Zmluva o dielo

MsÚ
Žiar nad
Hronom

čeiilraFňQ
efelo:

evidenčné . , .
ííslo:
ÍWM

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej ako „zákon o verejnom obstarávam“)

Zhotoviteľ číslo ZoD:2018/DE/01/009

1.1

Objednávateľ číslo ZoD:
Článok 1
Účastníci zmluvy

Zhotoviteľ:

Názov:
Sídlo:
Zastúpený:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Ing. Jarmila Považanová - konateľ
Viera Nádaská - konateľ
Ing. Branislav Lukáč - konateľ
17317282
2020316298
SK2020316298
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky
0014 2311 0003

IBAN:
SK54 1111 0000 0014 2311 0003
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 991/B

Ing. Pavel Miiller - riaditeľ oblasti Stred
Ing. Peter Kordiak - vedúci PJ Žarnovica
Tel:
047/433 14 52
E-mail:
peter.kordiak@strabag.com
(ďalej len „zhotoviteľ“ alebo „účastník zmluvy“)
Oprávnený konať:

1.1

Objednávateľ:

Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Tel:

Mesto Žiar nad Hronom
Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom

Oprávnený konať:
Tel:
E-mail:

Ing. Pavel Mužík, projektový manažér MsÚ Žiar nad Hronom
+421 45 6787131
pavel.muzik@ziar.sk

Mgr. Peter Antal, primátor
00321125
2021339463
Všeobecná úverová banka, a.s.
1687590151/0200
SK8002000000001687590151
+421 45 6787120

(ďalej len „objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

(spolu aj ako „zmluvné strany“)
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.

Článok 2
Definície pojmov

2.1

Objednávateľ je právnická osoba, ktorá sa v zmluve zaväzuje zaplatiť cenu za zhotovenie
určitého diela.

2.2

Zhotovíte!’ je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných
prác (vrátane montážnych prác) a zabezpečí výkon činnosti stavbyvedúceho odborne
spôsobilou osobou (§ 44 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov) a sa v zmluve zaväzuje zhotoviť
určité dielo podľa § 536 Obchodného zákonníka.

2.3

Podzhotoviteľ alebo Subdodávateľ je právnická alebo fyzická osoba, s ktorou zhotoviteľ
uzavrel zmluvu na realizáciu časti prác alebo dodávok potrebných na realizáciu predmetu
zmluvy - zhotovenie diela. Pri vykonávaní diela prostredníctvom subdodávateľov alebo
podzhotoviteľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby dielo vykonal sám.

2.4

Autorský dozor je činnosť spracovateľa dokumentácie (projektanta) k stavebnému
povoleniu, ktorou sa overuje súlad realizácie predmetu zmluvy - zhotovenia diela s touto
dokumentáciou. Zistené nedostatky a návrh na ich odstránenie vrátane spôsobu a postupu sa
zapisujú do stavebného denníka. Autorský dozor je zabezpečovaný objednávateľom.

2.5

Stavebný dozor je fyzická alebo právnická odborne spôsobilá osoba poverená
objednávateľom vykonávať dozor nad realizáciou predmetu zmluvy - zhotovením diela
(dodržiavaním zmluvy).

2.6

Štátny stavebný dohľad je činnosť poverených pracovníkov stavebného úradu alebo obce, a
zabezpečuje ochranu záujmov spoločnosti, ako aj práv a právom chránených záujmov
právnických a fyzických osôb, ktoré vyplývajú z realizácie predmetu zmluvy.

2.7

Štátny dozor sleduje, či sa verejné práce vykonávajú v súlade so zákonom č. 254/1998 Z. z.
o verejných prácach v znení neskorších predpisov. Vykonáva ho Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR a jeho výkonom nie je dotknutý výkon stavebného
dozoru a výkon štátneho dozoru (§ 20 zákona 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení
neskorších predpisov).

2.8

Stavbyvedúci je fyzická osoba, poverená zhotoviteľom vykonávaním riadenia realizácie
predmetu zmluvy (diela). Stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné
činnosti na stavenisku a vedie o nich evidenciu v stavebnom denníku. Pre výkon činnosti
potrebuje preukaz osobitnej spôsobilosti (v zmysle § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov).
Stavbyvedúci musí byť zamestnancom zhotoviteľa.

2.9

Stavebné práce sú všetky práce, ktoré sa vyžadujú k zhotoveniu diela podľa zmluvy (ďalej
aj „práce“ a/alebo „práca“).

2.10

Stavenisko sú priestory (plochy) určené v schválenej projektovej dokumentácii ako priestory
(plochy), na ktorých sa bude realizovať dielo. Stavenisko odovzdáva zhotoviteľovi
objednávateľ.

2.11

Zariadenie staveniska sú dočasné objekty a zariadenia, ktoré po dobu vykonávania diela
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slúžia prevádzkovým a sociálnym účelom účastníkov zmluvných vzťahov.

2.12

Dielo je definované ako „Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste Žiar nad Hronom“
a je bližšie špecifikované v projektovej dokumentácii.

2.13

Projektová dokumentácia je súhrn všetkých výkresov, výpočtov a technických informácií,
týkajúcich sa predmetu zmluvy (diela), potrebná pre realizáciu diela a stavebné konanie. Pod
pojmom projektová dokumentácia sa rozumejú aj výkresy, výpočty, diagramy,
technologické postupy realizácie určených montážnych prác a ďalších technických
dokumentov príslušného charakteru.

2.14

Elektronická forma projektovej dokumentácie sú všetky dátové súbory odovzdávané na
jednom alebo viacerých CD. Textová časť projektovej dokumentácie je vo formáte bežných
textových editorov (súbory s príponou TXT, RTF, DOC). Výpočtová časť (napr. výkaz
výmer) je spracovaná vo formáte bežných tabuľkových procesorov (súbory s príponou XLS).
Výkresová časť je spracovaná v bežných konštrukčných CAD systémoch (súbory s príponou
DWG, DXF). Predpokladá sa otvorená forma súborov, ktorá umožňuje tlač a editáciu
obsahu.

2.15

Súpis prác a dodávok definuje technické požiadavky objednávateľa na druh, kvalitu a
kvantitu požadovaných stavebných prác (vrátane montážnych prác), dodávok a služieb
spočívajúcich v realizácii diela.

2.16

Technické špecifikácie sú súhrnom technických predpisov (požiadaviek) uvedených v
zmluve a v prípade osobitného predpisu (zákona o verejnom obstarávaní) aj v samostatnej
časti súťažných podkladov. Označujú požadované charakteristiky prác, materiálov, výrobkov
alebo dodávok, ktoré umožňujú realizovanie predmetu obstarávania (diela). K technickým
požiadavkám patria kvalitatívne stupne, výmery, požiadavky na materiál, výrobok alebo
dodávku z hľadiska zabezpečenia kvality, terminológie, skúšok a podobných metód,
označenia alebo známkovania. Rovnako majú obsahovať pravidlá vzťahujúce sa na
projektovanie a oceňovanie, skúšky, inšpekciu a preberanie stavebných prác a konštrukčné
techniky a postupy a všetky ostatné technické podmienky, ktoré môže objednávateľ
predpísať podľa všeobecných alebo osobitných úprav vo vzťahu k hotovým prácam a k
materiálom alebo ich častiam.

2.17

Výkaz výmer vymedzuje množstvo požadovaných stavebných prác, konštrukcií, dodávok a
služieb potrebných k vykonaniu predmetu zmluvy (zhotoveniu diela).

2.18

Položkový rozpočet je úplný súbor finančne ohodnotených položiek, zodpovedajúcich
predmetu zmluvy (zhotoveniu diela), pričom položkou sa rozumie práca alebo dodávka resp.
jej časť, ktorej je možné priradiť mernú jednotku.

2.19

Viacpráce sú práce, činnosti alebo dodávky, ktoré nie sú zahrnuté v predmete zmluvy ani v
dohodnutej cene a:
objednávateľ na ich vykonaní trvá alebo si ich dodatočne vyžiadal,
zhotoviteľ na základe svojich odborných skúseností považuje ich vykonanie za nevyhnutné k
riadnemu dokončeniu diela,
musia byť vykonané, lebo projektová dokumentácia tieto práce neobsahovala ako dôsledok
skrytých vád alebo chýb projektovej dokumentácie, ktoré nemohol zhotoviteľ objaviť ani pri
vynaložení maximálneho úsilia pri vypracovaní cenovej ponuky,
musia byť vykonané z oprávnených rozhodnutí orgánov alebo organizácií štátnej správy či
samosprávy (v súlade so stavebným zákonom a súvisiacimi predpismi).

a)
b)
c)

d)

3

2.20

a)
b)

c)
d)

Menejpráce sú práce, činnosti alebo dodávky, ktoré sú zahrnuté v predmete zmluvy a v
dohodnutej cene a:
objednávateľ na ich vykonaní netrvá alebo ich so súhlasom zhotoviteľa vylúčil z predmetu
zmluvy,
zhotoviteľ na základe svojich odborných skúseností považuje ich vykonanie za nadbytočné k
riadnemu dokončeniu diela,
nemusia byť vykonané, pokiaľ vychádzajú z vád alebo chýb projektovej dokumentácie,
nesmú byť vykonané z oprávnených rozhodnutí orgánov alebo organizácií štátnej správy či
samosprávy (v súlade so stavebným zákonom a súvisiacimi predpismi).

2.21

Vada je odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela či jeho časti, stanovených
projektovou dokumentáciou, zmluvou a všeobecne záväznými predpismi (normami).

2.22

Vyššia moc sú okolnosti, ktoré majú vplyv na dielo, ktoré nie sú závislé na zmluvných
stranách a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť. Ide napr. o vojnu, mobilizáciu,
povstanie, živelné pohromy a pod.

2.23

Záruka za kvalitu diela je zodpovednosť zhotoviteľa pri realizácii predmetu zmluvy za
vady diela podľa Obchodného zákonníka a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v
znení neskorších predpisov.

2.24

Zmluva je táto zmluva, ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť dielo podľa zadania
objednávateľa, pri dodržaní požadovanej kvality, technických noriem a technologických
postupov, podmienok zmluvy, projektovej dokumentácie a stavebného povolenia a s
odbornou starostlivosťou.

2.25

Havária je udalosť, ktorá nastala počas plynutia záručnej doby a ohrozuje alebo znemožňuje
riadne užívanie diela. Zhotoviteľ je povinný v rámci reklamačného konania túto haváriu
odstrániť.

2.26

Cena diela alebo zmluvná cena alebo cena podľa rozpočtu - je maximálna garantovaná
cena diela, za ktorú sa zhotoviteľ zaviazal riadne a včas zhotoviť dielo a odovzdať
požadované dielo objednávateľovi. Túto cenu musí určiť tak, aby pri jej tvorbe postupoval s
odbornou starostlivosťou a maximálnou predvídavosťou, pričom musí dodržať požadovanú
kvalitu a do ceny započítať všetky súvisiace náklady vrátane svojho zisku vyplývajúce z
tejto zmluvy. Pre prípad sporu sa má za to, že zhotoviteľ obdržal všetky potrebné informácie
ohľadom rizík, nepredvídateľných udalostí alebo iných okolností, ktoré by mohli mať vplyv
na realizáciu diela a podpísaním zmluvy zhotoviteľ prijal úplnú zodpovednosť za
predvídanie všetkých komplikácií a nákladov potrebných k úspešnému a včasnému
dokončeniu diela. Cena diela je bližšie špecifikovaná na základe rozpočtu, ktorý tvorí
prílohu A tejto zmluvy. Súčasťou ceny diela sú aj náklady na vybudovanie, montáž,
demontáž a na poplatky za odber elektriny, plynu, za vodné a stočné, prípadne za iné
potrebné médiá, ktoré boli vynaložené v súvislosti s realizáciou diela.

2.27

Časový harmonogram

postupu

prác je neoddeliteľnou

súčasťou zmluvy. Časový

harmonogram postupu prác musí umožniť objednávateľovi a osobe alebo osobám
vykonávajúcim stavebný dozor komplexné a úplné monitorovanie postupu prác a použitých
technológií pri realizácii diela.
Okrem popisu postupu prác, ktorým plánuje zhotoviteľ uskutočňovať práce pri zhotovovaní
diela, obsahuje harmonogram postupu prác najmä predpokladaný časový plán; dokumentáciu
zhotoviteľa; postup zadávania subdodávok a identifikácia subdodávateľov, dodávky
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materiálov, technológií a strojov, skúšanie, popis prác vykonávaných subdodávateľmi aj s
ich identifikovaním, následnosť a načasovanie prehliadok a skúšok, sprievodnú správu so
všeobecným popisom (technologických) postupov a materiálov, ktoré plánuje zhotoviteľ v
každom kroku použiť, údaje o počte personálu zhotovíte ľa a subdodávateľov v každej
kategórii a všetky typy zariadení zhotoviteľa a subdodávateľov, ktoré sa nachádzajú na
mieste výkonu predmetu zmluvy v každej z hlavných etáp.
Článok 3

Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela „Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste
Žiar nad Hronom“, v zmysle podmienok uvedených v tejto zmluve a jej prílohách,

3.1

vrátane vypracovania projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia v zmysle čl. 5 tejto
zmluvy (ďalej len „predmet zmluvy“).

3.2

Objednávateľ oboznamuje zhotoviteľa a zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo s
názvom „Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste Žiar nad Hronom“ bude financované z
Integrovaného regionálneho operačného programu prioritná os 1, špecifický cieľ 1.2.2, z
fondov EÚ (85 %), štátneho rozpočtu (10%) a z vlastných zdrojov objednávateľa (5%).

3.3

Objednávateľ uzaviera túto zmluvu v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní na
základe ponuky zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať všetky povinnosti
vyplývajúce z ustanovení tejto zmluvy. Objednávateľom požadované práce bude
zhotoviteľ vykonávať s odbornou starostlivosťou podľa požadovanej špecifikácie, pri
dodržaní príslušných technických alebo technologických noriem, časového harmonogramu
postupu prác a zmluvnej ceny.
Článok 4

Zhotovenie diela
4.1

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

Zhotovením, vykonaním a/alebo realizáciou diela sa rozumie úplné, funkčné vykonanie
všetkých stavebných prác, montážnych prác a iných súvisiacich činností bez vád, vrátane
dodávok potrebných materiálov nevyhnutných pre riadne dokončenie diela
vrátane
vykonania všetkých súvisiacich činností, najmä:
zabezpečenie a vykonanie všetkých opatrení organizačného a stavebne technologického
charakteru k riadnemu vykonaniu diela,
všetky práce a dodávky súvisiace s bezpečnostnými opatreniami na ochranu ľudí a majetku,
stráženie staveniska v rozsahu, v ktorom bolo zhotoviteľovi sprístupnené,
zabezpečenie bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia,
zabezpečenie a vykonanie všetkých nevyhnutných skúšok podľa noriem vzťahujúcich sa k
vykonávanému dielu vrátane zostavenia protokolov, zápisov a správ,
zabezpečenie certifikátov a testov, licencii, vyhlásení o zhode a dokladov o požadovaných
vlastnostiach výrobkov ku kolaudácii (aj podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných
výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a revízií všetkých elektrických
zariadení s prípadným odstránením uvedených závad,
zabezpečenie všetkých ostatných nevyhnutných skúšok, testov a revízií podľa noriem
vzťahujúcich sa k predmetu zmluvy a prípadných iných právnych alebo technických
predpisov platných v dobe vykonávania a odovzdávania diela, ktorými bude preukázané
dosiahnutie predpísanej kvality a predpísaných technických parametrov diela,
odvoz, likvidácia a uloženie na skládke vybúraných hmôt, stavebnej sute a iného odpadu
vzniknutého pri realizácii diela vrátane úhrady poplatku za uskladnenie v súlade s
ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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i)
j)

k)

v znení neskorších predpisov,
uvedenie všetkých povrchov dotknutých realizáciou predmetu zmluvy do pôvodného stavu
(komunikácie, chodníky, zeleň a pod.),
zabezpečenie a splnenie podmienok vyplývajúcich zo stavebného povolenia alebo iných
dokladov,
zabezpečenie a odovzdanie objednávateľovi všetkých potrebných revíznych správ a
protokolov o odborných prehliadkach a skúškach, pasportov - technických listov použitých
komponentov a iných dokladov vzťahujúcich sa k zhotovovanému dielu (vrátane jeho
komponentov).

4.2

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť za účelom
riadneho vykonania diela.

4.3

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet diela tak, aby objekt, ktorý je predmetom diela,
bol po celú dobu realizácie diela plne prevádzkyschopný.
Článok 5

Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia diela
5.1

Dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela vypracuje zhotoviteľ ako súčasť vykonania
diela. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi dokumentáciu skutočného
vyhotovenia diela najneskôr 2 (dva) dni pred tým, ako bude dielo pripravené k odovzdaniu a
prevzatiu.

5.2

Dokumentácia skutočného vyhotovenia diela bude odovzdaná objednávateľovi v dvoch
vyhotoveniach v tlačenej forme a v jednom vyhotovení v digitálnej forme.

5.3

a)

b)

c)

d)

Dokumentácia skutočného vyhotovenia bude spracovaná podľa nasledujúcich zásad:
do projektovej dokumentácie a do celkovej situácie vrátane prívodov, prípojok, komunikácií,
podzemných i nadzemných vedení v areáli miesta výkonu predmetu zmluvy budú zreteľne
vyznačené všetky zmeny, ku ktorým došlo v priebehu zhotovenia diela,
tie časti projektovej dokumentácie, pri ktorých nedošlo k žiadnym zmenám, budú označené
nápisom „bez zmien“,
na každom výkrese dokumentácie skutočného vyhotovenia diela bude uvedené meno a
priezvisko spracovateľa dokumentácie skutočného vyhotovenia diela s jeho podpisom,
dátumom a pečiatkou zhotoviteľa,
pri výkresoch obsahujúcich zmenu oproti projektu bude uvedený odkaz na doklad, z ktorého
bude vyplývať prerokovanie zmeny so zodpovednou osobou objednávateľa a jej súhlasné
stanovisko.

Článok 6
Zmluvná cena alebo cena diela
Cena diela sa obidvoma zmluvnými stranami dojednáva v súlade s ustanoveniami zákona č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. K tejto cene zhotoviteľ dopočíta daň z
pridanej hodnoty (DPH) podľa daňových predpisov platných k dátumu uskutočnenia
zdaniteľného plnenia.
6.2
Cena diela zahrňuje všetky náklady Zhotoviteľa pri vykonávaní Diela podľa Projektovej
dokumentácie, Výkazu výmer a ostatnej stavebno-technickej dokumentácie k Dielu až do
doby odovzdania Diela ako celku Objednávateľovi, a to najmä/ ale nie výlučne:
(i) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje,
prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác,
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náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a
kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania
Diela, (ktoré zriadi a odstráni Zhotoviteľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne
na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci podľa príslušných predpisov (BOZP);
(ii)
náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
(iii)
náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia
Staveniska v súlade so Zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu.
Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby,
obchodné meno Objednávateľa, meno Projektanta, obchodné meno Zhotoviteľa, termíny
začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho, meno zodpovedného
stavebného dozoru ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými
právnymi predpismi;
(iv)
všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho Podzhotoviteľov
/Subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny,
cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho Podzhotoviteľov
/Subdodávateľov;
(v)
náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela
Objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v
slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného
vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne
správy, záručné listy v kópii, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení,
návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek
časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
(vi)
náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia
povinnosti Zhotoviteľom;
(vii) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, náklady na geodetické
vytýčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie
stavby Diela;
(viii) nákladov na poistenie Diela;
(ix)
náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a
iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
(x)
náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácií, prevádzke a
odovzdaniu Diela;
(xi)
náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;
(xii) náklady na ochranu a stráženie Staveniska,
(xiii) náklady na výkonovú bankovú záruku počas realizácie Diela a prípadnú bankovú záruku
garantujúcu kvalitu Diela počas plynutia záručnej lehoty;
(xiv) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia
Staveniska a jeho likvidáciu;
(xv) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo
Stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
(xvi) náklady na projekt dočasného dopravného značenia ak bude potrebný pre realizáciu Diela
alebo jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;
(xvii) vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich
aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskoršie pri
odovzdaní Staveniska;
(xviii) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky,
komunikácie);
(xix) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými
a/alebo
dopravnými
mechanizmami
Zhotoviteľa
a/alebo
Podzhotoviteľov/Subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti
prašné opatrenia;
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akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas
kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky;
(xxi) náklady spojené s prípadným prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie
Staveniska;
(xxii) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na Stavenisko;
(xxiii) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa Zmluvy.

(xx)

6.3

Zhotoviteľ súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie diela v
dohodnutej zmluvnej cene.

