním -pre revízne šachty 
DN630 - 1000 D 400

ks 10,000 133,24 1 332,38

43 K 899201111
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na 
bahno hmotnosti jednotlivo do 50 kg

ks 14,000 22,15 310,16

44 M 5524251000 Mreža pre vozovku s nálevkou ks 14,000 161,98 2 267,65

45 K 386943112
Montáž  vsakovacích blokov orientačne v PD nie je 
určerné / 50 ks /

sub 1,000 203,78 203,78

46 M 1-ELWA504510
Vaskovací systém, 60x60x60 + textilie, odvetranie / 

orientačne 50 ks/
sub 1,000 2 351,25 2 351,25

47 K 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy,šírka 33 cm

m 690,000 0,31 216,66

48 M 2830010610 Výstražná fólia HNEDÁ - KANALIZÁCIA, 1 
kotúč=500m

m 690,000 0,31 216,66

D 99 Presun hmôt HSV 6 619,70

49 K 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

t 1 407,549 4,70 6 619,70
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Súťažné podklady                                                                                                                                                               Obec Plavecký Mikuláš 
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_________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 

 
 

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV 
 
 
Uchádzač  
Obchodné meno COLAS Slovakia, a.s. 
Adresa spoločnosti Priemyselná 6, 042 45 Košice 
IČO 31 651 402 
                                                  
Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky: 
IBV Záhumnie III. a IV. etapa, Plavecký Mikuláš“,zverejnenej 
vo Vestníku verejného obstarávania - Vestník č. 59/2020, zo dňa 13.3.2020           
pod značkou  WYP-11373 
 

     □      sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami. 
 

      □      sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia 

 
 
 

P. č. 
Obchodné meno a sídlo 

subdodávateľa 
IČO 

% podiel na 
zákazke 

Predmet subdodávok 

1 

    

2 

    

3 

    

 
Upozornenie: Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 

a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom 

obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje 

subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................. 
                                                                                          Ing. Juraj Serva  
        riaditeľ 

 člen predstavenstva 
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Vytýčenie IS

01 - SO 12 Miestna komunikácia

Zemné práce

Zakladanie- Drenáž, odvodnenie

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 270 mm

Pokládka obrubníkov

Podklad z CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 160 mm

Pokládka asfaltových vrstiev

Trvalé dopravné značenie

02 - Plynovod

1 - ZEMNE PRÁCE

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

03 - Pripojovacie plynovody

1 - ZEMNE PRÁCE

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

04 - Vodovod

Zemné práce

Rúrové vedenie

05 - Dažďová kanalizácia

Zemné práce

Rúrové vedenie
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41 42

September Október

Stavba: S80428 Plavecký Mikuláš

37 38

August

39 4032 33 34 35 3631

SÚČET

Jún Júl

Zoznam aktivít MnožstvoJednotka

26 27 28 29 30