6.4

V cene diela je obsiahnutý i predpokladaný vývoj cien vstupných nákladov a predpokladané
zvýšenie ceny v závislosti na čase plnenia, a to až do termínu dokončenia diela dohodnutého
v zmluve.

6.5

Dohodnutá celková cena diela podľa rozpočtuje vo výške:
350 571,88 EUR
(slovom tristopäťdesiat tisíc päťstosedemdesiatjeden/88 ) bez DPH
420 686,26 EUR
(slovom štyristodvadsať tisíc šesťstoosemdesiatšesť/26 ) vrátane DPH.

6.6

Zhotoviteľ nemá právo domáhať sa zvýšenia dohodnutej ceny z akýchkoľvek dôvodov s
výnimkou bodu 6.8 tejto zmluvy.

6.7

Dohodnutá cena diela je platná až do úspešného dokončenia a odovzdania diela podľa
zmluvy. Jednotkové ceny uvedené v rozpočte sú ceny pevné (nemenné) po celú dobu
realizácie diela.

6.8

Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak dôjde v priebehu
vykonania diela k zmenám sadzieb DPH.

Článok 7
Platobné podmienky, lehota splatnosti, zábezpeka

Platobné podmienky
7.1

Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok.

7.2

Cena za dielo bude uhrádzaná priebežne na základe daňových dokladov (ďalej len „faktúr“)
vystavených zhotovíte ľom lx mesačne.

7.3

Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac
najneskôr do 5.-teho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. K súpisu vykonaných prác za
príslušný kalendárny mesiac bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ je
povinný sa k tomuto súpisu vyjadriť najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa jeho
obdržania. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do desiateho (10) dňa mesiaca
nasledujúceho po termíne zdaniteľného plnenia. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry musí byť
odsúhlasený súpis vykonaných prác za celé obdobie trvania zmluvy.

7.4

Ak nedôjde medzi obidvoma stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu
vykonaných prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len tie práce a dodávky, u ktorých
nedošlo k rozporu.

7.5

Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru,
ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí alebo má iné vady v obsahu. Spolu s vrátenou
faktúrou musí objednávateľ uviesť dôvod vrátenia.
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7.6

Zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť a
to do troch pracovných dní. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti.
Celá lehota plynie znovu odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej alebo novo vyhotovenej
faktúry.

Lehoty splatnosti
7.7

Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru zhotoviteľa najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo
dňa doručenia faktúry objednávateľovi, ktorá spĺňa všetky náležitosti. V prípade, že lehota
splatnosti faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo deň pracovného pokoja, bude sa
za deň splatnosti považovať nasledujúci pracovný deň.

7.8

Peňažný záväzok (dlh) objednávateľa sa považuje za splnený v deň, kedy je dlžná čiastka
pripísaná na účet zhotoviteľa.

7.9

Pokiaľ objednávateľ neuhradí faktúru v termíne jej splatnosti, nie je zhotoviteľ oprávnený
prerušiť vykonávanie prác a ani na predĺženie akýchkoľvek termínov vyplývajúcich zo
zmluvy.

Zábezpeka, Banková záruka

7.10

Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu tejto zmluvy (v lehote na poskytnutie
súčinnosti na podpis zmluvy, vyplývajúcej zo zákona o verejnom obstarávaní) zložiť na
bezúročný účet objednávateľa, uvedený vedený v banke ................................... číslo účtu
........................... finančnú zábezpeku na plnenie diela, a to vo výške 10 % z dohodnutej
celkovej ceny diela s DPH, špecifikovanej v bode 6.5 článku 6. tejto zmluvy (ďalej ako
„zábezpeka“) ako inštitút zábezpeky na riadne splnenie akýkoľvek a všetkých záväzkov
zhotoviteľa vyplývajúcich mu z tejto zmluvy (najmä povinností zhotoviteľa vyplývajúcich
mu zo zodpovednosti za vady diela, záväzkov súvisiacich s porušením tejto zmluvy, na
úhradu uplatnenej zmluvnej pokuty, a pod.).

7.11

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zo zloženej zábezpeky
uspokojovať prednostne nároky na uplatnené zmluvné pokuty, nároky na úroky z omeškania,
nároky na náhradu škody, náklady na účel splnenia akýkoľvek a všetkých záväzkov
zhotoviteľa vyplývajúcich mu z tejto zmluvy, pokiaľ ich zhotoviteľ nesplnil riadne a včas
sám, hoci bol na ich splnenie zo strany objednávateľa vyzvaný. Použitím zábezpeky vzniká
zhotoviteľovi povinnosť doplniť zábezpeku, resp. zložiť novú zábezpeku až do výšky podľa
bodu 7.10 článku 7 tejto zmluvy, a to najneskôr do 7 dní od doručenia výzvy objednávateľa
na doplnenie zábezpeky.

7.12

Porušenie povinnosti zhotoviteľa zložiť zábezpeku v zmysle bodu 7.10 článku 7 tejto zmluvy
alebo doplniť zábezpeku v zmysle bodu 7.11 článku 7 tejto zmluvy sa považuje za podstatné
porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa.

7.13

Zábezpeku, resp. jej nevyčerpaný zostatok, objednávateľ vyplatí zhotoviteľovi v lehote 14
dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým bolo povolené
užívanie diela, nie však skôr ako budú odstránené všetky vady a nedorobky diela, ktoré sú
zaznamenané v protokole o odovzdávaní a preberaní diela, resp. vyplynú z kolaudačného
konania. Objednávateľ vyplatí zhotoviteľovi zábezpeku, resp. jej nevyčerpaný zostatok, aj
v prípade, ak zhotoviteľ odovzdá dielo na kolaudáciu, a verejný obstarávateľ nezačne
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kolaudačné konanie do 30dní. Samozrejme za podmienky, že budú odstránené vady
a nedorobky diela.

7.14

Požadovanú zábezpeku je možné nahradiť originálom neodvolateľnej bankovej záruky
znejúcej v prospech objednávateľa. Výška bankovej záruky sa stanovuje vo výške 10 % z
dohodnutej celkovej ceny diela s DPH, špecifikovanej v bode 6.5 článku 6. tejto zmluvy.
Banková záruka musí trvať minimálne do dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia, ktorým bolo povolené užívanie diela; ak v protokole o odovzdávaní a preberaní
diela budú zaznamenané vady a nedorobky, resp. budú vyplývať z kolaudačného konania, tak
banková záruka vo výške 10 % z dohodnutej celkovej ceny diela s DPH špecifikovanej
v bode 6.5 článku 6. tejto zmluvy musí trvať až do dňa odstránenia všetkých vád a
nedorobkov diela, zaznamenaných v protokole o odovzdávaní a preberaní diela, resp.
vyplývajúcich z kolaudačného konania.

7.15

Banková záruka bude zabezpečovať záväzky alebo iné povinnosti, ktoré vyplývajú z tejto
zmluvy pre zhotoviteľa. Banka, u ktorej je banková záruka zabezpečená, sa musí
bezpodmienečne a neodvolateľné zaviazať, že objednávateľovi bez námietok zaplatí
požadovanú peňažnú čiastku, nepresahujúcu garantovanú čiastku, a to najneskôr do desiatich
(10) pracovných dní po doručení prvej písomnej výzvy objednávateľa na zaplatenie bez toho,
aby objednávateľ musel preukazovať nárok na zaplatenie, t.j. okrem výzvy, sa vyplatenie
peňažnej čiastky nesmie viazať na žiadnu inú podmienku. Zhotoviteľ je povinný predložiť
písomné vyhlásenie banky o bankovej záruke objednávateľovi najneskôr v deň podpisu tejto
zmluvy. Nepredloženie písomného vyhlásenia banky o poskytnutí bankovej záruky podľa
predchádzajúcej vety sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, to sa nevzťahuje na prípad
zloženia zábezpeky na účet objednávateľa podľa tohto bodu tejto zmluvy. Ustanovenia o
zábezpeke sa primerane použijú aj na bankovú záruku.
Článok 8
Náležitosti faktúry

8.1

Faktúra zhotoviteľa musí formou a obsahom zodpovedať zákonu č. 431/2002 Z. z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákonu č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať najmä:
a) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva tovar
alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň,
b) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu
tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
c) poradové číslo faktúry,
d) dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento
dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
e) dátum vyhotovenia faktúry,
f) množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
g) základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej
cene,
h) uplatnenú sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
i) výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť,
j) podpis zodpovednej osoby zhotoviteľa,
k) prílohu - súpis vykonaných prác ocenených podľa dohodnutého spôsobu,
l) prílohu - dodacie listy na všetky fakturované položky,
m) CD s fotodokumentáciou prác vykonaných na diele za fakturované obdobie,
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n)

doklady o poplatku za uloženie odpadu na skládku - vážne lístky.
Článok 9

Vlastníctvo diela a nebezpečenstvo škody na diele
9.1

Vlastníkom zhotovovaného diela je od začiatku objednávateľ.

9.2

Nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci nesie od začiatku zhotoviteľ, a to až do doby
riadneho odovzdania a prevzatia diela alebo jeho časti medzi zhotoviteľom a
objednávateľom. Škodou na diele je strata, zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie veci
bez ohľadu na to, z akých príčin k nim došlo. Zhotoviteľ na vlastné riziko a vlastné náklady
odstráni túto škodu a dielo uvedie do pôvodného stavu v súlade s
projektovou
dokumentáciou alebo zmluvou.
Článok 10

Poistenie zhotoviteľa a diela
10.1

Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi poistenie všeobecnej zodpovednosti za
škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, za škody na zdraví
alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku činnosti poisteného alebo spôsobené
vadným výrobkom a vädne vykonanou prácou. Limit takéhoto poistenia musí byť limitom
pre danú poistnú udalosť minimálne v sume rovnajúcej sa zmluvnej cene za dielo.
Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi doklady o platnom poistení na celú dobu
zhotovovania diela najneskôr v deň prevzatia staveniska.

10.2

Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo
pripravovaných poistných zmlúv v zmysle tohto článku tejto zmluvy. V prípade, že poistné
zmluvy nebudú poskytovať požadované poistné krytie, je zhotoviteľ povinný uzatvoriť také
poistenie, ktoré objednávateľ požadoval.

10.3

Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň prevzatia staveniska predložiť objednávateľovi
poistenie proti strate a poškodeniu majetku zhotoviteľa na mieste realizácie (unimobunky,
stavebné stroje, zariadenia, prístroje, nástroje atď.) a zároveň je povinný uzatvoriť poistenie
proti strate a poškodeniu materiálov a zariadení počas ich prepravy na miesto realizácie.
Zhotoviteľ je tiež povinný zabezpečiť poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na
„veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri
sebe a budú zabudované do diela, alebo slúžia k realizácii diela.

10.4

Zhotoviteľ je povinný poistiť sa pre prípad svojej zodpovednosti za škodu pri pracovnom
úraze alebo chorobe z povolania svojich zamestnancov. Doklady o poistení predloží
najneskôr v deň prevzatia staveniska zhotoviteľom.

10.5

Zhotoviteľ je na základe výzvy objednávateľa povinný preukázať platné poistenia na všetky
požadované riziká. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných poistných
podmienkach viažucich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky
z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k dielu.

10.6

Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo
zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.
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10.7

Neuzavretie poistnej zmluvy (poistných zmlúv) alebo nepredloženie dôkazu o uzavretí
platných poistných zmlúv na požadované riziká v zmysle tohto článku zmluvy zo strany
zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré zakladá právo objednávateľa
od tejto zmluvy odstúpiť.

10.8

Pri vzniku poistnej udalosti sú zmluvné strany povinné sa vzájomne bezodkladne informovať
o škode na majetku, o škode na zdraví alebo o spôsobení akejkoľvek škody tretej osobe.
Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o vzniku škodovej udalosti,
alebo o udalosti, ktorá by v budúcnosti mohla zakladať povinnosť poisťovne poskytnúť
poistné plnenie (napr. pracovný úraz, zistenie závady/technickej poruchy pri výstavbe, alebo
montáži a pod.). Za účelom komunikácie s poisťovňou je objednávateľ oprávnený určiť
osobu, ktorá bude hlásiť vzniknuté škody na poisťovňu, a to aj z poistných zmlúv
uzatvorených zhotoviteľom. Zhotoviteľ sa k tomu zaväzuje poskytnúť súčinnosť.
Článok 11
Stavenisko - Termín odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľom

11.1

Stavenisko odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr do 2 (dvoch) dní odo dňa
nadobudnutia účinnosti zmluvy. Objednávateľ môže odmietnuť odovzdať stavenisko
zhotoviteľovi v prípade, ak zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti podľa článku 10 tejto zmluvy
alebo podľa bodu 7.10, resp. 7.14 článku 7 tejto zmluvy.

Organizácia odovzdania a prevzatia staveniska

11.2

O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotoví objednávateľ písomný protokol, ktorý obidve
strany podpíšu. Za deň odovzdania a prevzatia staveniska sa považuje deň, kedy dôjde k
obojstrannému podpisu príslušného protokolu. Zhotoviteľ podpisom protokolu zároveň
vyhlasuje, že je oboznámený so stavom staveniska.

11.3

Súčasťou odovzdania a prevzatia staveniska je aj odovzdanie dokumentov objednávateľom
zhotoviteľovi, nevyhnutných pre riadne užívanie staveniska, ak nimi objednávateľ reálne
disponuje , a to najmä:
právoplatné stavebné povolenie resp. všetky vydané právoplatné stavebné povolenia k
stavenisku,
zoznam dokladov a úradných povolení, vyjadrení alebo stanovísk týkajúcich sa staveniska,
určenie prístupových a príjazdových ciest,
určenie bodov pre napojenie odberných miest vody, kanalizácie, elektrickej energie, plynu a
prípadne iných médií,
podmienky vzťahujúce sa k ochrane životného prostredia (najmä v otázkach zelene,
manipulácie s odpadmi, odvod znečistených vôd a pod.).

a)
b)
c)
d)

e)

Vybudovanie zariadenia staveniska prevzatej zhotoviteľom
11.4

Prevádzkové, sociálne a prípadne aj výrobné zariadenia staveniska zabezpečuje zhotoviteľ v
súlade so svojimi potrebami a v súlade s projektovou dokumentáciou obdržanou od
objednávateľa. Náklady na projekt, vybudovanie, sprevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a
odstránenie zariadenia staveniska sú zahrnuté v dohodnutej cene diela. Súčasťou ceny diela
sú aj náklady na vybudovanie, montáž, demontáž a na poplatky za odber elektriny a za vodné
a stočné.

12

Užívanie staveniska

11.5

Zhotoviteľ je povinný užívať stavenisko len pre účely súvisiace s vykonávaním diela a pri
užívaní staveniska je povinný dodržiavať všetky právne predpisy.

11.6

Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zoznam osôb (svojich zamestnancov a
zamestnancov svojich podzhotoviteľov, vrátane oprávnených osôb zo strany zhotoviteľa),
ktorým je povolený vstup na stavenisko. Zhotoviteľ je potom povinný tento zoznam
priebežne aktualizovať a zaistiť všetky potrebné opatrenia, brániace vstupu osôb
neuvedených v zozname na stavenisko.

11.7

Zhotoviteľ nie je oprávnený, pokiaľ sa strany nedohodnú inak, využívať stavenisko k
ubytovaniu alebo prenocovaniu osôb.

11.8

Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, lešenia a pod. potrebné na
vykonanie diela v náležitom stave, bude udržovať všestranný poriadok na stavenisku a
zabezpečí koordináciu svojich podzhotoviteľov.

11.9

Na stavenisku musí byť počas zhotovovania diela projektová dokumentácia diela, potrebná
pre uskutočňovanie diela a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

11.10

Zhotoviteľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad
a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Ak
Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa k vyčisteniu Staveniska a ten práce bezdôvodne nevykoná v
dodatočne poskytnutej lehote, má Objednávateľ právo vyčistenie Staveniska vykonať na
náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas zhotovovania Diela
dodržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a
výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Vypratanie staveniska prevzatej zhotoviteľom
11.11

Lehota pre vypratanie staveniska bude uvedená v harmonograme postupu prác, ktorý je
prílohou tejto zmluvy. Lehota nesmie byť dlhšia ako 15 (pätnásť) dní po prevzatí diela
objednávateľom.

11.12

Ak nevyprace zhotoviteľ stavenisko alebo časť staveniska v dohodnutej lehote, je
objednávateľ oprávnený zabezpečiť vypratanie staveniska treťou osobou a náklady s tým
spojené uhradí objednávateľovi zhotoviteľ.
Článok 12

Vykonávanie diela, termín začatia prác, harmonogram postupu prác a termín začatia prác
12.1

Zhotoviteľ je povinný začať práce na diele v súlade s odsúhlaseným časovým
harmonogramom postupu prác, ktorý je súčasťou tejto zmluvy ako príloha B.

Harmonogram postupu prác
12.2

Objednávateľ oboznamuje zhotoviteľa a zhotoviteľ berie na vedomie, že lehota realizácie
diela je viazaná zmluvnými podmienkami v zmysle Zmluvy o NFP, čomu je zhotoviteľ
povinný prispôsobiť časový harmonogram postupu prác tak, aby bola realizácia diela voči
objednávateľovi ukončená najneskôr do 05/2019. Doba realizácie diela je 4 (slovom: štyri)
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mesiacov.

12.3

Zhotoviteľ bez meškania a písomne informuje objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti,
ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy a ktorá má vplyv na zmluvné termíny
dokončenia.

12.4

Pokiaľ zhotoviteľ nedodrží postup vyhotovovania diela v súlade s časovým
harmonogramom postupu prác alebo hrozí, že ho nedodrží, okamžite o tejto skutočnosti
informuje stavebný dozor a objednávateľa s uvedením dôvodu nedodržania vopred
stanoveného termínu. Zhotoviteľ dodá objednávateľovi a stavebnému dozoru do podrobnosti
aktualizovaný časový harmonogram postupu prác. V prípade, že takto aktualizovaný časový
harmonogram objednávateľa nepresvedčí o reálnosti dokončenia diela v dohodnutom
termíne a súčasne uplynula lehota termínu, resp. čiastkového termínu ukončenia, považuje sa
to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť a uplatniť
zmluvne dohodnuté sankcie.

12.5

Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady a svoje riziko prijať také opatrenia, aby bol časový
harmonogram postupu prác dodržaný. Ide najmä o predĺženie pracovného času, nasadenie
väčšieho množstva pracovníkov, väčšieho a/alebo výkonnejšie počtu strojov a zariadení. Ak
tak neurobí, môže tento pokyn vydať objednávateľ alebo stavebný dozor.

12.6

Časový harmonogram začína termínom odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľom a
končí termínom odovzdania a prevzatia ukončeného diela.

12.7

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

Pokyny objednávateľa a Stavebný dozor
12.8

Objednávateľ alebo ním poverená osoba vykonáva stavebný dozor. Za tým účelom má
prístup do priestorov, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na
vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady, súvisiace s
predmetom zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality (testy). Stavebný dozor okrem iného
vykonáva kontrolu kvality realizovaných prác v zmysle projektovej dokumentácie, vydaného
stavebného povolenia a pokynov objednávateľa, dodržiavania schváleného časového
harmonogramu realizácie diela a kontrolu súpisu vykonaných prác prikladaného k fakturácii.

12.9

Stavebný dozor je oprávnený dať zhotoviteľovi pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác
podľa zmluvy. Tieto pokyny uvedie v stavebnom denníku alebo mu ich odovzdá iným
právne relevantným spôsobom, pritom musí rešpektovať projektovú dokumentáciu a
technologický postup prác.

12.10

Stavbyvedúci alebo jeho zástupca sa zdržuje na stavenisku po celú dobu výkonu prác a
zhotoviteľ musí ich poverenie alebo ich výmenu oznámiť stavebnému dozoru.

12.11

Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne. Zhotoviteľ sa však zaväzuje brať do
úvahy všetky upozornenia a pokyny objednávateľa, súvisiace s realizáciou diela a
upozorňujúce na možné porušovanie zmluvných povinností zhotoviteľa.

12.12

Ak zhotoviteľ považuje pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí
uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Ďalej postupuje podľa osobitného
predpisu.
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12.13

Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú
povahu vecí prevzatých od objednávateľa alebo pokynov daných mu objednávateľom k
vykonaniu diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej
starostlivosti (najmä môže ísť o zistenú vadu v projektovej dokumentácii).

12.14

Objednávateľ je povinný upozorniť zhotoviteľa bez zbytočného odkladu na nevhodné
vykonávanie diela a na nové skutočnosti, týkajúce sa predmetného diela, ktoré zistil v
priebehu jeho realizácie.

Dodržovanie podmienok rozhodnutí dotknutých orgánov a organizácií

12.15

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať pri vykonávaní diela všetky podmienky vyplývajúce z
projektovej dokumentácie a stavebného povolenia alebo iných povolení, prípadne iných
relevantných dokumentov. Pokiaľ nesplnením týchto podmienok vznikne objednávateľovi
škoda, hradí ju zhotoviteľ v plnom rozsahu.

Ochrana životného prostredia

12.16

Zhotoviteľ pri zhotovovaní diela vykoná všetky potrebné opatrenia, ktoré zamedzia
nežiaducim vplyvom diela na okolité prostredie (najmä na priľahlé nehnuteľnosti k miestu
plnenia predmetu zmluvy) a je povinný dodržiavať všetky podmienky vyplývajúce z
právnych predpisov riešiacich problematiku vplyvu prác na životné prostredie.

12.17

Zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu o všetkých druhoch odpadov, ktoré vznikli z jeho
činnosti a viesť evidenciu o spôsobe ich ukladania a zneškodňovania v zmysle zákona č.
79/2015 Z. z. odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

Kvalifikácia pracovníkov zhotoviteľa

12.18

Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov,
ktorí majú príslušnú kvalifikáciu. Zhotoviteľ je povinný predložiť doklad o kvalifikácii
odborných pracovníkov.

Použité materiály a výrobky

12.19

Veci, ktoré sú potrebné k vykonaniu diela je povinný zabezpečiť zhotoviteľ.

12.20

Zhotoviteľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiaden materiál, o
ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný
na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžite nápravu a všetky náklady s tým
spojené nesie zhotoviteľ. Rovnako sa zhotoviteľ zaväzuje, že k realizácii diela nepoužije
materiály, ktoré nemajú požadovanú certifikáciu, ak je pre ich použitie nevyhnutná podľa
príslušných predpisov.

12.21

Výrobky, materiály a stavebné diely určené na vykonanie predmetu zmluvy musí zhotoviteľ
dodať zbavené akýchkoľvek práv tretích osôb.

Stavebný denník
12.22

Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom o prácach, ktoré
vykonáva, stavebný denník, do ktorého zapisuje skutočnosti predpísané podľa § 46d zákona
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č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

12.23

Zápisy do stavebného denníka vykonáva zhotoviteľ formou denných záznamov. Všetky
okolnosti rozhodné pre plnenie diela musia byť urobené zhotoviteľom v ten deň, kedy
nastali.

12.24

Objednávateľ alebo ním poverená osoba vykonávajúca funkciu stavebného dozoru je
povinný sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku urobených zhotoviteľom najneskôr
do 3 troch dní odo dňa vzniku zápisu. Ak zhotoviteľ nesúhlasí so zápisom, ktorý urobil do
stavebného denníka objednávateľ alebo ním poverená osoba vykonávajúca funkciu
stavebného dozoru, prípadne osoba vykonávajúcu funkciu autorského dozoru, musí k tomuto
zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do 3 (troch) dní.

V stavebnom denníku musia byť uvedené najmä tieto základné údaje:
názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa vrátane menovitého zoznamu osôb oprávnených za
zhotoviteľa vykonávať zápisy do stavebného denníka s uvedením ich kontaktov a
podpisového vzoru,
b) názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa vrátane menovitého zoznamu osôb oprávnených
za objednávateľa vykonávať zápisy do stavebného denníka s uvedením ich kontaktov a
podpisového vzoru,
c) názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) spracovateľa projektovej dokumentácie,
d) zoznam dokumentácie vo vzťahu k vykonávanému dielu vrátane všetkých zmien a doplnkov,
e) zoznam dokladov a úradných opatrení dotýkajúcich sa vykonávaného diela.

12.25
a)

12.26

Do stavebného denníku zapisuje zhotoviteľ všetky skutočnosti rozhodujúce pre vykonávanie
diela. Najmä je povinný zapisovať údaje o:
a) stave miesta plnenia predmetu zmluvy, počte pracovníkov a nasadení strojov a dopravných
prostriedkov,
b) časovom postupe prác,
c) kontrole akosti vykonaných prác,
d) opatreniach urobených v súlade s predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia,
e) opatreniach urobených v súlade s predpismi požiarnej ochrany a ochrany životného
prostredia,
f) udalostiach alebo prekážkach, ktoré majú vplyv na vykonávanie diela,
g) vyzvať objednávateľa na kontrolu činností, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to
písomne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný
umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené,
h) vyzvať objednávateľa 3 pracovné dni vopred na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade so
Zmluvou, projektovou dokumentáciou a STN.

12.27
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Do stavebného denníka sú oprávnení zapisovať aj nazerať alebo robiť výpisy:
oprávnení zástupcovia objednávateľa, uvedení v Prílohe D tejto zmluvy,
oprávnení zástupcovia zhotoviteľa, uvedení v Prílohe D tejto zmluvy,
osoba poverená výkonom stavebného dozoru uvedená v Prílohe D tejto zmluvy,
osoba poverená výkonom autorského dozoru uvedená v Prílohe D tejto zmluvy,
zástupcovia orgánov štátneho stavebného dohľadu,
oprávnení zástupcovia poskytovateľa finančných prostriedkov, orgánov EU a iné orgány
štátu.

12.28

Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované a nesmú byť vynechané voľné miesta.
Zápisy do stavebného denníka musia byť urobené čitateľne a musia byť vždy podpísané
osobou, ktorá príslušný zápis urobila.
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12.29

V prípade neočakávaných udalostí alebo okolností, ktoré majú osobitný význam pre ďalší
postup vykonávania diela robí zhotoviteľ aj príslušnú fotodokumentáciu, ktorá sa stane
súčasťou stavebného denníku.

12.30

Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre
vypracovanie príslušných dodatkov a zmien zmluvy.

12.31

Ak v dobe potrebnej pre plynulý priebeh vykonávania diela nemôže zhotoviteľ niektoré
výrobky alebo hmoty preukázateľne obstarať ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno
na ňom požadovať, urobí o tom zápis do stavebného denníka. Objednávateľ potom musí
odsúhlasiť následné použitie rovnocenných (obdobných) hmôt alebo výrobkov. Zhotoviteľ je
povinný doložiť, že použitím týchto materiálov a výrobkov nedôjde k zníženiu akosti
vykonávaného diela, v opačnom prípade zodpovedá zhotoviteľ za škodu, ktorá
objednávateľovi vznikla.

Zmenové listy
12.32

Zhotoviteľ je povinný za rovnakých podmienok, aké sú uvedené pre vedenie stavebného
denníka, viesť pre účely riadnej, priebežnej a presnej evidencie samostatné zmenové listy.
Do zmenových listov zapisuje zhotoviteľ najmä všetky zmeny pri vyhotovovaní diela alebo
iné odchýlky diela, ktoré sa odchyľujú od projektovej dokumentácie a všetky viacpráce
alebo menejpráce, ktoré v priebehu realizácie diela vzniknú.

12.33

Zhotoviteľ je povinný vypracovať a do zmenových listov uviesť stručný, ale presný
technický popis viacprác alebo zmien diela a ich podrobný a presný výkaz výmer a návrh na
zvýšenie alebo zníženie ceny. Objednávateľ sa k týmto zápisom písomne vyjadruje na
vyzvanie zhotoviteľa, najneskôr však do 10 (desiatich) dní od vyzvania zhotoviteľom. Zápis
zhotoviteľa musí obsahovať aj odkaz na zápis v stavebnom denníku a presné určenie kde a
kedy viacpráce alebo menej práce vznikli a z akého dôvodu.

Kontrolné dni

12.34

Pre účely kontroly priebehu vykonávania diela organizuje objednávateľ kontrolné dni v
termínoch nevyhnutných pre riadne vykonávanie kontroly, najmenej však 2 x za mesiac.
Objednávateľ je povinný oznámiť konanie kontrolného dňa písomne a najmenej 1 deň pred
jeho konaním.

12.35

Kontrolných dní sa zúčastnia zástupcovia objednávateľa vrátane osôb vykonávajúcich
funkciu stavebného dozoru a autorského dozoru. Zástupcovia zhotoviteľa sú povinní sa
kontrolných dní zúčastňovať. Kontrolné dni vedie objednávateľ, ktorý môže ich vedením
poveriť osoby vykonávajúce funkciu stavebného dozoru.

12.36

Obsahom kontrolného dňa je najmä správa zhotoviteľa o postupe realizácie diela, kontrola
časového a finančného plnenia realizácie diela, pripomienky a podnety osôb vykonávajúcich
funkciu stavebného a autorského dozoru a stanovenie prípadných nápravných opatrení a
úloh.

12.37 Objednávateľ urobí z kontrolného dňa zápis o rokovaní, ktorý písomne odovzdá všetkým
zúčastneným.
12.38

Zhotoviteľ je povinný zapísať termín konania kontrolného dňa a jeho závery do stavebného
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denníka.
Zodpovednosť zhotoviteľa za škodu a povinnosť nahradiť škodu

12.39 Pokiaľ činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo tretím
osobám z titulu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnením podmienok vyplývajúcich zo
zákona, technických alebo iných noriem alebo vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ
povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak finančne
nahradiť. Všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.
Článok 13
Bezpečnosť práce, dodržovanie bezpečnosti a hygieny práce

13.1

Zhotoviteľ je v plnej miere zodpovedný za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb,
ktoré sa s jeho vedomím zdržujú na stavenisku a je povinný zabezpečiť ich vybavenie
ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci jeho
zamestnanci boli podrobení vstupnej lekárskej prehliadke a že sú zdravotne spôsobilí k práci
na diele.

13.2

Zhotoviteľ je povinný vykonať pre všetkých svojich zamestnancov pracujúcich na diele
vstupné školenie i vykonávať priebežné školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a
o požiarnej ochrane.

13.3

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vykonanie vstupného školenia o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci a o požiarnej ochrane aj u svojich podzhotoviteľov.

13.4

Zhotoviteľ je rovnako povinný priebežne znalosti svojich zamestnancov o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci a o požiarnej ochrane obnovovať a kontrolovať.

13.5

Zhotoviteľ je povinný vykonávať v priebehu realizácie diela vlastný dozor a sústavnú
kontrolu nad bezpečnosťou práce a požiarnou ochranou na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný
zabezpečiť aj všetky bezpečnostné opatrenia na ochranu osôb a majetku mimo priestoru
staveniska, ak sú dotknuté vykonávaním prác na diele (najmä verejné priestranstvá alebo
komunikácie ponechané v používaní verejnosti ako napr. podchody pod lešením). Zhotoviteľ
je povinný pravidelne kontrolovať stav susedných objektov.

13.6

Ak dôjde k akémukoľvek úrazu pri zhotovovaní diela alebo pri činnostiach súvisiacich s
vykonávaním diela je zhotoviteľ povinný zabezpečiť vyšetrenie úrazu a spísanie príslušného
záznamu. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť.

Článok 14
Kontroly, skúšky a revízie

14.1

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotovovanie diela, bezpečnosť práce a ochranu
životného prostredia. Ak zistí objednávateľ, že zhotoviteľ zhotovuje dielo v rozpore so
svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom do stavebného
denníka alebo v inej písomnej forme toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným
vykonávaním diela a dielo zhotovoval poriadnym spôsobom. Ak zhotoviteľ nevykoná
nápravu ani v objednávateľom dodatočne určenej lehote, ide o podstatné porušenie zmluvy.
Uplatnenie sankcie za porušenie tejto povinnosti nemá vplyv na uplatnenie si ďalších sankcií
zo zmluvy. Rovnako tým nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy.
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14.2

Zhotoviteľ je povinný strpieť kontrolu a poskytnúť súčinnosť týkajúcu sa vykonávania diela
v zmysle tejto zmluvy, a to zamestnancami Riadiaceho orgánu
Ministerstva
pôdohospodárstva SR, prípadne príslušného úradu životného prostredia.

Článok 15

Odovzdanie a prevzatie diela

Termín dokončenia a odovzdania diela
15.1

Zhotoviteľ je povinný dokončiť práce na diele a dielo odovzdať objednávateľovi najneskôr
do 05/2019. Zhotoviteľ je oprávnený dokončiť práce na diele a dielo odovzdať
objednávateľovi i pred dohodnutým termínom dokončenia a odovzdania a prevzatia diela a
objednávateľ je povinný skôr dokončené dielo prevziať.

15.2

Omeškanie zhotoviteľa diela s ukončením a/alebo odovzdaním diela v zmluvnej lehote sa
považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností. Objednávateľ si je v takomto
prípade oprávnený uplatniť príslušné sankcie. Uplatnenie jednej sankcie nemá vplyv na
uplatnenie si ďalších sankcií za porušenie zmluvy. Rovnako tým nie je dotknuté právo
objednávateľa odstúpiť od zmluvy.

Odovzdanie a prevzatie diela
15.3

Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 5 (päť) dní dopredu,
kedy bude dielo pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Objednávateľ je potom povinný
najneskôr do 2 (dvoch) dní po termíne určenom zhotoviteľom začať preberacie konanie a
riadne v ňom pokračovať.

15.4 Miestom odovzdania a prevzatia diela je miesto, kde sa dielo vykonávalo. Objednávateľ je
povinný k odovzdaniu a prevzatiu diela prizvať osobu vykonávajúce funkciu stavebného
dozoru. Objednávateľ je oprávnený prizvať k odovzdaniu a prevzatiu diela aj iné osoby,
ktorých účasť považuje za nevyhnutnú. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu a prevzatiu
diela prizvať svojich subdodávateľov.

Protokol o odovzdaní a prevzatí diela

15.5

a)
b)
c)
d)
e)
15.6

a)
b)
c)

15.7

O priebehu odovzdávacieho a preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis o
odovzdaní a prevzatí diela (protokol). Povinným obsahom protokolu sú:
údaje o zhotoviteľovi, subdodávateľoch a objednávateľovi,
opis diela, ktoré je predmetom odovzdanie a prevzatia,
dohoda o spôsobe a termíne vypratania miesta výkonu diela,
termín, od ktorého začína plynúť záručná lehota,
prehlásenie objednávateľa, či dielo preberá alebo nepreberá.

Ak obsahuje dielo, ktoré je predmetom odovzdania a prevzatia vady alebo nedorobky, musí
protokol obsahovať najmä:
súpis zistených vád a nedorobkov,
dohodu o spôsobe a termínoch ich odstránenia prípadne o inom spôsobe urovnania,
dohodu o sprístupnení diela alebo jeho časti zhotoviteľovi za účelom odstránenia vád alebo
nedorobkov.
V prípade, že objednávateľ odmieta dielo prevziať, uvedie v protokole o odovzdaní a
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prevzatí diela aj dôvody, pre ktoré odmieta dielo prevziať.
15.8

Prevzatím predmetu zmluvy alebo jeho časti prechádza nebezpečenstvo škody na
objednávateľa, ak sa v zmluve nedohodlo inak.

Doklady nevyhnutné pre odovzdanie a prevzatie diela

15.9

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
j)

d)

Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri odovzdávacom a preberacom konaní tieto
doklady týkajúce sa zhotovovaného diela v 2 vyhotoveniach v listinnej podobe, pričom
všetky doklady zhotoviteľ predloží v slovenskom, prípadne českom jazyku:
Projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela v písomnej a v elektronickej
podobe,
Stavebný denník (prípadne denníky) a Zmenové listy,
Revízne správy a príslušnými právnymi predpismi predpísané skúšky,
Príslušné certifikáty a testy resp. vyhlásenia o zhode a záručné listy týkajúce sa diela
Vyhotovenia projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia diela v písomnej a v
elektronickej podobe,
Zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
Zápisy a výsledky predpísaných meraní,
Zápisy a výsledky o vykonaných revíznych a prevádzkových skúškach (napr. revízie
elektroinštalácie a pod.),
Doklady o spôsobe naloženia so vzniknutým odpadom počas vykonávania diela.

15.10

Ak nedoloží zhotoviteľ požadované doklady, nepovažuje sa dielo za dokončené a schopné
odovzdania.

15.11

Objednávateľ je oprávnený od zhotoviteľa pri odovzdávacom a preberacom konaní
požadovať vykonanie ďalších dodatočných skúšok vrátane zdôvodnenia prečo ich požaduje
a s uvedením termínu do kedy ich požaduje vykonať. Táto požiadavka ale nie je dôvodom k
odmietnutiu prevzatia diela. Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky dodatočné skúšky, ktoré
bude od neho objednávateľ požadovať, pričom náklady na všetky dodatočné skúšky znáša
zhotoviteľ.

Vady a nedorobky

15.12

Objednávateľ je povinný prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné vady a nedorobky, ktoré
samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia riadnemu užívaniu diela.

15.13

Ak nedôjde medzi oboma stranami k dohode o termíne odstránenia drobných vád a
nedorobkov, potom platí, že vady a nedorobky musia byť odstránené najneskôr do 30
(tridsať) dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela. Zhotoviteľ je povinný v stanovenej lehote
odstrániť drobné vady alebo nedorobky aj v prípade, keď podľa jeho názoru za vady a
nedorobky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch znáša až do
vyjasnenia alebo do rozhodnutia súdu zhotoviteľ.

Neúspešné odovzdanie a prevzatie

15.14

V prípade, že zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené k odovzdaniu a
prevzatiu a pri preberacom konaní sa preukáže, že dielo nie je dokončené alebo, že nie je v
stave nevyhnutnom pre odovzdania a prevzatie diela, je zhotoviteľ povinný uhradiť
objednávateľovi všetky náklady mu vzniknuté pri neúspešnom odovzdávacom a preberacom
konaní. Zhotoviteľ znáša aj náklady na organizáciu opakovaného konania.
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15.15 V prípade, že sa objednávateľ napriek riadnemu vyzvaniu a bez závažného dôvodu nedostaví
k prevzatiu diela, alebo odovzdávacie a preberacie konanie iným spôsobom zmarí, je
objednávateľ povinný uhradiť všetky náklady zhotoviteľovi, ktoré mu vznikli
pri
neúspešnom odovzdávacom a preberacom konaní. Objednávateľ potom nesie aj náklady na
organizáciu opakovaného konania.

Kolaudácia

15.16

Zhotoviteľ je povinný sa zúčastniť kolaudačného konania. V prípade, že sa zhotoviteľ
napriek riadnemu pozvaniu nedostaví, nesie všetky náklady na opakované kolaudačné
konanie.

15.17

Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi pre účely kolaudačného konania
nevyhnutnú súčinnosť. Bezodkladne odstrániť všetky nedostatky zistené v kolaudačnom
konaní na ním zrealizovanom diele, prípadne v dokladovej časti pokiaľ tieto bránia vydaniu
kolaudačného rozhodnutia.

15.18

Objednávateľ je povinný poslať bez zbytočného odkladu zhotoviteľovi kópiu kolaudačného
rozhodnutia, pokiaľ sú v ňom stanovené povinnosti zhotoviteľa.

15.19

Zhotoviteľ je povinný splniť svoje povinnosti vyplývajúce z kolaudačného rozhodnutia v
lehote tam stanovenej a ak nebola lehota stanovená, tak najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo
dňa doručenia kópie kolaudačného rozhodnutia.
Článok 16

Záruka za kvalitu diela
Zodpovednosť za vady diela
16.1

Zhotoviteľ ručí za to, že predmet zmluvy (zhotovené dielo) zodpovedá v dobe prevzatia
výsledku určenému v zmluve, že zodpovedá technickým predpisom a normám uplatneným v
zmluve a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho
používania v zmluve predpokladaným alebo obvyklým účelom. Ďalej zodpovedá za vady
diela, zistené v záručnej dobe.

16.2

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady boli spôsobené použitím vecí
odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení
odbornej starostlivosti vhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne upozornil a
objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ rovnako nezodpovedá za vady spôsobené
dodržaním nevhodných pokynov, ktoré mu dal objednávateľ, ak zhotoviteľ na nevhodnosť
týchto pokynov písomne upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ
túto nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť.

Dĺžka záručnej doby

16.3

Záručná doba na dielo je v dĺžke 60 mesiacov.

16.4

Záručná doba neplynie počas doby, v ktorej objednávateľ nemohol predmet diela používať
pre vady diela, za ktoré zhotoviteľ zodpovedá. Pre tieto časti diela, ktoré boli ako dôsledok
oprávnenej reklamácie objednávateľa zhotoviteľom opravené, plynie záručná doba opätovne
od začiatku a to odo dňa vykonania reklamačnej opravy.
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Spôsob uplatnenia reklamácie
16.5

Objednávateľ je povinný vady diela písomne reklamovať u zhotoviteľa najneskôr v lehote v
zmysle bodu 16.7 tohto článku zmluvy. V reklamácii musia byť vady popísané alebo
uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácii objednávateľ uvedie akým spôsobom požaduje
urobiť nápravu. Objednávateľ je oprávnený požadovať buď odstránenie vady opravou, ak je
vada opraviteľná, pokiaľ nie je, potom odstránením vady, dodaním náhradného plnenia
(napr. pri vadách materiálov apod.) alebo primeranou zľavou z dohodnutej ceny.

16.6

Právo objednávateľa vyplývajúce zo záruky zaniká, pokiaľ objednávateľ neoznámi vady
diela podľa predchádzajúceho ustanovenia.

16.7

Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej doby, pričom aj
reklamácia odoslaná objednávateľom posledný deň záručnej doby sa považuje za včas
uplatnenú.

Podmienky odstránenia reklamovaných vád

16.8

Zhotoviteľ vykoná odstránenie vady diela na základe reklamácie, ktorá bude zaslaná na
adresu sídla zhotoviteľa alebo na e-mailovú adresu: peter.kordiak@strabag.com. Písomná
reklamácia musí obsahovať popis vady.

16.9

Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 3 (troch) dní po obdržaní reklamácie písomne oznámiť
objednávateľovi či reklamáciu uznáva alebo neuznáva. Pokiaľ tak neurobí, má sa za to, že
reklamáciu objednávateľa uznáva. Zhotoviteľ musí vždy objednávateľovi písomne oznámiť,
v akom termíne nastúpi na odstránenie vád(y). Tento termín nesmie byť dlhší ako 5 (päť) dní
odo dňa obdržania reklamácie, a to bez ohľadu na to, či zhotoviteľ reklamáciu uznáva alebo
neuznáva. Ak neurčí zhotoviteľ uvedený termín, potom platí lehota 5 (päť) dní odo dňa
obdržania reklamácie. Súčasne zhotoviteľ písomne navrhne, v akej lehote vadu(y) odstráni,
táto však nemôže byť dlhšia ako 30 dní odo dňa jej (ich) uplatnenia, ak v tejto zmluve nie je
uvedené inak alebo ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

16.10

Ak objednávateľ v reklamácii výslovne uvedie, že ide o haváriu, je zhotoviteľ povinný
nastúpiť a začať odstraňovať vady (havárie) okamžite, t.j. najneskôr deň nasledujúci po
obdržaní reklamácie, a túto (tieto) odstrániť bezodkladne.

16.11

Objednávateľ je povinný umožniť pracovníkom zhotoviteľa prístup do priestorov potrebných
pre odstránenie vady. Pokiaľ tak neurobí, nie je zhotoviteľ v omeškaní s termínom
nastúpenia na odstránenie vady ani s termínom na odstránenie vady.

16.12

Náklady na odstránenie reklamovaných vád nesie zhotoviteľ aj v sporných prípadoch až do
rozhodnutia súdu. Ak nenastúpi zhotoviteľ k odstráneniu reklamovanej vady ani do 15
(pätnástich) dní po obdržaní reklamácie objednávateľa, a pri haváriách okamžite, t.j.
najneskôr deň nasledujúci po obdržaní reklamácie, je objednávateľ oprávnený poveriť
odstránením vady inú odbornú právnickú alebo fyzickú osobu. Všetky takto vzniknuté
náklady uhradí objednávateľovi zhotoviteľ.

16.13

Ak sa preukáže v sporných prípadoch, že objednávateľ reklamoval neoprávnene, znamená to,
že ním reklamovaná vada nevznikla vinou zhotoviteľa a že sa na ňu nevzťahuje záručná
doba, resp., že vadu spôsobil nevhodným užívaním diela objednávateľ apod., je objednávateľ
povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s odstránením
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vady.
Dokumentácia odstránenia reklamovanej vady

16.14 O odstránení reklamovanej vady spíše objednávateľ protokol, v ktorom potvrdí odstránenie
vady alebo uvedie dôvody, pre ktoré odmieta opravu prevziať.
Článok 17

Zmena zmluvy
17.1

Akákoľvek zmena zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť podpísaná osobami
oprávnenými v mene objednávateľa a zhotoviteľa rokovať a podpisovať.

17.2

Zmena zmluvy sa dojedná ako dodatok k zmluve s číselným označením podľa poradového
čísla príslušnej zmeny zmluvy.

17.3

Ak predloží niektorá zo zmluvných strán návrh na zmenu formou písomného dodatku k
zmluve, je druhá zmluvná strana povinná sa k návrhu vyjadriť najneskôr do 10 (desiatich) dní
odo dňa nasledujúceho po doručení návrhu dodatku.
Článok 18
Prevod práv a povinností

18.1

Zhotoviteľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na inú
osobu len s prechádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa.

18.2

Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na
inú osobu aj bez písomného súhlasu zhotoviteľa.

18.3

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa
nepostúpi resp. nebude obchodovať s pohľadávkami voči objednávateľovi vyplývajúcimi a
nadväzujúcimi na zmluvu.
Článok 19

Zmluvné pokuty (sankcie)
19.1

Uplatnením akejkoľvek zmluvnej pokuty alebo zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty
dohodnutej v tejto zmluve nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody, ktorá
jej bola spôsobená porušením povinnosti povinnej strany, na ktorú sa zmluvná pokuta
vzťahuje, a to aj v rozsahu presahujúcom zmluvnú pokutu. Zmluvné strany sa dohodli a za
účelom odstránenia akýchkoľvek pochybností vyhlasujú, že náhrada škody spôsobenej
porušením povinností zhotoviteľom (resp. podzhoto vite ľom) zahŕňa aj akékoľvek a všetky
sankcie uplatnené voči objednávateľovi zo strany osoby oprávnenej ku kontrole/auditu diela
podľa bodu 22.1 zmluvy.

19.2

Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi nasledovnú zmluvnú pokutu za porušenie
nasledujúcich ustanovení tejto zmluvy, a to:

a) čl. 11 body 11.10, vo výške 100,- EUR za každý, čo i len začatý deň porušenia povinnosti a
za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti,
b) čl. 12 body 12.1, 12.18, 12.22 vo výške 100,- EUR za každý, čo i len začatý deň porušenia
povinnosti, a za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti,
c) čl. 12 bod 12.10 vo výške 100,- EUR za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti,
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d) čl.12 body 12.20, 12.21, 12.35 vo výške 200,- EUR za každé jednotlivé porušenie zmluvnej
povinnosti,
e) čl.13 body 13.1 až 13.6 je vo výške 100,- EUR za každý, čo i len začatý deň porušenia
povinnosti a za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti,
f) čl.15 bod 15.1, t. j. ak zhotoviteľ nedokončí a/alebo neodovzdá dielo objednávateľovi v
dohodnutom termíne, vo výške 3 % z celkovej dohodnutej ceny diela s DPH,
g) čl.15 body 15.16, 15.17 a vo výške 200,- EUR za každé jednotlivé porušenie zmluvnej
povinnosti,
h) čl. 15 bod 15.19 vo výške 200,- EUR za každý, čo i len začatý deň porušenia povinnosti a za
každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti,
i) čl. 21 body 21.3., 21.4, 21.6 vo výške 200,- EUR za každý, čo i len začatý deň porušenia
povinnosti a za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti,
j) čl. 21 bod 21.5 vo výške 200,- EUR za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti,

Sankciu za opakované porušenie vyššie uvedených povinností je možné ukladať aj
opakovane. Ak nedošlo k okamžitej náprave porušenia zmluvnej povinnosti (do lehoty
určenej v písomnom upozornení objednávateľa alebo ním poverenej osoby), považuje sa to
za podstatné porušenie zmluvy s výnimkou tých povinností, ktorých porušenie je v zmluve
priamo špecifikované ako podstatné porušenie zmluvy.

Zmluvná pokuta za porušenie povinností podľa čl. 10
19.3

V prípade, že zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi doklady (dôkazy) preukazujúce
existenciu objednávateľom požadovaných poistení podľa čl. 10 považuje sa to za podstatné
porušenie zmluvy, pričom zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi za každý, čo i len
začatý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR.

Zmluvná pokuta za neodstránenie reklamovaných vád

19.4

Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni reklamovanú vadu v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť
objednávateľovi zmluvnú pokutu za každú reklamovanú vadu vo výške 300,- EUR za každý,
čo i len začatý deň omeškania, ak nie je v zmluve uvedené inak. Ak nedošlo k okamžitej
náprave porušenia zmluvnej povinnosti (do lehoty určenej v písomnom upozornení
objednávateľa alebo ním poverenej osoby), považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.

19.5

Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni nedorobky alebo vady uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí
diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR
za každý čo i len začatý deň omeškania. Ak nedošlo k okamžitej náprave porušenia zmluvnej
povinnosti (do lehoty určenej v písomnom upozornení objednávateľa alebo ním poverenej
osoby), považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.

Sankcia za omeškanie s úhradou faktúry

19.6

V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči
zhotoviteľovi, má zhotoviteľ právo požadovať od objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej
sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú
niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

Spôsob vyúčtovania zmluvných pokút

19.7

Zmluvnú pokutu, resp. úrok z omeškania, vyúčtuje oprávnená strana povinnej strane
písomnou formou. Vo vyúčtovaní musí byť uvedené to ustanovenie zmluvy, ktoré k
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vyúčtovaniu zmluvnej pokuty, resp. úroku z omeškania, oprávňuje a spôsob výpočtu
celkovej výšky zmluvnej pokuty, resp. úroku z omeškania.
19.8

Povinná strana sa musí k vyúčtovaniu zmluvnej pokuty, resp. úroku z omeškania, vyjadriť
najneskôr do 3 (troch) dní odo dňa jeho obdržania, inak sa má za to, že s vyúčtovaním
súhlasí. Vyjadrením sa v tomto prípade rozumie písomné stanovisko povinnej strany.

19.9

Ak nesúhlasí povinná strana s vyúčtovaním zmluvnej pokuty, resp. úroku z omeškania, je
povinná písomne v dohodnutej lehote oznámiť oprávnenej strane dôvody, pre ktoré
vyúčtovanie zmluvnej pokuty, resp. úroku z omeškania, neuznáva.

Lehota splatnosti zmluvných pokút
19.10

Povinná strana je povinná uhradiť vyúčtované zmluvné pokuty, resp. úroky z omeškania,
najneskôr do 30 (tridsať) dní odo dňa obdržania príslušného vyúčtovania.

Článok 20

Odstúpenie od zmluvy
20.1

Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je táto
povinná to ihneď bez zbytočného odkladu, t.j. do 3 (troch) dní oznámiť písomne druhej
strane a vyvolať rokovanie zástupcov zmluvných strán.

Odstúpenie objednávateľa od zmluvy

20.2

Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zhotoviteľovi písomne.

20.3

Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva alebo
Obchodný zákonník.

20.4

Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť bez určenia dodatočnej primeranej lehoty, ak ide o
podstatné porušenie zmluvy.

20.5

Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v
prípade, ak je určená dodatočná primeraná lehota na splnenie záväzku a zhotoviteľ svoj
záväzok nesplní.

20.6

Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvných
podmienok, najmä ak:
zhotoviteľ opakovane porušil niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy,
zhotoviteľ v zmluvne dohodnutom termíne nezačal, prerušil alebo zastavil vykonávanie
diela,
bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, bolo proti zhotoviteľovi začaté konkurzné
alebo reštrukturalizačné konanie, príp. počas tohto konania bol proti zhotoviteľovi pre
nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo bol zrušený konkurz z
dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej
podstaty,
zhotoviteľ ako právnická osoba, ktorá je oprávnená podnikať, je v likvidácii,
v iných prípadoch uvedených v tejto zmluve.

a)
b)
c)

d)
e)

20.7

Vykonané práce sa vyúčtujú po odpočte pohľadávok objednávateľa. Objednávateľ tiež môže
odstúpiť od zmluvy v celom rozsahu, ak zhotoviteľ nedodržal požiadavky objednávateľa
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týkajúce sa podzhotoviteľov.
20.8

Zhotoviteľovi patrí úhrada za skutočne vykonané práce.

20.9

Pre pokračovanie prác na predmete zmluvy si môže objednávateľ nárokovať primeranú
úhradu za zhotoviteľom vybudované zariadenia, lešenia a iné vybavenie, ktoré sa už
nachádzajú na miestne výkonu predmetu zmluvy, ako i dodané hmoty a stavebné dielce.

20.10

Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi predložiť kalkuláciu vzniknutých dodatočných
nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy.

20.11

Zhotoviteľ je povinný do 14 (štrnástich) dní odo dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy
pripraviť vykonané práce na prevzatie a požiadať o ich prevzatie. Súčasne je povinný
predložiť skutočné a overiteľné vyúčtovanie vykonaných prác a dodávok.

20.12

Ak vzniklo objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty z dôvodu omeškania ešte
pred odstúpením od zmluvy, môže požadovať jej zaplatenie len za dobu do odstúpenia od
zmluvy.

Odstúpenie zhotoviteľa od zmluvy
20.13

Odstúpenie od zmluvy musí byť vždy oznámené objednávateľovi písomne.

20.14

Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ je v omeškaní s umožnením prístupu
na miesto realizácie diela pred začatím stavebných prác viac ako jeden mesiac.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

20.15

a)
b)

c)
d)

e)
f)

Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ustanovení vyplývajúcich z tejto
zmluvy, potom povinnosti obidvoch strán sú nasledujúce:
Objednávateľ umožní prístup zhotoviteľovi na miesto výkonu diela, aby mohol vykonať
všetky potrebné náležitosti „čiastkového preberacieho konania“,
Zhotoviteľ vyzve objednávateľa k „čiastkovému odovzdaniu diela“ a objednávateľ je
povinný do 5 (piatich) dní odo obdržania vyzvania začať „čiastkové preberacie konanie“,
Zhotoviteľ do 5 (piatich) dní vykoná súpis všetkých vykonaných prác ocenený spôsobom,
akým je stanovená cena diela,
Zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, prípadne poskytnutých záloh a
spracuje „čiastkovú konečnú faktúru“,
Zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál a vyprace miesto výkonu diela
najneskôr do 15 (pätnástich) dní po skončení „čiastkového preberacieho konania“,
Zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od zmluvy je povinná uhradiť druhej zmluvnej
strane všetky náklady a ekonomické straty jej vzniknuté z dôvodov odstúpenia od zmluvy.

Článok 21
Osobitné ustanovenia
Miesto plnenia predmetu zmluvy
21.1

Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy je miesto v zmysle projektovej dokumentácie
súvisiacej s vykonávanými prácami.

21.2

Zhotoviteľ zrealizuje dielo podľa špecifikácie uvedenej v zmluve na mieste určenom
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objednávateľom.

Podzhotovitelia / subdodávatelia

21.3

Zhotoviteľ je povinný doručiť a pravidelne aktualizovať zoznam svojich zamestnancov, a
subdodávateľov (vrátane ich zamestnancov), ktorí sa majú podieľať alebo sa podieľajú na
realizácii diela alebo jeho časti vyplývajúcej z výzvy na podanie ponuky alebo zmluvy.

21.4

Zhotoviteľ zabezpečí, že všetky ustanovenia tejto zmluvy najmä ustanovenia týkajúce sa
dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, príslušných technických a
environmentálnych noriem a ustanovenia týkajúce sa fakturácie, splatnosti a úhrady faktúr a
s nimi súvisiace ustanovenia sa budú vzťahovať aj na subdodávateľov.

21.5

Zhotoviteľ bude realizovať subdodávky v rozsahu:
3,23 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok:

Elektroinštalačných prác - MONDEX-electric, s.r.o., Jegorovova 37, 974 01 Banská
Bystrica
Zhotoviteľ vyhlasuje, že navrhnutý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude
spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, čo bolo doložené

čestným vyhlásením v jeho ponuke a je alebo najneskôr v čase plnenia bude zapísaný v
registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a
o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21.6

V prípade, ak dôjde počas realizácie diela k zmene subdodávateľa oproti zoznamu
subdodávateľov uvedeného v bode 21.5 tohto článku zmluvy, je zhotoviteľ povinný
predložiť objednávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa kedy sa o tejto skutočnosti
dozvie, žiadosť o zmenu subdodávateľa v rozsahu:

•

podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám ako aj navrhovaných
subdodávateľov a predmet subdodávok,

•

identifikačné údaje subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné
meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia,
ak nebolo pridelené identifikačné číslo,

•

čestné vyhlásenie, že každý navrhnutý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase
plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,

•

čo bolo doložené čestným vyhlásením v jeho ponuke a je alebo najneskôr v čase plnenia
bude zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

21.7

Zhotoviteľ pri výbere subdodávateľa musí postupovať tak, aby vynaložené náklady na
zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.

21.8

Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s
predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi.
Objednávateľ rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o
subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií
o osobe budúceho subdodávateľa a čestného vyhlásenia podľa bodu 21.6 tohto článku

zmluvy, pričom podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto
zmluvy môže byť v tomto prípade zistenie rozporu predložených informácii podľa bodu 21.6
tejto zmluvy.
21.9

Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s
uzatvorením zmluvy o subdodávke najneskôr do 5 dní od doručenia žiadosti o udelenie tohto
súhlasu. Ak objednávateľ neoznámi svoj nesúhlas do 5 dní odo dňa doručenia žiadosti o
schválenie, v tomto prípade to znamená, že nemá výhrady k výberu subdodávateľa a
zhotoviteľ je oprávnený uzatvoriť s vybranými subdodávateľmi príslušné zmluvy, na základe
ktorých bude zabezpečované plnenie tejto zmluvy.

21.10

Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby
plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ bude zodpovedať
za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok plnenia vykonaného na
základe zmluvy o subdodávke.

21.11

Zhotoviteľ
na
preukázanie
technickej
alebo odbornej
spôsobilosti
využil kapacity .................................................................................................................................
a zaväzuje sa, že ak počas trvania tejto zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa týka preukázanie
odbornej alebo technickej spôsobilosti touto osobou, toto plnenie poskytne výlučne sám,
alebo prostredníctvom tejto osoby. Možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

21.12

Porušenie ktorejkoľvek povinnosti špecifikovanej v bode 21.3. až 21.11. sa považuje za
podstatné porušenie tejto zmluvy.

Doručovanie

21.13

Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, písomná
komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať
doporučenou poštou na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, kuriérom alebo osobne a v
prípadoch stanovených touto zmluvou aj prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s
nasledovným písomným doplnením takejto komunikácie v lehote 3 dní. Za deň doručenia sa
považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za
deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát
neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň
úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty
„adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného
významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Ďalšie zmluvné dojednania

21.14

Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s
prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu
zákazky.

21.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo vykonať dielo na
základe projektovej dokumentácie, ktorá bola odovzdaná objednávateľom zhotoviteľovi, a to
vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, podľa požiadaviek objednávateľa, spôsobom a
za podmienok ďalej dohodnutých touto zmluvou. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa s
požiadavkami objednávateľa oboznámil a všetky vady alebo nedostatky projektovej
dokumentácie (vytvorenej podľa požiadaviek objednávateľa) vrátane
rezervy
na
neočakávané výdavky (napr. skryté vady projektovej dokumentácie) zahrnul do svojej
celkovej ceny za realizáciu diela. Všetky zmeny a odchýlky v projektovej dokumentácii a
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zmeny vo výkaze výmer oznámil objednávateľovi pred podaním ponuky.
21.16 Objednávateľ si vyhradzuje právo vyhlasovať alebo nadobúdať tovary, služby alebo
montážne práce prostredníctvom už existujúcich, prebiehajúcich alebo novo vyhlásených
verejných obstarávaní s rovnakým alebo podobným predmetom zákazky počas platnosti tejto
zmluvy.

Článok 22
Záverečné ustanovenia

22.1

Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so
zadávaním danej zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných
predpisov.
Zhotoviteľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a
dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.
Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s realizáciou Diela, s
dodaním tovaru - technického zariadenia kedykoľvek počas plnenia predmetu zákazky a v
nevyhnutnej dobe aj po ukončení zmluvy a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť pri výkone
kontroly/auditu, ak to bude aktuálne/požadované. Oprávnenými osobami na výkon kontroly,
auditu sú Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia v
súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými
uzneseniami vlády SR. Oprávnenou osobou je jeden alebo viacero z nasledovných orgánov: Komisia, - vláda SR, - Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, - Centrálny
koordinačný orgán, - Certifikačný orgán, - Monitorovací výbor, - Orgán auditu a
spolupracujúce orgány, - Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, - Gestori
horizontálnych princípov, - Riadiaci orgán, - Sprostredkovateľský orgán.

22.2

Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo upraviť jednotlivé články v zmluve podľa
konkrétnych prác (diela).

22.3

Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov.

22.4

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma účastníkmi tejto zmluvy a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

22.5

Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie tejto zmluvy a jej príloh na webovom sídle
objednávateľa, nie je porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva a zhotoviteľ
výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa.

22.6

Práva a povinnosti účastníkov zmluvy, pokiaľ táto zmluva neupravuje inak, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona o verejnom obstarávaním, a ostatnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

22.7

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, jeden rovnopis zostane zhotoviteľovi a tri
rovnopisy zostanú objednávateľovi.

22.8

Zmluvné strany sa pre prípad sporov vyplývajúcich z duševného vlastníctva dohodli, že v
prípade ak zhotoviteľ vyhotoví, poskytne, dodá, opraví alebo upraví projektovú
dokumentáciu alebo akýkoľvek dokument, ktorý by bolo možné považovať za duševné
vlastníctvo, bude sa mať za to, že zhotoviteľ zabezpečil objednávateľovi licenciu s
29

nasledovnými podmienkami. Licencia sa považuje za prenosnú, neexkluzívnu, bezplatnú,
časovo neobmedzenú s právom na ľubovoľné neobmedzené kopírovanie, užívanie,
modifikovanie, s právom na akékoľvek zmeny a zásahy podľa potrieb objednávateľa alebo
jeho nasledovníkov alebo budúcich majiteľov diela alebo dokumentácie.
22.9 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledovné prílohy:
a) Príloha A - Ocenený výkaz výmer
b) Príloha B - Podrobný časový harmonogram postupu prác
c) Príloha C - Zodpovednostné poistenie zhotoviteľa a poistenie diela
d) Príloha D - Osoby oprávnené zapisovať, nazerať a robiť si výpisy zo stavebného denníka.
22.10

Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodným právom pre prípad sporu je právo platné a účinné
v Slovenskej republike, prednostne Obchodný zákonník, a príslušným súdom je príslušný
súd v mieste sídla objednávateľa.

22.11

Zmluvné strany sa bez zbytočného odkladu zaväzujú uzatvoriť písomný dodatok k tejto
zmluve v prípade, ak bude potrebné upraviť práva a povinností zmluvných strán a to v
závislosti od Zmluvy o poskytnutí podpory z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky.

22.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej zneniu porozumeli, že túto zmluvu
uzatvárajú na základe ich slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle, že nebola
uzatvorená pod nátlakom, v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu
s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Žiari nad Hronom, dňa

Z.ď.

Vo Zvolene, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

...ľľľľrrArf....

fer Antal
primátor
Mesto Žiar nad Hronom

Ing. Pavel MúLer
riaditeľ oblasti Stred
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 č. 357/2015 Z.z.

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: príjem/ poskytnutie /
použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie-je možné: vykonať, v nej pokrýčoyáť alebo
vymáhať poskytnuté plnenie.
Vedúci OEAF zodpovedný za ekonomiku a financovanie:
Meno a priezvisko: Ing. Martin Majemík Dátum(r.4L.<W$...Podpisóy.—..........

Finančnú operáciu alebo jej časť je vymáhať poskytnuté plnenie.
Zam estn anec zodpove<^/zLp
....

Meno a priezvisko:

*nehodiace sa škrtnite

možné: vykonať, v nej pokračovať alebo
....
Dátum:....^:....... .^Podpis:.

7
30

Ing. Peter Kordiak
vedúci PJ Žarnovica
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

PLNOMOCENSTVO

STRABAO sxo.
Mlynské Nivy 61/Ä, 825 18 Bratislava,
ÍĎO 17 317 282
Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou
a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava L, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

splnomocňuje

Ing. Pavla MGflerá,
aby uvedenú spoločnosť STRä Bä G s.r.o, zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní
verejných zákaziek £ predpokladanou cenou do 3,0 rtwl. € (slovom tri milióny Epr) bez DPH a
zastupoval pri všetkých Éfeonpch y obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu
nepresiahne 3,€miL < (éiovorn tri milióny Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie
pbnuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ aakýchkoTvek súvisiacich
dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na
preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z
uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.
Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou sptnomocnehOu osobou.

Toto pfnomoceiístvo platí do Skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho
odvolania.

Dňom prijatia tohto plnómócenstva všetky skoršie plnomocenstvá zanikajú.

Dňa 03,03,2014

Z

7iera NádasKá
kohatéíka

Ing. Branisláv Lukáš
konateľ

Splnornochenie prijímam: Ing. Páve! Múller

Dátum prijatia plnej moči:

Podpíš splnomočnéhčál....

OSVEDČENIE
o pravosti podpisu
Podľa J
narodenia
r&'
zistíl(a)zákonným spôsob
preukaz, sériaa/alebo čisto:

>išu: íugr Bránisiav Luk$Č, dátum
bytom TurČjanskeTepííeCj Teplická W/36, ktorého(ej) totožňosť $om
totožnosti - úradný doklad: Občiansky
ktorý(á) podpis na listine uznalfa) za svoj ylastný. Centrálny register
é číslo O 185756/2034.

Bratislava dňa 103.2014

cákom

OSVEDČENIE
o pravosti podpisu

Podľaknihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Viera Nádaská, dátum narodenia
, r.Č. i
, bytom Bratislavas Krcsánkova 3471/22; ktorého(ej) totožnosť som zistií(a)
zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz,
séria a/alebo číslo:
_____ ktorýfé) podpis na listine uznal(a) za svoj,ylastný. Centrálny register osvedčených
podpisov pridelil podpisu poradové číslo 0185757/2614.
//<) v

Bratislava dňa 103.2014
' poverený
nolárdú^Sfíŕ. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave

»vžäzený?h v listine, (§58 ods, 4
NbtánikékojíoJÍátÔdt)

PLNOIWOCENSTVO

STRABAG S.r.o.
Mlynské Nivy 6i/As 825 18 Bratislava,
IČÔ17317 2&2
Žášh: Vtérôu Nádaskou, kôriatetkóu
a Mg. Branlslavom Lukášom, konateľom
zapísaná v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo:
9Ô1ZB.

splnomocňuje
Ing. Petra féordíaka,
aby uvedehú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní
verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 50Ô tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez
DPH a zastihoval-pri vletí&ýcb úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného
úkonu nepre^ahneWQfis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH,
••
; . v* •

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie
ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávátef a akýchkoľvek súvisiacich
dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na
preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo há stavbu, uplatňovať nároky ž
uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.
Toto plnomócenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do
jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocenstva všetky skoršie plnomocenstyá zanikajú.

Dňa Ú3.Ú3.2G14

fléra Nádaská
konatéľka

Ing. Branislav Lukác
konateľ

Spinômočnenie prijímam; ihg. Peter Kordiak

Podpis splnomcchenea

OSVEDČENIE
o pravosť podpisu

Podľa kníljýúsvedčoVanjapmvtostipodpísóv Osvedčujem pravosť podpisu: Ing, Branisláv Lukáš, dátum
narodenia
, r.Č.
' , bytom
> ktorého(ej) totožnosť som
zistila) zákonným spôsobomrspôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti -Úradný doklad: Občiansky
preukaz, séria a/atebo čisto:
ktorý(ä) podpis na listine uznsl(a) za svoj vlastný. Cent^jhy register
©svedčených podpisov pridelil podpisu poradové čisto O i$575&2014,

Bratislava dňa 1&&2&14

Macákom
lislave

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Vtera WdasMa dátum narodenia
rA
,bytom:
ktorého(«ý) totožnosť som astií(a)
záko^ým spôsobom, wsoí žištoma totožňóšti; platoý dokted totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz,
Séria á/alebo číslo:
©svedčených
, ktorýít) podpis ňá listine. uznaXa) 2® svoj
podpisov pridelil podpisu poradové Číšío © 1857S7/2S14,

Bratislava dňa 19.3.2014
Säsiarcreá
i iWtovmk poverený
nfiSgfifcgír, Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave

MéMk tejgalizäčiqu

uvádzaných visíme (§58 odS/4
WláŕsXébo ptfiálku)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste Žiar nad Hronom

Názov stavby

JKSO

Názov objektu

EČO

Názov časti

Miesto

Objednávateľ

IČO

DIČ

Mesto Žiarn nad Hronom

00 321 125

2021339463

STRABAG s.r.o.

17 317 282

2020316298

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

TG-GG-18029167

Ing. Milan Kohút

Dňa

03.05.2018

Merné a účelové jednotky
Počet

Náklady /1 m.j.

0

Počet

0,00

Náklady Z1 m.j.

A

Základné rozp. náklady
350 571,88

B

Náklady /1 m.j.

0,00

0

Rozpočtové náklady v

Počet

0,00

0

EUR

c

Doplnkové náklady

Vedľajšie rozpočtové náklady

8 Práca nadčas

0,00

13 Zariadenie staveniska

0,00

9 Bez pevnej podl.

0,00

14 Mimostav. doprava

0,00

0,00 10 Kultúrna pamiatka

0,00

15 Územné vplyvy

0,00

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

19 VRN (r. 13-18)

0,00

1 HSV

Dodávky

2

Montáž

0,00

3 PSV

Dodávky

4

7 ZRN (r. 1-6)
20 HZS

350 571,88 12 DN (r. 8-11)

0,00

0,00 21 Kompl. činnosť

0,00 22 Ostatné náklady

Projektant

D

0,00

Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

Dátum a podpis

24 20,0 %

Pečiatka

Objednávateľ

25

Dátum a popis

Zhotoviteľ

E

Pečiatka

íMSÁfi

-M

ärtr"f iw’ *
1 ’• í
íPéefeítká
s 5 tiňwM
’ivy 61/A> 82518 Br0ti8lavB

350 571,88 DPH

70 114,38

DPH

%

26 Cena

350 571,88

s DPH (r. 23-25)

420 686,26

Prípočty a odpočty

27 Dodávky objednávateľa

0,00

28 KÍzavá doložka

0,00

29 Zvýhodnenie + -

0,00

k

Dátum a podpis

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste Žiar nad Hronom

Stavba:
Objekt:
Časť:

STRABAG

JKSO:

Objednávateľ:

Mesto Žiarn nad Hronom

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Dátum:

03.05.2018
Kód

Popis

Cena celkom

1

2

3

SO-01 Cyklotrasa
SO-01 Cyklotrasa
Práce a dodávky HSV
Zemné práce
Zakladanie
Vodorovné konštrukcie
Komunikácie
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Presun hmôt HSV
Práce a dodávky PSV
Konštrukcie doplnkové kovové
SO-02 Rekonštrukcia lávky pre cyklistov ponad Hron
SO-02 Rekonštrukcia lávky pre cyklistov ponad Hron
Práce a dodávky HSV
Zemné práce
Zakladanie
Vodorovné konštrukcie
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

167
167
159
9

79
70

7
7
88
88
8
6

329,62
329,62
711,30
128,96
28,82
430,11
538,11
563,87
21,43
618,32
618,32
039,31
039,31
468,06
204,92
693,76
908,31
660,59
0,48
571,25
084,94
486,31
902,90

Presun hmôt HSV
Práce a dodávky PSV
Konštrukcie doplnkové kovové
Dokončovacie práce - nátery
SO-03 Cyklotrasa

79
61
18
45

SO-03 Cyklotrasa

45 902,90

Práce a dodávky HSV

45 902,90

Zemné práce

4 060,92

Komunikácie

38 968,43

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 868,22

Presun hmôt HSV

5,33

SO-04 Cykloprístrešok

37 450,56

Cykloprístrešok 1

18 725,28

Práce a dodávky HSV

2 847,80

Zemné práce

238,33

Zakladanie

1 244,33

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 364,92

Presun hmôt HSV

0,22

Práce a dodávky PSV

4 998,04

Izolácie proti vode a vlhkosti

91,70

Konštrukcie doplnkové kovové

3 945,38

Dokončovacie práce - nátery

960,96

Práce a dodávky M

10 879,44

Elektromontáže

9 115,49

Montáž oceľových konštrukcií

1 763,95

Cykloprístrešok 2

18 725,28

Práce a dodávky HSV

2 847,80

238,33

Zemné práce
Zakladanie

1 244,33

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 364,92

Presun hmôt HSV

0,22

Práce a dodávky PSV

4 998,04

Izolácie proti vode a vlhkosti

91,70

Konštrukcie doplnkové kovové

3 945,38
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste Žiar nad Hronom

Stavba:

Objekt:
Časť:

STRABAG

JKSO:
Objednávateľ:

Mesto Žiarn nad Hronom

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Dátum:

03.05.2018
Kód

Popis

Cena celkom

1

2

3

Dokončovacie práce - nátery

960,96

Práce a dodávky M

10 879,44

Elektromontáže

9 115,49

Montáž oceľových konštrukcií

1 763,95

SO- 05 Elektroinštalácie a verejné osvetlenie

11 849,49

Elektroinštalácia VO križovatka Hurbanova - Svitavská

3 516,38

Práce a dodávky M

3 516,38

Elektromontáže

2 767,40

Zemné práce pri extr.mont.prácach

144,66

Hodinové zúčtovacie sadzby

174,33

Ostatné

429,99

Elektrinštalacia VO križovatka Svitavská - Chrasteka

4 115,93

Práce a dodávky M

4 115,93

Elektromontáže

2 746,70

Zemné práce pri extr.mont.prácach

764,91

Hodinové zúčtovacie sadzby

174,33

Ostatné

429,99

Elektrinštalacia VO križovatka Janského - Moyzesa

4 217,18

Práce a dodávky M

4 217,18

Elektromontáže

2 676,72

Zemné práce pri extr.mont.prácach

936,14

Hodinové zúčtovacie sadzby

174,33

Ostatné

429,99

Celkom

350 571,88
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ROZPOČET

STRABAG

Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste Žiar nad Hronom

Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Žiam nad Hronom
Zhotoviteľ:
STRABAG s.r.o.
Dátum:
03.05.2018
P.Č.

TV

KCN

Kód položky

Popis

MJ

1

2

3

4

5

6

Množstvo
celkom
7

Cena
jednotková
8

9

SO-01 Cyklotrasa

167 329,62

SO-01 Cyklotrasa

167 329,62

Práce a dodávky HSV

159 711,30

Zemné práce

Sadzba
DPH
10

9 128,96

1

113106121

Rozoberanie dlažby, z betónových

m2

712,410

5,45

3 882,63

20,0

2

113107132

m2

22,090

4,09

90,35

20,0

3

113107143

m2

134,170

2,72

364,94

20,0

4

113151113

Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300
mm 0,5001
Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm
0,316 t
Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, do 500 m2,pruh do 750
mm,hr.4O mm

m2

642,480

0,94

603,93

20,0

5

113151114

6

113151314

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, do 500 m2,pruh do 500
mm,hr.5O mm
Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, nad 500 m2,pruh nad 750
mm,s prek.hr.50 mm

m2

119,650

1,04

124,44

20,0

m2

2 552,800

0,99

2 527,27

20,0

7

121101112

Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a
do 1000 m3

m3

75,970

3,20

243,10

20,0

8

122201102

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3. nad 100 do 1000 m3

m3

106,350

20,0

3,98

423,27

9

180403111

Založenie trávnika s hydroosevom v rovine alebo na svahu do 1:5

m2

505,450

0,65

328,54

20,0

10

0057211200

Trávové semeno - parková zmes

5,81

136,13

20,0

182301122

Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2,hr.nad 100 do
150 mm

kg
m2

23,430

11

505,450

0,80

404,36

20,0

Zakladanie

12

|

Cena celkom

13

271521111

|

|

|430321313

28,82

Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16-125 mm
Vodorovné konštrukcie
|Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20

|

m3

1,360

21,19

28,82

20,0

m3 |

4,860|

88,50|

430,11
430,111

20.0|

79 538,11

Komunikácie

14

564861111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrenim a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm

m2

627,970

3,75

2 354,89

20,0

15

564871111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrenim a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm-K2

m2

117,970

4,26

502,55

20,0

16

567132115

Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrenim a zhutnením, CBGM
C5/6 .hr.po zhutnení 200 mm-K2

m2

117,970

14,22

1 677,53

20,0

17

573211111

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve
od 0, 50 do 0,70 kg/m2-K1

m2

627,970

0,38

238,63

20,0

18

5732111111

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve
od 0, 50 do 0,70 kg/m2-K2

m2

235,940

0,38

89,66

20,0

19

5732111112

m2

1 424,820

0,38

541,43

20,0

20

57321111121

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve
od 0, 50 do 0,70 kg/m2-K3
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve
od 0, 50 do 0,70 kg/m2-doasfaltovanie

m2

2 672,440

0,38

1 015,53

20,0

21

5771311111

Betón asfaltový po zhutnení l.tr. hr.40mm- doasfaltovanie

m2

642,480

7,30

4 690,10

20,0

22

577131211

Betón asfaltový po zhutnení ll.tr. jemnozrnný AC110.CA3/50 II. hr.40mm- K1

m2

627,970

7,30

4 584,18

20,0

23

577141112

Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozmný (ABS) hr.50mm- doasfaltovanie

m2

2 672,440

9,12

24 372,65

20,0

24

577141212

Betón asfaltový po zhutnení ll.tr. jemnozrnný AC11 0, PMB 45/80 II, hr.50mm-K2

m2

117,970

10,51

1 239,86

20,0

25

5771412121

Betón asfaltový po zhutnení ll.tr. jemnozrnný AC11 0, PMB 45/80 II. hr.50mm-K3

m2

712,410

10,51

7 487,43

20,0

26

577171225

Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.ll lôžkový AC16P,
CA35/50 hr.80 mm-K1

m2

627,970

14,24

8 942,29

20,0

27

5771712251

Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.ll lôžkový AC16L, PMB
45/80-55 II, hr.80 mm-K2

m2

117,970

15,87

1 872,18

20,0

28

5771712252

Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.ll lôžkový AC16L, PMB
45/80-55 II, hr.80 mm-K3

m2

712,410

15,87

11 305,95

20,0

29

596911112

Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2

m2

205,880

13,13

2 703,20

20,0

30

5922902260

Dlažba pre nevidiacich 40/40/8 cm s drážkami, sivá

m2

207,940

28,47

5 920,05

20,0

31

914001111

Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stľp,konzolu alebo
objekt

ks

131,000

29,05

3 805,55

20,0

Ostatné konštrukcie a práce-béranie

70 563,87

32

4044521100

Značka dopravná

ks

122,000

58,11

7 089,42

20,0

33

9140011112

Dodávka a osadenie stĺpikov pre dopravné značenie

ks

121,000

25,57

3 093,97

20,0

34

915711111

Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm

m

108,790

0,93

101,17

20,0

35

915721111

Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov,
prechodov a pod.

m2

125,250

6,97

872,99

20,0

36

915791111

Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace
prúžky

m

108,790

0,23

25,02

20,0

37

91579111121

Značka V8c - koridor pre cyklistov

ks

180,000

5,23

941,40

20,0

38

915791112

Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z
náterových hmôt

m2

125,250

0,41

51,35

20,0

39

9157911122

Cyklistický trojuholník, piktogram, piktogram chodec a cyklista

ks

93,000

4,07

378,51

20,0

40

9157911123

Zelená retroreflexná farba

m2

648,940

7,55

4 899,50

20,0

41

9157911124

Podfarbenie priechodov pre chodcov červenou farbou

m2

70,080

7,55

529,10

20,0

42

9157911125

D+M reflexného dopravného gombíka

ks

92,000

22,08

2 031,36

20,0

43

9157911126

Dočasné dopravné značenie

sub

1,000

1 162,13

1 162,13

20,0

44

917762111

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

m

1 210,900

11,75

14 228,08

20,0

45

5922903060

Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá

ks

575,120

3,58

2 058,93

20,0

46

59229030601

Obrubník cestný 100/25/8 cm, sivá

ks

461,740

3,08

1 422,16

20,0

47

59229030602

Obrubník prechodový 100/25/8 cm, sivá

ks

50,740

3,08

156,28

20,0

48

59229030603

Obrubník prejazdový

ks

135,400

4,59

621,49

20,0

49

9177621111

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

m

1 370,520

9,81

13 444,80

20,0
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ROZPOČET

STRABAG

Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste Žiar nad Hronom

Stavba:
Objekt:
Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Žiarn nad Hronom
Zhotoviteľ:
Dátum:

STRABAG s.r.o.
03.05.2018

P.Č.

TV

KCN

1

2

3

Kód položky

MJ

Popis

4

6

5

Množstvo
celkom
7

Cena
jednotková
8

Cena celkom
9

Sadzba
DPH
10

50

5922902940

Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá

ks

1 384,230

1,48

2 048,66

20,0

51

918101111

m3

102,620

65,24

6 694,93

20,0

52

919735115

Lôžko pod obrúb., krajníky alebo obruby z dlažob kociek z betónu prostého tr. C
10/12,5
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu

m

239,290

3,50

837,52

20,0

53

966006121

Odstránenie značky

ks

9,000

5,39

48,51

20,0

54

979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km

t

563,170

0,15

84,48

20,0

55

979082219

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km

t

11 263,400

0,15

1 689,51

20,0

56

979087212

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny

t

563,170

0,74

416,75

20,0

57

979089212

Poplatok za skladovanie - asfalty , betóny (17 03), ostatné

t

563,170

3,25

1 830,30

20,0

Presun hmôt HSV
58

998225111

21,43

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

t

2 142,900

0,01

Práce a dodávky PSV

21,43

20,0

7 618,32

Konštrukcie doplnkové kovové

7 618,32

59

767-1

D+M zábradlia

m

7,480

63,92

478.12

20,0

60

767-2

Osadenie a dodávka poklopov

ks

24,000

38,42

922,08

20,0

61

767-3

Cyklistický mobiliar - stojan

ks

103,000

60,37

6218,11

20,0

62

998767201

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

%

1,080

0,01

0,01

20,0

SO-02 Rekonštrukcia lávky pre cyklistov ponad Hron

88 039,31

SO-02 Rekonštrukcia lávky pre cyklistov ponad Hron

88 039,31

Práce a dodávky HSV

8 468,06

Zemné práce

63

115101201

64

129103101

204,92

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu
nad 100 do 500 I
Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m homina1-2 (nánosy a bahno)

hod

8,000

5,17

m3

15,300

10,69

Zakladanie

41,36

20,0

163,56

20,0

6 693,76

65

233954131

Dočasné ohradenie z oceľových hradidiel prevádzkovateľa zriadenie jednoduchého
ohradenia

m2

64,000

63,92

4 090,88

20,0

66

233954231

Dočasné ohradenie z oceľových hradidiel prevádzkovateľa odstránenie jednoduchého
ohradenia

m2

64,000

40,67

2 602,88

20,0

67

457311125

Vyrovnávací alebo spádový betón C 16/20 vrátane úpravy povrchu - preliatie
zahádzky

m3

5,850

67,79

396,57

20,0

68

462511111

Zahádzka z lomového kameňa ľadolamov, zhotovenie, s dodaním kameňa

m3

13,650

37,49

511,74

20,0

Vodorovné konštrukcie

908,31

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

660,59

69

711712016

Očistenie povrchu betónu vysokotlakým vodným zariadením do 200 barov

m2

56,726

1,70

96,43

20,0

70

622465701

Príprava vonkajšieho podkladu stien Adhézny mostík

m2

14,182

9,76

138,42

20,0

71

627471152

Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm

m2

14,182

30,02

425,74

20,0

Presun hmôt HSV

72

998212111

0,48

Presun hmôt pre mosty murované, monolitické .betónové,kovové,výšky mosta do 20
m

t

47,917

0,01

Práce a dodávky PSV

0,48

20,0

79 571,25

Konštrukcie doplnkové kovové

61 084,94

73

767995110

Montáž a dodávka nové prvky OK cyklistickej lávky

kg

22 582,000

2,67

60 293,94

20,0

74

767996803

Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad
100 do 250 kg, -0,001 OOt

kg

2 260,000

0,35

791,00

20,0

Dokončovacie práce - nátery

18 486,31

75

783102812

Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcii stredných "B” plnostenných "D"
oceľovou kefou

m2

913,916

0,81

740,27

20,0

76

783124120

Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické dvojnásobné - 70pm

m2

1 660,059

5,35

8 881,32

20,0

77

783124720

Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické základné - 35pm

m2

3 320,118

2,67

8 864,72

20,0

SO-03 Cyklotrasa

45 902,90

SO-03 Cyklotrasa

45 902,90

Práce a dodávky HSV

45 902,90

Zemné práce
78

113151314

79

57321111121

80

577141112

4 060,92

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, nad 500 m2,pruh nad 750
mm,s prek.hr.50 mm

m2

4 101,940

0,99

m2

4 101,940

0,38

1 558,74

20,0

m2

4 101,940

9,12

37 409,69

20,0

Komunikácie

4 060,92

20,0

38 968,43

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve
od 0,50 do 0,70 kg/m2-doasfaltovanie
Betón asfaltový po zhutnenl l.tr. strednozrnný (ABS) hr.50mm- doasfaltovanie

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 868,22

81

914001111

2,000

4,04

8,08

20,0

4044521100

Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na strpí k, stľp.konzolu alebo
objekt
Značka dopravná

ks

82

ks

1,950

45,32

88,37

20,0

83

9140011112

Dodávka a osadenie stĺpikov pre dopravné značenie

ks

2,000

33,86

67,72

20,0

84

9157911122

Cyklistický trojuholník, piktogram, piktogram chodec a cyklista

ks

18,000

4,07

73,26

20,0

85

979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km

t

520,950

0,15

78,14

20,0

86

979082219

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km

t

10 419,000

0,15

1 562,85

20,0

87

979087212

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny

t

520,950

0,74

385,50

20,0

88

979089212

Poplatok za skladovanie - asfalty , betóny (17 03 ), ostatné

t

520,950

1,16

604,30

20,0

Presun hmôt HSV
89

998225111

5,33

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek
dĺžky objektu
SO-04 Cykloprfstrešok

t

533,430

0,01

5,33

37 450,56
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20,0

ROZPOČET

STRABAG

Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste Žiar nad Hronom

Stavba:
Objekt:
Časť:

JKSO:

Objednávateľ Mesto Žiam nad Hronom
Zhotoviteľ:
STRABAG s.r.o
Dátum:
03.05.2018
P.Č.

TV

1

2

KCN

Kód položky

3

4

Popis

MJ

5

6

Množstvo
celkom
7

Cena
jednotková
8

Cykloprlstrešok 1

Cena celkom
9

Sadzba
DPH
10

18 725,28

Práce a dodávky HSV

2 847,80

Zemné práce

238,33

90

122201101

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3

m3

8,590

3,98

34,19

91

133201101

Výkop šachty hornina 3 do 100 m3

m3

1,780

7,97

14,19

20,0

92

133201109

Príplatok k cenám za lepivosť horniny

m3

10,370

0,01

0,10

20,0

93

162301102

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m

m3

10,370

2,32

24,06

20,0

94

162701109

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste

m3

103,670

0,77

79,83

20,0

95

167101101

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3

m3

10,370

1,06

10,99

20,0

96

171201201

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3

m3

10,370

0,95

9,85

20,0

97

171209002

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

t

18,660

3,49

65,12

20,0

20,0

1 244,33

Zakladanie
98

271571111

Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku

m3

3,780

21,19

80,10

20,0

99

273321411

Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30

m3

3,600

71,39

257,00

20,0

100

273351215

Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce

m2

2,940

7,74

22,76

20,0

101

273351216

Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce

m2

2,940

2,15

6,32

20,0

102

273362021

Výstuž základových dosiek zo zvár. sieti KARÍ

t

0,200

1 590,69

318,14

20,0

103

275321411

Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30

m3

2,140

71,39

152,77

20,0

104

275351215

Debnenie základových pätiek, zhotovenie-dielce

m2

19,200

7.74

148,61

20,0

105

275351216

Debnenie základových pätiek, odstránenie-dielce

m2

19,200

2,15

41,28

20,0

106

275361821

Výstuž základových pätiek z ocele 10505

t

0,160

1 358,42

217,35

20,0

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 364,92

107

9-4

D+M stojanov na bicykle so 45st. státím na 8 bicyklov s opornými oblúkmi

ks

2,000

241,49

482,98

20,0

108

9-5

Servisný stojan na opravu bicyklov

ks

1,000

881,94

881,94

20,0

0,22

Presun hmôt HSV
109

998011001

Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvámic.z kovu
výšky do 6 m

t

22,100

0,01

Izolácie proti vode a vlhkosti
711111001

111

20,0

4 998,04

Práce a dodávky PSV

110

0,22

91,70
m2

24,010

1,08

25,93

20,0

1116315000

Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studená
Lak asfaltový ALP-PENETRAĹ v sudoch

t

0,010

1 588,06

15,88

20,0

112

711141559

Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavenim

m2

24,010

1,21

29,05

20,0

113

6283228200

Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35

m2

27,610

0,38

10.49

20,0

114

711142559

Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavenim

m2

3,600

2,42

8,71

20,0

115

6283228200

Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35

m2

4,320

0,38

1,64

20,0

3 945,38

Konštrukcie doplnkové kovové
116

767122112

Montáž stien a priečok s výplňou z drôtenej siete spojených zváraním

m2

35,700

8,13

290,24

20,0

117

1594112000

Ťahokov MR/22x12x2/1,5/1000x2000

m2

35,700

43,00

1 535,10

20,0

118

767995101

Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg

kg

915,200

0,46

420,99

20,0

119

1333151200

Uholník rovnoramenný 11373 50x50x5 mm

t

0,040

1 975,63

79,03

20,0

120

1457435500

Profil štvorcový 30x30x3 mm

t

0,210

1 975,63

414,88

20,0

121

1458439500

Profil štvorcový 80x80x3

t

0,500

1 975,63

987,82

20,0

122

145833369

P8-P10-P6-RD 15

t

0,110

1 975,63

217,32

20,0

Dokončovacie práce - nátery

123 |

|

[78311

960,96

^NáteroceľovejJ<onštrukde^žiarove pozínkovanie+náte^

|

kg

|

915,200|

1,05|

Práce a dodávky M

960,961

20,0|

10 879,44

Elektromontáže

9 115,49

124

9-1

Kamerový systém D+M

sub

1,000

706,00

706,00

20,0

125

9-2

Elektromagnetický zámok, čítačka, kamera - D+M

sub

1,000

723,84

723,84

20,0

126

9-3

Sofware, hardware na administráciu užívateľov prístrešku - D+M

sub

1,000

5 614,74

5 614,74

20,0

127

9-6

Osvetlenie prístrešku

sub

1,000

486,35

486,35

20,0

128

9-7

D+M solárneho panelu Solar Frontier 165Wp

sub

3,000

345,15

1 035,45

20,0

129

9-8

D+M príslušenstva k solárnym panelom

sub

1,000

549,11

549,11

20,0

Montáž oceľových konštrukcii

1 763,95

130

430821105

Krytina strechy zváraná z vlnitého plechu hr. plechu 1, 00 mm, hmôt. 15,29 kg/m2, T
60

m2

26,200

5,81

152,22

20,0

131

1383873830

Trapézový plech T160 , 160/1,00 pozinkovaný -fasádne, strešné

m2

26,460

17,43

461,20

20,0

132

430844014

Oplechovanie stien zvárané

m2

27,810

8,13

226,10

20,0

133

1371468000

Plech oceľový tenký 11373.1 2,00x1000x2000 mm

m2

30,590

30,22

924,43

20,0

Cykloprlstrešok 2

18 725,28

Práce a dodávky HSV

2 847,80

Zemné práce

134

238,33

122201101

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3

m3

8,590

3,98

34,19

20,0

135

133201101

Výkop šachty hornina 3 do 100 m3

m3

1,780

7,97

14,19

20,0

136

133201109

Príplatok k cenám za lepivosť horniny

m3

10,370

0,01

0,10

20,0

137

162301102

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m

m3

10,370

2,32

24,06

20,0

138

162701109

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste

m3

103,670

0,77

79,83

20,0

139

167101101

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3

m3

10,370

1,06

10,99

20,0

140

171201201

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3

m3

10,370

0,95

9,85

20,0

141

171209002

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

t

18,660

3,49

65,12

20,0

142

271571111

Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku

m3

3,780

21,19

80,10

20,0

143

273321411

Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30

m3

3,600

71,39

257,00

20,0

144

273351215

Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce

m2

2,940

7,74

22,76

20,0

145

273351216

Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce

m2

2,940

2,15

6,32

20,0

146

273362021

Výstuž základových dosiek zo zvár, sieti KARÍ

t

0,200

1 590,69

318,14

20,0

147

275321411

Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30

m3

2,140

71,39

152,77

20,0

1 244,33

Zakladanie
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STRABAG

Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste Žiar nad Hronom
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P.Č.

TV

KCN

Kód položky

1

2

3

4

Popis

MJ

5

6

Množstvo
celkom
7

Cena
jednotková
8

275351215

Debnenie základových pätiek, zhotovenie-dielce

m2

19,200

7,74

148,61

149

275351216

Debnenie základových pätiek, odstránenie-dielce

m2

19,200

2,15

41,28

20,0

150

275361821

Výstuž základových pätiek z ocele 10505

t

0,160

1 358,42

217,35

20,0

151

9-4

D+M stojanov na bicykle so 45st. státím na 8 bicyklov s opornými oblúkmi

ks

2,000

241,49

482,98

20,0

152

9-5

Servisný stojan na opravu bicyklov

ks

1,000

881,94

881,94

20,0

998011001

153

20,0

1 364,92

0,22

Presun hmôt HSV

Presun hmôt pre budovy JKSO 801. 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvámic.z kovu
výšky do 6 m

t

22,100

0,01

Práce a dodávky PSV

0,22

20,0

4 998,04

Izolácie proti vode a vlhkosti

91,70

154

711111001

Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studená

155

1116315000

Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch

156

711141559

157

m2

24,010

1,08

25,93

20,0

t

0,010

1 588,06

15,88

20,0

Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením

m2

24,010

1,21

29,05

20,0

6283228200

Pásyfažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35

m2

27,610

0,38

10,49

20,0

158

711142559

Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavenim

m2

3,600

2,42

8.71

20,0

159

6283228200

Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35

m2

4,320

0,38

1,64

20,0

Konštrukcie doplnkové kovové

3 945,38

160

767122112

Montáž stien a priečok s výplňou z drôtenej siete spojených zváraním

m2

35,700

8,13

290,24

20,0

161

1594112000

Ťahokov MR/22x12x2/1,5/1000x2000

m2

35,700

43,00

1 535,10

20,0

162

767995101

Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg

kg

915,200

0,46

420,99

20,0

163

1333151200

Uholník rovnoramenný 11373 50x50x5 mm

t

0,040

1 975,63

79,03

20,0

164

1457435500

Profil štvorcový 30x30x3 mm

t

0,210

1 975,63

414,88

20,0

165

1458439500

Profil štvorcový 80x80x3

t

0,500

1 975,63

987,82

20,0

166

145833369

P8-P10-P6-RD 15

t

0,110

1 975,63

217,32

20,0

1.05|

960,96
960.96|

2(ŤÔ]

167

[

|

[78311

Dokončovacie práce - nátery
|Náter oceľovej konštrukcie - žiarové pozinkovanie+náter

|

kg

|

915.200|

10 879,44

Práce a dodávky M

9115,49

Elektromontáže
168

9-1

Kamerový systém D+M

sub

1,000

706,00

706,00

20,0

169

9-2

Elektromagnetický zámok, čítačka, kamera - D+M

sub

1,000

723,84

723,84

20,0

170

9-3

Sofware, hardware na administráciu užívateľov prístrešku - D+M

sub

1,000

5 614,74

5 614,74

20,0

171

9-6

Osvetlenie prístrešku

sub

1,000

486,35

486,35

20,0

172

9-7

D+M solárneho panelu Solar Frontier 165Wp

sub

3,000

345,15

1 035,45

20,0

173

9-8

D+M príslušenstva k solárnym panelom

sub

1,000

549,11

549,11

20,0

Montáž oceľových konštrukcií

1 763,95

174

430821105

26,200

5,81

152,22

20,0

1383873830

Krytina strechy zváraná z vlnitého plechu hr. plechu 1, 00 mm, hmôt. 15,29 kg/m2, T
60
Trapézový plech T160 , 160/1,00 pozinkovaný -fasádne, strešné

m2

175

m2

26,460

17,43

461,20

20,0

176

430844014

Oplechovanie stien zvárané

m2

27,810

8,13

226,10

20,0

177

1371468000

Plech oceľový tenký 11373.1 2,00x1000x2000 mm

m2

30,590

30,22

924,43

20,0

SO- 05 Elektroinštalácie a verejné osvetlenie

11 849,49

Elektroinštalácia VO križovatka Hurbanova - Svitavská

3 516,38

Práce a dodávky M

3 516,38

Elektromontáže

2 767,40

178

210010125

Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 100 mm

m

0,000

1,94

0,00

20,0

179

3450704800

l-Rúrka FXKV 110

m

0,000

1,92

0,00

20,0

180

210201067

Svetlomety výbojkové 70W, HPS, IP 43/54 na osvetlenie vedlajších komunikácií

ks

2,000

12,61

25,22

20,0

181

3480722630

Uličné svietidlo LED Stratos N 6M W64A s optikou 16a2

ks

2,000

541,38

1 082,76

20,0

182

210204011

Osvetľovací stožiar - oceľový do dľžky 12 m

ks

2,000

63,92

127,84

20,0

183

3160106400

Stožiar osvetľovací pre 1 svietidlo

ks

2,000

307,97

615,94

20,0

184

210204103

Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg

ks

2,000

31,38

62,76

20,0

185

3160306900

Výložník VUD 15A zinkový

ks

2,000

65,66

131,32

20,0

186

210204122

Stožiarová pätka betónová

ks

2,000

69,73

139,46

20,0

187

5931100000

Veniec základu pre MA 150; WFA15, STRADER, obj. č. 1300000150

ks

2,000

52,88

105,76

20,0

188

210204203

Elektrovýstroj stožiara 3 okruhy

ks

2,000

14,93

29,86

20,0

189

3450661900

Svorkovnica MHY 703

ks

2,000

31,20

62,40

20,0

190

210220020

Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov

m

34,000

1,34

45,56

20,0

191

3544223850

Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm

1,80

61,20

20,0

210220253

Svorka FeZn uzemňovacia SR03

kg
ks

34,000

192

2,000

3,87

7,74

20,0

193

3544221300

Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A

ks

2,000

0,99

1,98

20,0

194

210800108

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5

m

60,000

0,52

31,20

20,0

195

3410350086

CYKY 3x2,5

m

60,000

3,94

236,40

20,0

Kábel pre pevné uloženie, medený STN

Zemné práce pri extr.mont.prácach

144,66

196

460200141

Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 60 cm hlbokej, v zemine triedy 1

m

22,000

2,21

48,62

20,0

197

460300002

Zahrnutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy, ale bez zhutnenia, vo voľnom teréne.

m3

4,000

7,61

30,44

20,0

198

460300201

Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky, bez
výkopu.zásypu a bez šácht,pe

m

0,000

7,65

0,00

20,0

199

460420371

Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlami v smere kábla na šírku 35 cm

m

22,000

1,65

36,30

20,0

200

5833110300

Kamenivo ťažené drobné 0-1 B

m3

1,000

19,18

19,18

20,0

201

460490012

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

m

22,000

0,23

5,06

20,0

202

2830002000

Fólia červená v m

m

22,000

0,23

5,06

20,0

Hodinové zúčtovacie sadzby
|

9

Sadzba
DPH
10

148

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

|

Cena celkom

203 |

|HZS000420

174,33

projekt skutočného vyhotovenia

hod
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3,0001

58,11

174,33

20,0|
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Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Žiam nad Hronom
Zhotoviteľ:
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P.Č.

TV

KCN

Kód položky

Popis

MJ

1

2

3

4

5

6

Množstvo
celkom
7

Cena
jednotková
8

Cena celkom

9

Sadzba
DPH
10

429,99
204

HZS000313

revízia uzemnenia

hod

1,000

139,46

139,46

20,0

205

HZS000314

Revizia elektro - rozvody nn a VO

hod

1,000

290,53

290,53

20,0

Elektrinštalacia VO križovatka Svitavská - Chrasteka

4 115,93

Práce a dodávky M

4 115,93

Elektromontáže

2 746,70

206

210010125

Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 100 mm

m

10.000

1,94

19,40

20,0

207

3450704800

l-Rúrka FXKV 110

m

10,000

1,92

19,20

20,0

208

210201067

Svetlomety výbojkové 70W, HPS, IP 43/54 na osvetlenie vedlajšich komunikácií

ks

2,000

12,61

25,22

20,0

209

3480722630

Uličné svietidlo LED Stratos N 6M W64A s optikou 16a2

ks

2.000

541,38

1 082,76

20,0

210

210204011

Osvetľovací stožiar - oceľový do držky 12 m

ks

2,000

63,92

127,84

20,0

211

3160106400

Stožiar osvetľovači pre 1 svietidlo

ks

2,000

307,97

615,94

20,0

212

210204103

Výložnlk oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg

ks

2,000

31,38

62,76

20,0

213

3160306900

Výložník VUD 15A zinkový

ks

2,000

65,66

131,32

20,0

214

210204122

Stožiarová pátka betónová

ks

2,000

69,73

139,46

20,0

215

5931100000

Veniec základu pre MA 150; WFA15, STRADER, obj. č. 1300000150

ks

2,000

52,88

105,76

20,0

216

210204203

Elektrovýstroj stožiara 3 okruhy

ks

2,000

14,93

29,86

20,0

217

3450661900

Svorkovnica MHY 703

ks

2,000

31,20

62,40

20,0

218

210220020

Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov

m

35,000

1,34

46,90

20,0

219

3544223850

Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm

35,000

1,80

63,00

20,0

220

210220253

Svorka FeZn uzemňovacia SR03

kg
ks

2,000

3,87

7,74

20,0

221

3544221300

Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A

ks

2,000

0.99

1,98

20,0

222

210800108

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5

223

3410350086

CYKY 3x2,5

Kábel pre pevné uloženie, medený STN

m

46,000

0,52

23,92

20,0

m

46,000

3,94

181,24

20,0

Zemné práce pri extr.mont.prácach

224

460200141

Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 60 cm hlbokej, v zemine triedy 1

m

18,000

2,21

39,78

20,0

225

460300002

Zahrnutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy, ale bez zhutnenia, vo voľnom teréne.

m3

3,780

7,61

28,77

20,0

226

460300201

Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky, bez
výkopu,zásypu a bez šácht,pe

m

10,000

63,92

639,20

20,0

227

460420371

Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlami v smere kábla na šírku 35 cm

m

18,000

1,65

29,70

20,0

228

5833110300

Kamenivo ťažené drobné 0-1 B

m3

1,000

19,18

19,18

20,0

229

460490012

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

m

18,000

0,23

4,14

20,0

230

2830002000

Fólia červená v m

m

18,000

0,23

4,14

20,0

i231

Hodinové zúčtovacie sadzby
JProjektskutočnéhovyhotoveni^

i

i

r

3,0001

58,11

429,99

232

HZS000313

revizia uzemnenia

hod

1,000

139,46

139,46

20,0

233

HZS000314

Revizia elektro - rozvody nn a VO

hod

1,000

290,53

290,53

20,0

Elektrinštalacia VO križovatka Janského - Moyzesa

4 217,18

Práce a dodávky M

4 217,18

Elektromontáže

2 676,72

234

210010125

Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 100 mm

m

14,000

1,94

27,16

20,0

235

3450704800

l-Rúrka FXKV 110

m

14,000

1,92

26,88

20,0

236

210201067

Svetlomety výbojkové 70W, HPS, IP 43/54 na osvetlenie vedlajšich komunikácií

ks

2,000

12,61

25,22

20,0

237

3480722630

Uličné svietidlo LED Stratos N 6M W64A s optikou 16a2

ks

2,000

541,38

1 082,76

20,0

238

210204011

Osvetľovací stožiar - oceľový do držky 12 m

ks

2,000

63,92

127,84

20,0

239

3160106400

Stožiar osvetľovací pre 1 svietidlo

ks

2,000

307,97

615,94

20,0

240

210204103

Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg

ks

2,000

31,38

62,76

20,0

241

3160306900

Výložník VUD 15A zinkový

ks

2,000

65,66

131,32

20,0

242

210204122

Stožiarová pätka betónová

ks

2,000

69,73

139,46

20,0

243

5931100000

Veniec základu pre MA 150; WFA15, STRADER, obj. č. 1300000150

ks

2,000

52,88

105,76

20,0

244

210204203

Elektrovýstroj stožiara 3 okruhy

ks

2,000

14,93

29,86

20,0

245

3450661900

Svorkovnica MHY 703

ks

2,000

31,20

62,40

20,0

246

210220020

Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov

m

22,000

1,34

29,48

20,0

247

3544223850

Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm

22,000

1,80

39,60

20,0

248

210220253

Svorka FeZn uzemňovacia SR03

kg
ks

2,000

3,87

7,74

20,0

249

3544221300

Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A

ks

2,000

0,99

1,98

20,0

250

210800108

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5

m

36,000

0,52

18,72

20,0

251

3410350086

CYKY 3x2,5

m

36,000

3,94

141,84

20,0

Kábel pre pevné uloženie, medený STN

Zemné práce pri extr.mont.prácach

936,14

252

460200141

Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 60 cm hlbokej, v zemine triedy 1

m

6,000

2,21

13,26

20,0

253

460300002

Zahrnutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy, ale bez zhutnenia, vo voľnom teréne.

m3

1,260

7,61

9,59

20,0

254

460300201

Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky, bez
výkopu,zásypu a bez šácht.pe

m

14,000

63,92

894,88

20,0

255

460420371

Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlami v smere kábla na šírku 35 cm

m

6,000

1,65

9,90

20,0

256

5833110300

Kamenivo ťažené drobné 0-1 B

m3

0,300

19,18

5,75

20,0

257

460490012

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

m

6,000

0,23

1,38

20,0

258

2830002000

Fólia červená v m

m

6,000

0,23

1,38

20,0

Hodinové zúčtovacie sadzby
JProjekt^lujtočnéhovyhotoveniä^

I 260 I

I

| HZS000313

| revizia uzemnenia"
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58,11|

174,33

20,0|

139.461

139,46

"ŽTÔl

ROZPOČET

STRABAG

Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste Žiar nad Hronom

Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Žiam nad Hronom
Zhotoviter:
STRABAG s.r.o.
Dátum:
0305.2018
P.Č.

TV

KCN

Kód položky

Popis

MJ

1

2

3

4

5

6

261

HZS000314

hod

Revízia elektro - rozvody nn a VO

Celkom

Množstvo
celkom
7
1,000

Cena
jednotková
8

290,53

Cena celkom
9

290,53
350 571,88

-6/6-

Sadzba
DPH
10

20,0

Harmonogram prác
Stavba: „ Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste Žiar nad Hronom"
1 mesiac

2 mesiac

3 mesiac

SO-01 Cyklotrasa
SO-02 Rekonštrukcia lávky pre cyklistov ponad Hron
SO-03 Cyklotrasa
SO-04 Cykloprlstrešok
SO- 05 Elektroinštalácie a verejné osvetlenie

Vo Zvolene dňa,

Ing. Peter Kordiak
vedúci prevádzkovej jednotky Žarnovica
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

s.r.o.

0^^61/4,806 78 0ratísfava

4 mesiac

GENERÁLI
Rámcová poistná zmluva na stavebné a montážne
poistenie č. 2405728831
Framework agreement for Construction and Erection
Insurance no. 2405728831
Poisťovateľ
Insurer

Generáli Poisťovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika / Slovák Republic
IČO / ID: 35 709 332, IČ DPH: SK2021000487
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:
1325/B
Listed in the Commercial Register at District Court Bratislava I, Section: Sa. Insert
NO.1325/B
Spoločnosť patrí do skupiny Generáli, ktorá je uvedená v Talianskom zozname skupín
poisťovní vedenom IVASS
Company is part of the Generáli group that is stated in the Italian list of groups of
insurers controlled by IVASS

V mene ktorej koná Z represented by:
Mgr. Erika Belovičová, underwriter / underwriter
Ing. Miroslav Škripec, vrchný riaditeľ úseku poistenia majetku a zodpovednosti / head
manager ofProperty and Casualty Insurane Section
af and
Poistník/Poistený
Policy holder/lnsured

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika
IČO/ ID: 17 317 282
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka
č.: 991/B
Listed in the Commercial Register at District Court Bratislava 1, Section: Sro, Insert
no: 991/B

V mene ktorej koná / represented by:
Ing. Ivan Ferenčák, konateľ spoločnosti / executive officer
Rodné číslo / Personál Identification number.
Adresa pobytu / Adress ofresidence:
Štátna príslušnosť / Nationality. SR
Druh a číslo dokladu totožnosti / Kind and number of identifícation document: Občiansky
preukaz číslo:
E-mailová adresa: ivan.ferencak@strabaq.com

Jana Hajdúchová, prokurista / holder of procuration
Rodné číslo / Personál identifícation number:
Adresa pobytu / Adress of residence:
Štátna príslušnosť / Nationality: SR
Druh a číslo dokladu totožnosti / Kind and number of Identification document: Občiansky
preukaz:
E-mailová adresa: iana.haiduchova@strabag.com

Underwriter: Mgr. Erika Belovičová
Sprostredkovateľ: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský)

tel: 00421 2 5857 2198
tel: 02/3262 1170

e-mail: erika.belovicova@gfenerali.com
e-mail: miroslav.iavorsky@strabag.com
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GENERÁLI
uzavierajú podľa § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších zmien a doplnkov túto poistnú zmluvu (ďalej len “zmluva“) na
stavebno-montážne poistenie.
conclude in accordance with the current law no. 40/1964 Z.z. § 788 Coll. Civil
Code, this policy of Construction and Erection AH Risks Insurance (Hereinafter the
„Policy”).
Spolupoistený
Co-insureds

1. Poistenie členov koncernu:
- táto zmluva stanovuje podmienky poistenia pre budované diela, ktorých
zhotoviteľom sú spoločnosti, ktoré sú v priebehu doby poistenia súčasťou
koncernu STRABAG S.E., v Slovenskej republike (sídlo a miesto poistenia na
území SR).
Insurance Group members:
- This agreement sets out the conditions of insurance for the constructed
works, the contractors are companies that are within the periód of insurance part
of STRABAG SE, the Slovák Republic (seat and plače insurance on the territory
ofthe Slovák Republic).
2.

Poistenými sú poistník (ako zhotoviteľ) a objednávateľ ako zmluvné strany
príslušnej zmluvy o dielo uzavretej za účelom budovania špecifikovaného
stavebného alebo montážneho diela, dodávaného poistníkom v súlade
s právnymi a technickými predpismi. Poistenými sú aj subdodávatelia zmluvne
zúčastnení na budovanom diele, ktorí majú príslušné oprávnenie k vykonávaniu
dojednaných činností a ktorých dodávky sú zahrnuté v poistnej sume pre
budované dielo.
Insureds, policyholder (as a contractor) and the Client as the parties concerned
work contracts concluded for the purpose of building the specified construction
or installation work supplied to policyholders in accordance with the technical
requirements. The insurance contract and subcontractors involved in the
building work who háve the appropriate permissions to the implementation of
agreed activities and which supplies are included in the insurance amount of
built work.

Maklérska doložka
Brokerage clause

Poistník prehlasuje, že poveruje spoločnosť:
STRABAG BRVZ s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 61/A, Bratislava 82518, IČO: 31
319 637, spracovaním jeho poistného záujmu, dojednaním a správou poistnej
zmluvy. Rokovania, týkajúce sa tejto poistnej zmluvy budú realizované výhradne
prostredníctvom finančného poradcu, ktorý je oprávnený prijímať zmluvne záväzné
oznámenia a rozhodnutia oboch zmluvných strán.
Poistník a poistený budú uplatňovať akékoľvek svoje nároky zo zmlúv
uzatvorených na základe tohto článku prostredníctvom finančného poradcu BRVZ
s.r.o.
The policyholder declares that authorized company:
STRABAG BRVZ s.r.o., Mlynské Niva 61 / A, 82518 Bratislava, ID: 31319637,
treatment of insurable interest, arrangement and management of the insurance
contract. Negotiations concerning this insurance contract shall be made by means
of a financial adviser who is entitled to receive contractually binding rulings and
decisions ofboth parties.
The policyholder and the insured shall exercise any of the claims from contracts
under this Article by a financial adviser BRVZ s.r.o.

I.

Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou, jej
prípadnými dodatkami, poistnými podmienkami poisťovateľa, ktoré sú prílohou tejto
zmluvy a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Úvodné
ustanovenia
General

Underwriter: Mgr. Erika Belovičová
Sprostredkovateľ: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský)

tel: 00421 2 5857 2198
tel: 02/3262 1170

e-mail: erika.belovicova@generali.com
e-mail: miroslav.iavorsky@strabaq.com

ť/
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GENERAL]
conditions

II.

Miesto
poistenia
Plače of
isnurance

III.

Doba trvania
poistenia
Insurance
periód

Bilateral ríghts and duties of the contracting parties are regulated by this Policy, its
potential amendments, by General Terms and Conditions of the Insurer listed in the
wording of this Policy and by other attachments ofthis Policy.
Miesto na území Slovenskej republiky a Českej republiky, ktoré sa uvádza
v dokumente „Prihlásenie a potvrdenie o prijatí stavby do poistenia k rámcovej
poistnej zmluve č. 2 405 728 831 podľa tejto zmluvy.
The insured plače in the Slovák Republic and the Czech Republic, which appears
in the "Registration and acknowledgement about acceptation of construction to
generál agreement Nr. 2 405 728 831“ under this Policy.
1. Poistenie sa uzatvára na dobu určitú so začiatkom 01.01.2018 00:00 hod
a ukončením 01.01.2019 00:00 hod .
The insurance shall be concluded for a fixed periód starting on 01.01.2018 00:00
and leaving 01.01.2019 00:00
Pre každé nahlásené stavebné alebo montážne dielo začína poistenie dátumom
zahájenia prác a končí ukončením prác alebo odovzdaním (podľa toho, čo
nastane skôr).
Ukončenie rámcovej poistnej zmluvy nemá vplyv na poistenie jednotlivého
nahláseného stavebného alebo montážneho diela.
Pre jednotlivé stavebné alebo montážne diela poistené podľa tejto zmluvy sa
zmluvné strany zriekajú práva vypovedania poistenia v prípade škodovej
udalosti.
Maximálna doba poistenia stavebného alebo montážneho diela je 24 mesiacov
následným záručným krytím 24 mesiacov.
Stavebné projekty rozostavané pred začiatkom poistenia uvedenom v tejto
poistnej zmluve, nemôžu byť nahlásené do poistenia podľa tejto poistnej
zmluvy.
Škody, ktoré nastali, alebo príčina ktorých vznikla pred začiatkom poistenia nie
sú poistené.
For each reported construction or installation work begins insurance starting dáte
of the works and up completion of the works or surrender (whichever occurs
fírst).
Completion of the framework insurance contract does not affect the insurancereported individual construction or assembly work.
For any construction or installation work insured under this Agreement the
parties waive the right of termination of insurance for the insured event.
The maximum periód of insurance, construction or installation work is 24 months
followed by 24 months warranty coverage.
Construction projects under construction before the insurance specified in the
insurance policy, are not reported to insurance under the insurance contract.
The damage that occurred or the cause which arose before the insurance are not
insured.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ukončenia platnosti medzinárodného
poistného programu pre spoločnosti skupiny STRABAG, ktorého je táto zmluva
súčasťou (viď čl. XIII., bod 3 tejto zmluvy), počas doby trvania poistenia
uvedenej v bode 1 tohto článku, poistenie podľa tejto zmluvy zanikne k dátumu
zániku uvedeného poistného programu.
The Parties agree that in the event of termination of international insurance
program for the company STRABAG Group, which is part of this contract (see
Art. XII., Paragraph 3 ofthis contract), during the periód of insurance as referred
to in paragraph 1 of this Article, insurance under this contract shall expire on the

Underwriter: Mgr. Erika Betovičová
Sprostredkovateľ: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský)

tel: 00421 2 5857 2198
tel: 02/3262 1170

e-mail: erika.belovicova@qenerali.com
e-mall: miroslav.iavorskv@.strabaq.com
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dáte of termination ofthat insurance program.

IV.

Predmet
poistenia
Insured
risks

Predmetom poistenia sú stavebné a montážne diela, ktoré budú prihlásené do
poistenia podľa tejto rámcovej zmluvy. Za prihlásené stavebné alebo montážne
dielo sa považuje také dielo, ktoré bude poistníkom nahlásené poisťovateľovi
prostredníctvom oprávneného finančného poradcu formou vyplnenej prihlášky
pred zahájením výstavby. Poisťovateľ na prihláške, pokiaľ táto spĺňa všetky
náležitosti, potvrdí prevzatie diela do poistenia.
Poistenými vecami podľa tejto zmluvy sú:
a) Dopravné stavby vrátane mostov do rozpätia 30 m
- vrátane príslušných zemných prác, násypov, základov, betónových
a asfaltových diel, tesniacich fólií (okrem špeciálnych zakladaní)
b) Ostatné inžinierske stavby
- kanalizácie, zemné práce, kynety s maximálnou súčasne otvorenou časťou
jedného úseku
c) Pozemné stavby
- obytné, obchodné, administratívne a priemyselné budovy
- čističky odpadových vôd
This insurance covers the construction and installation works to be entered for
insurance under this framework contract. For registered construction or
installation work shall be deemed to include work that the policyholder reported
to the insurer through an authorized financial adviser completed application form
before construction begins. Insurer in the application, unless it complies with all
the details ofthe work to confirm the receipt of insurance.
Insurance matters under this contract are:
a) Traffic construction including bridges to span 30 m
- Including relevant earthworks, embankments, foundations, concrete and
asvaltových works, sealing film (except for special foundation)
b) Other civil engineering works
- Drains, earthworks, water duet with a maximum at the samé tíme open portíon
ofone section
c) Building construction
- Residential, commercial, Office and industrial buildings
- Sewage treatment

V.

Rozsah
poistenia
Scope of
insurance

Poistenie vecí uvedených v článku IV tejto časti zmluvy sa dojednáva v rozsahu
podľa Všeobecných poistných podmienok stavebno-montážneho poistenia pre
všetky riziká PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v3 (ďalej len „VPP PPSM 15")
Časť I a III a doložiek:
Insurance matters referred to in Article IV of this part is arranged in the range
under generál insurance conditions of construction and assembly insurance for all
risks PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v3 (hereinafter referred to as "VPP PPSM
15") Part I and III and clauses:

001 - Poistenie škôd vzniknutých v dôsledku štrajku, vzbury alebo občianskeho
nepokoja / Cover for Loss or Damage due to Strike, Riot & Civil Commotion
002* - Poistenie krížovej zodpovednosti / Cover for Cross Liability
003 - Poistenie údržby / Visit Mainenance **
004 - Rozšírené poistenie údržby ( 24 mesiacov) / Extended Maintenance Cover*
006 - Poistenie dodatočných nákladov na prácu nadčas, nočnú prácu, prácu vo
sviatok a na expresnú prepravu / Cover of extra charges for overtíme, night
work, work on public holidays, express freight
Underwriter: Mgr. Erika Belovičová
Sprostredkovateľ: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský)

tel: 00421 2 5857 2198
tel: 02/3262 1170

e-mail: erika.belovicova@qenerali npm
e-mail: miroslav.iavorskv@strabaq.com
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007 - Poistenie dodatočných nákladov na leteckú prepravu / Cover of extra
charges for airfreight
013 - Majetok v skladoch mimo staveniska / Property in Off-Site Storage
014 - Výluka terorizmu / terrorism clause
050 - Poistenie škôd spôsobených krádežou vlámaním alebo lúpežou / damages
caused by burglary / robbery
107 - Dočasné príbytky a sklady / Warranty concerning camps and Stores
113 - Vnútroštátna doprava / Inland transit
115 - Poistenie konštrukčného rizika / Cover for designeŕs risk
116 - Poistenie častí diela prevzatých alebo uvedených do prevádzky / Cover for
insured contract works taken over or put into Service
119 - Investorov jestvujúci majetok alebo majetok vo vlastníctve, opatere, úschove
alebo správe poisteného / Existing property or property belonging to or held
in čare, custody or control by the insured
120* - Vibrácie, odstránenie alebo oslabenie nosného prvku / Vibration, removal
or weakening ofsupport
*platné pre sekciu II - Stavebno-montážna zodpovednosť za škody ma majetku
a zdraví tretích osôb/ applicable to Section II - THIRD PARTY LIABILITY.
** additional options:
004 Rozšírené poistenie údržby ( 24 mesiacov) Extended
Maintenance
+12
mesiacov /months = + 8% prirážka sadzby poistného/of premium rate
003 Poistenie údržby /Visit Maintenance + 12 mesiacov/months = +5% prirážka
sadzby poistného/of premium rate

Poistná
suma
Sum insured

Poistná suma jednotlivého stavebného diela je max. 20 000 000,00,- EUR.
Poistnú sumu pre každé jednotlivé stavebné alebo montážne dielo poistené podľa
rámcovej zmluvy predstavuje hodnotu kontraktu dojednanú pre toto dielo
poistníkom (t.j. cena podľa zmluvy o dielo bez DPH).
The sum insured for individual construction work is max. 20 000 000,00, - EUR.
The sum insured for each construction or installation work insured under the
framework contract, the value of the contract negotiated for this work policyholders
(ie price under a contract for Services without VAT).

VII. Limity plnenia /
Limits

Poistenie podľa tejto časti zmluvy sa dojednáva s nasledovnými limitmi plnenia
poisťovateľa počas doby trvania poistenia:
Insurance under this Part is agreed with the following limits of performance of the
insurer during the periód of insurance:

Vi.

20 000 000,00 EUR

Underwriter: Mgr. Erika Belovičová
Sprostredkovateľ: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský)

Na jednu a všetky poistné udalosti v súhrne
počas doby poistenia/ per occurence and in
aggregate for the duraiion of this policy

tel: 00421 2 5857 2198
tel: 02/3262 1170

e-mail: erik8.belovicova@qenerali.com
e-mail: miroslav.iavorsky@.strabag.com
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Dodatočné náklady
Additional costs:

Poistenie počas doby trvania poistenia sa podľa tejto časti zmluvy ďalej dojednáva
s nasledovnými limitmi plnenia poisťovateľa, ktoré boli stanovené zaisťovateľom na
dodatočné náklady nasledovne:
Insurance under this Part during insurance periód is agreed with the following limits
of performance of the insurer, which were established by the reinsurer to the
additional costs as follows:

1 000 000,00 EUR**

Výkopové práce a presun zemín/
Soil and ground masses

1 000 000,00 EUR **

pre
odpratávacie
náklady
a zachraňovacie náklady* /
debris removal, disposal and Salvage
costs*
Náklady na premiestnenie a ochranu
majetku/ Costs of Relocation and
Protection ofProperty
Zariadenie staveniska/ Site Equipment

100 000,00 EUR**

100 000,00 EUR**
100 000,00 EUR**

Veci dodané investorom/ Materials or
items provided by the Principal

10 000, 00 EUR**

Plány a dokumenty/
documents

and

pre
náklady
na
likvidáciu
nebezpečného odpadu/
for disposal costs for hazardous waste
poplatky expertom /
expert fees
pre poistné udalosti vzniknuté podľa
Doložky 006
for claims caused under Clause 006

50 000,00 EUR**

20 000,00 EUR**

130 000,00 EUR**

pre poistné udalosti vzniknuté podľa
Doložky 007
for claims caused under Clause 007
pre poistné udalosti vzniknuté podľa
Doložky 013
for claims caused under Clause 013
pre poistné udalosti vzniknuté podľa
Doložky 107

20 000,00 EUR**

130 000,00 EUR**

100 000,00 EUR**

Underwriter: Mgr. Erika Belovičová
Sprostredkovateľ: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský)

Plans

tel: 00421 2 5857 2198
tel: 02/3262 1170

e-mail: erlka.belovicova@qenerali.com
e-mail: miroslav.iavorskv@strabag.com
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for claims caused under Clause 107
pre poistné udalosti vzniknuté podľa
Doložky 113
for claims caused under Clause 113

130 000,00 EUR***

500 000,00 EUR

1 000 000,00 EUR (20% of sum
insured, min. 500 000,00 EUR, max.
1 000 000,00 EUR)

pre poistné udalosti vzniknuté podľa
Doložky 119
for claims caused under Clause 119
Pre poistné udalosti podľa Klauzuly
pre okolitý majetok tretích strán/
for claims caused under Clause
Surrounding Property

*Zachraňovacie náklady. Pod týmto pojmom sa rozumejú nevyhnutné a účelne
vynaložené náklady na to, aby bola prípadná poistná udalosť odvrátená, alebo aby
sa zmenšilo nebezpečenstvo jej vzniku, prípadne aby sa zabránilo zvýšeniu škody.
Poisťovateľ hradí zachraftovacie náklady aj v prípade ich neúspešnosti, ale celkové
plnenie za škodu na stavebno - montážnom diele a zachraňovacie náklady nesmú
presiahnuť limit plnenia stanovený v poistnej zmluve. Zachraňovacie náklady nie sú
náklady na zmiernenie a odstránenie už vzniknutej škody napr. opravou stavebnomontážneho diela alebo jeho časti, ani náklady na uvedenie do pôvodného stavu.

Salvage costs. This term means the necessary and reasonably incurred to be
averted potential insured event, or to reduce the risk ofits occurrence, or to prevent
an increase in damage. The insurer pays salvage costs, even if their but overall
compensation for damage to the building - assembly parts and salvage costs shall
not exceed the limit specified in the performance of the insurance contract. Salvage
costs, the cost of mitigation and removal has suffered súch damage, repair
assembly work or part thereof, or the cost ofthe restoration.
** Na každú jednu / Any one occurrence.
*** Na každú jednu a zároveň na všetky z každého jednotlivého projektu/ Any one
occurrence and in total per project

VIII. Spoluúčasť
Deductible

Seckia I: Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného na plnení
poisťovateľa z každej poistnej udalosti vo výške 5 000,00 EUR
Section I: Insurance is negotiated with deductible of any insurance claim in amount
of EUR 5 000,00.
Sekcia II: na deklaráciu pre objasnenie situácie
Poisťovateľ je viazaný aj k úprave nárokov pod hranicou spoluúčasti, zatiaľ čo v
prípade, ak sa strata vyrovnáva v rozsahu limitov spoluúčasti, poisťovateľ má nárok
spätne požadovať už vyplatené náklady (okrem tých na vlastnú obhajobu).
Zmluvne odsúhlasená spoluúčasť má byť uplatnená u všetkých poistných platieb, ktoré
poskytuje poisťovateľ, v rozsahu jeho záväzku k plneniu (poistné platby za majetkové,
finančné a telesné ujmy, plus náklady na právnych poradcov, súdy a expertov
zainteresovaných do týchto strát) voči tretím stranám, ktoré majú nárok na odškodnenie.
Spoluúčasť sa nevzťahuje na náklady, ktoré poisťovateľ vynaloží na účely obhajoby
alebo ustanovenia legálnosti oprávnených strát voči tretím stranám (náklady na

Underwriter: Mgr. Erika Belovičová
Sprostredkovatef: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský)

tel: 00421 2 5857 2198
tel: 02/3262 1170

e-maiľ. erika.belovicova@qenerali.com
e-mail: miroslav.iavorsky@strabaq.com
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právnych poradcov, expertov a pod., ktoré vzniknú na podnet poisťovateľa, plus
sprievodné výdavky poisťovateľa).

Sec H - to declare for the avoidance ofdoubt:
The insurer is to be committed to adjust also claims beiow deductible, whereas in čase
the loss is settled within the limit of deductible, the insurer is entitied to reclaim any
already paid costs (except for own defense).
The contractually agreed deductible is to be used for ali insurance payments the insurer
provides, within the scope of his promise of performance (insurance payments for
property, financial and bodily damages, plus the costs for iawyers, court or experts
associated with these losses) towards third parties entitied to damages.
The deductible does not apply for costs, the insurer spends for the purposes of defense
or determination of the legality of entitied losses towards third parties (costs for Iawyers,
experts and similar which are instructed by the insurer plus own expenditures of the
insurer).

IX. Poistné
Premium

Celkové poistné za poistenie každého prihláseného stavebného diela bude
stanovené v „Prihlásení a potvrdení o prijatí stavby do poistenia k rámcovej poistnej
zmluve č. 2 405 728 831“ ako súčin poistnej sumy stavebného diela a sadzby
poistného.
Total premium for insurance every registered construction work will be set in
"Registration and acknowledgement about acceptation of construction to generál
agreement Nr. 2 405 728 831" as the product of the sum insured of construction
work and premium rates.

Výška sadzby je uvedená v prílohe č. 1.
Premium rates are available in attachment No. 01.
Predĺženie doby poistenia je automaticky poistené nasledovne;
Na nasledovných 12 mesiacov: sadzba 0,00%o
Na nasledovné poistné obdobie: sadzba podľa pokynov zaisťovateľa
Extensions in periód are automatically covered as follows:
Up to an additional 12 months: nill additional Premium
For the additonal insurance periód: rate according instruction of reinsurer

X.

Splatnosť
poistného
Maturity of
Premium

XI.

Bankové
spojenie
poisťovateľ

XI. Hlásenie
poistnej
udalosti
Announcement

Poistné sa dohaduje ako jednorazové a bude uhradené do 14 dní od prijatia stavby
do poistenia k rámcovej poistnej zmluve č. 2405728831.
Premiums are arguing as disposable and will be paid within 14 days of receipt of
the works in the insurance framework insurance contract no. 2405728831.

Všeobecná úverová banka a.s. retailová pobočka Bratislava - Gorkého
číslo účtu/A/o. ofaccount. BBAN: 0048134112/0200
IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112
BIC/SWIFT kód/code: SUBASKBX
konštantný symbol/constant symbol: 3558
variabilný symbol/var/ab/e symbol: 2405728831
Poistná zmluva je v správe poisťovateľa: Generáli Poisťovňa, a. s.
This Policy is administered by Generáli Poisťovňa, a. s.
Nároky na poistné plnenie s poistenia podľa tejto zmluvy si bude poistený uplatňovať
prostredníctvom sprostredkovateľa poistenia.

Underwriter: Mgr. Erika Belovičová
Sprostredkovateľ: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský)

tel: 00421 2 5857 2198
tei: 02/3262 1170

e-mail: erika.belovicova@qenerali.com
e-mail: miroslav.iavorsky@strabaq.com
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of claims

XIII. Osobitné
dojednania

The insured will assert claims by the local broker.
1. Dojednáva sa , že na základe požiadavky poisteného je možné poskytnúť
poistné krytie v rozsahu podľa VPP PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v3 Časť
II a III pre prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za
škodu vzniknutú inému v súvislosti so stavebno-montážnymi prácami
uskutočňovanými na mieste poistenia (ďalej len „Stavebno-montážna
zodpovednosť") s limitom poistného plnenia 5 000 000,00 EUR pre jednu
a všetky poistné udalosti vzniknuté počas poistného obdobia a spoluúčasťou
poisteného 5 000,00 EUR. Za poskytnutie poistného krytia pre riziko
zodpovednosť za škodu sa účtuje poistné vo výške 0,20 %o z poistnej sumy.
Požiadavku na poistenie zodpovednosti za škodu musí poistený nahlásiť v
„Prihlásení a potvrdení o prijatí stavby do poistenia k rámcovej poistnej zmluve
č. 2405728831. V prípade požiadavky na poistenie zodpovednosti za škodu sa
súčasne dojednáva Doložka 002.
Po vyčerpaní poistnej sumy podľa Sekcie II sa uplatňuje dodatočná
neohraničená paušálna jednorazová suma vo výške 5 000 000 EUR výhradne
na prípad ublíženia na zdraví a škôd na majetku. Uvedené sa nevzťahuje na
škody spôsobené z titulu
Zodpovednosti za vadný výrobok,
Environmentálneho rizika a Čistých finančných strát.
Táto špeciálna dohoda sa vzťahuje len na lokálne poistné zmluvy, ktorých
zaisťovateľom je spoločnosť Generáli Versicherung AG. Krytie je možné
poskytnúť až po tom, ako sa do spoločnosti Generáli Versicherung AG odošle
žiadosť o potvrdenie „neobmedzeného počtu škôd“.
Dojednáva sa že poistnou zmluvou sú kryté aj následné finančné škody
vyplývajúce zo straty alebo poškodenia (škody na zdraví alebo škody na
majetku).

It shall be agreed that, at the request of the insured can provide insurance
coverage to the extent by VPP PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v3 Part II and
III in the čase law laid down by the insured liability for damage arísing in
connection with other construction-assembly work undertaken on-site insurance
(hereinafter referred as " Construction and Erection TPL ') with a limit of
insurance benefits 5 000 000,00 EUR for one and all claims arísing during the
periód of insurance and deductibles insured 5 000,00 EUR for each insurance
claim. For the provision of cover for the risk of liability for damages is charged
premium of 0,20 %o of the sum insured. The requirement for liability insurance,
the insured mušt report the " Registration and acknowledgement about
acceptation of construction to generál agreement Nr. 2401459280. If the
requirements for liability insurance at the samé time negotiate Clause 002.
After consumption of the sum insured under Section II
an additional EUR
5.000.000 unlimited lump sum applies for bodily injury and property damage
exclusively.This does not apply to damages caused by Product Liability,
Environmental
Risk,
Pure
Financial
losses.
This special agreement only applies to local policies which are reinsured by
Generáli Versicherung AG. A request for confirmation of "unlimited number of
occurrences" has to be sent to Generáli Versicherung A G before cover can be
granted.
It is agreed that insurance policy also cover consequential financial losses
resulting from an indemnifying loss or damage (bodily injury or property
Underwriter: Mgr. Erika Belovičová
Sprostredkovateľ: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský)

tel: 00421 2 5857 2198
tel: 02/3262 1170

e-mail: erika.belovicova@qenerali.corn
e-maiľ. miroslav.iavorskv@strabaq.com
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damage).

2. Dojednáva sa, že škody spôsobené katastrofickými rizikami (záplava, povodeň,
víchrica, krupobitie, zosúvanie pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosúvanie
alebo zrútenie snehových lavín, pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov,
tiaha snehu alebo námrazy, zemetrasenie) a nastalé z jednej príčiny behom 72
hodín, sa hodnotia ako jedna poistná udalosť a z tohto titulu sa odpočíta iba
jedna spoluúčasť.
It shall be agreed that the damage caused by catastrophic risks (flood, flood,
hail, earthquakes, landslides, falling rocks or earth, earthquakes or breakdown
of avalanches, falling trees, poles or other objects stretches of snow or ice,
earthquakes) and are from one claim during 72 hours was evaluated as one
insured loss and as súch is deducted only one deductible.
3. Táto poistná zmluva je súčasťou medzinárodného poistného programu pre
poistenie zodpovednosti za škodu, ktorého nositeľom je poisťovňa Generáli
Versicherung AG, Rakúsko (ďalej len „zaisťovateľ“).
This Policy is a part of International Third Party Liability Master Program carried by
Generáli Versicherung AG, Rakúsko (Hereinafter the „Reinsurer”).
4. Zrušenie medzinárodnej poistnej zmluvy sa vzťahuje aj na túto poistnú zmluvu.
Cancelation of International Insurance Master Policy applies also to this Policy.
5. Ak nastane poistná udalosť, na ktorú sa bude vzťahovať krytie podľa medzinárodnej
poistnej zmluvy, bude poisťovňa plniť až po obdržaní písomného súhlasu
zaisťovateľa s likvidáciou príslušnej poistnej udalosti.
Settlement for any claim covered under International Master Program Policy will be
paid by Insurer only after Reinsurer's wrítten agreement with claim adjustment.
6. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na škody spôsobené v zmysle výluk, ktoré určil
zaisťovateľ a sú uvedené spolu so špeciálnymi dojednaniami zaisťovateľa
v anglickom znení v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Pre
účely tejto zmluvy je záväzný výklad znenia v krajine pôvodu.
This insurance does not refer to any claims caused by exclusions determined by
reinsurer and listed together with reinsurer's special agreements in Attachment
No.1. Interpretation of the wording in the country of origin is ob/igatory for the
purpose ofthis policy.
7. Právne vzťahy, vyplývajúce z poistenia, sa riadia slovenskými právnymi predpismi
a spory z poistenia rozhodujú súdy Slovenskej republiky.
Legal relations resulting from this Policy subject to slovak léga! regulations and
judgement of Slovak republic determine causes out of this Insurance.

XIV. Záverečné
ustanovenia
Closing
provisions

1. Pre poistenie uzavreté touto poistnou zmluvou platia Všeobecné
poistné
podmienky stavebno-montážneho poistenia pre všetky riziká VPP PPSM 15 VPP PPSM15 09/2015v3 (VPP PPSM 15) a doložky uvedené v bode IV tejto
zmluvy, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Podpisom tejto poistnej zmluvy
potvrdzujem, že som sa oboznámil so všetkými poistnými podmienkami
uvedenými v predošlej vete, súhlasím s nimi a obdržal som ich vyhotovenie, a
že mi boli oznámené informácie podľa § 792a Občianskeho zákonníka. Táto
zmluva je súčasťou medzinárodného programu technického poistenia
vystaveného pre spoločnosti skupiny STRABAG. Zmeny v medzinárodnom
programe, ktoré sa dotýkajú tejto zmluvy budú vykonané dodatkami k nej. Túto
zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými
zástupcami oboch zmluvných strán, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak.

Underwriter: Mgr. Erika Belovičová
Sprostredkovatef: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský)
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Insurance concluded under this Policy is regulated by General Insurance
Conditions for Construction and Erection All Risks Insurance VPP PPSM 15 VPP PPSM15 09/2015v3 (VPP PPSM 15), which are an inseparable part ofthis
Policy. By signing this Policy I hereby confirm that I háve read all Terms and
Conditions stated in the previous sentence, I agree with them and I obtained
copy of them, and that all Information has been communicated with me in
accordance with § 792a ofthe Civil Code.
2. V prípade, že rozsah poistenia podľa medzinárodného programu je širší ako
rozsah poistenia podľa tejto zmluvy, poisťovateľ poskytne poistenému plnenie
podľa medzinárodného programu, po predchádzajúcom súhlase jeho nositeľa Generáli Versicherung AG Wien. Rozsah poistenia podľa tejto zmluvy však
nesmie presiahnuť poistné krytie dojednané v rámci medzinárodného
programu, pokiaľ tak v ňom nebolo osobitne dojednané.
In the event that the scope of insurance under the international program
insurance is broader than the insurance under this policy, the insurer shall
provide the insured transaction in accordance with the international policy, with
the prior consent of its owner - Generáli Versicherung AG Vienna. Insurance
coverage under this policy shall not exceed the insurance coverage negotiated
within the international program as súch háve not been separately negotiated

Svojim podpisom potvrdzujem, že obsah poistnej zmluvy mi je zrozumiteľný,
vyjadruje moju slobodnú a vážnu vôľu, a na znak súhlasu poistnú zmluvu
podpisujem. Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, že boli overené moje
identifikačné údaje a totožnosť osobou konajúcou v mene poisťovateľa.
By signing this Policy I confirm that content of this Policy is understandable to me,
my signatúre expess my self-determination and serious backlash and thereof I sign
this Policy. By signing this Policy I confirm that my identification data and personál
identity háve been verified by the person acting on behalf ofthe Insurer.
4. Svojim podpisom potvrdzujem, že som uviedol a zodpovedal pravdivo, úplne a
podľa svojho najlepšieho vedomia všetky zadané otázky a údaje. Ďalej potvrdzujem,
že mi pred uzavretím poistnej zmluvy boli písomne poskytnuté informácie v zmysle
§ 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a že mi finančný poradca
poskytol informácie v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom
sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení.
By signing this Policy I confirm further that I háve listed and answered truthfully,
completely and to the best knowledge of all the questions and data. Further I
confirm that before the conclusion of this Policy were provided to me all Information
in accordanace with § 37 art. 3 of the Act. No. 8/2008 of the Code about Insurance
and financial advisor that my insurance intermediary has provided information in
accordance with the Act. 186/2009 Coll of. on financial intermediation and financial
counseling, as amended.
5. Svojim podpisom na tejto poistnej zmluve beriem na vedomie, že poisťovateľ je
oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v zmysle § 47 zákona
č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov
a právach dotknutej osoby sú vo VPP PPSM 15, s ktorými som sa oboznámil pred
podpisom tejto poistnej zmluvy.
By signing this Policy I understand that the Insurer is entitied to process personál
data of the persons concerned in accordance with § 47 of Act No. 8/2008 of the
Code about Insurance. Detailed information regarding the Processing of personál
data and the ríghts of the person are listed in VPP-PPSM15, which I háve noted
before signing this Policy.
6. V súlade s § 10 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z
trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
3.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto poistník vyhlasuje, že túto
zmluvu uzaviera vo vlastnom mene a finančné prostriedky, ktoré zaplatí ako sumu
poistného sú v jeho vlastníctve. Zároveň poistník vyhlasuje, že nie je politicky
exponovanou osobou podľa zákona č. 297/2008 Z. z. Ak toto vyhlásenie nie je
pravdivé, poistník písomne oznámi poisťovateľovi identifikačné údaje osoby,
v ktorej mene uzatvára túto zmluvu, resp. identifikačné údaje osoby, v ktorej
vlastníctve sú finančné prostriedky zaplatené ako poistné, vrátane súhlasu
tejto osoby vyjadreného jej podpisom. Povinnosti uvedené v predošlej vete
môže poistník splniť formou Cestného vyhlásenia na tlačive poisťovateľa.
In accordance with § 10 ofAct no. 297/2008 ofthe Code about prevention ofmoney
launderíng activities and the fínancing of terrorism and on amendments to certain
laws as amended, the Policyholder declares that this Policy was concluded in his
own name and funds to pay Premium are in its possession. The Policy holder
hereby declares that is not politically exposed person according to Act No.297/2008
of the Code. If this statement is not true, the Policyholder shall notify the
Insurer in writing the identifícation data of the person in whose name enters
into this Policy, respectively identifícation data of the person in whose
possession are the paid funds, including consent expressed signatúre of that
person. Obligations stated in the previous sentence may meet Policyholder in
the form of a solemn declaration on the form ofthe Insurer.
Žiadny poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné krytie a žiadny poisťovateľ
nezodpovedá za náhradu akejkoľvek škody alebo poskytnutie akéhokoľvek benefitu,
ak by poskytnutie takéhoto krytia alebo platby z takéhoto nároku na náhradu škody
alebo z poskytnutia takéhoto benefitu vystavilo poisťovateľa akejkoľvek sankcii,
zákazu alebo reštrikcii (obmedzeniu) v zmysle rezolúcie OSN alebo obchodným či
ekonomickým sankciám podľa zákonov alebo smerníc Európskej únie, Slovenskej
republiky, Veľkej Británie alebo USA.
No insurer is not required to provide insurance cover and no insurer is not liable for
any damage or providing any benefitifthe provision of súch coverage or payment of
súch claim for compensation or the provision of súch a benefit expose the insurer to
any sanction, prohibition or restriction (restriction) under UN resolutions or trade or
economic sanctions under the laws or regulations of the European Union, the
Slovák Republic, the United Kingdom or the United States.
Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán
obdrzí po jednom rovnopise.
Policy is issued in three originals, each party obtains one originál
Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, nie je
tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Zmluvné strany miesto
neplatného alebo neúčinného ustanovenia dohodnú nové ustanovenie, ktoré sa
najviac priblíži účelu, ktorý zmluvné strany v čase uzavretia zmluvy sledovali.
If any provision of this Policy is held invalid or unenforceable, it shall not affect the
validity and enforceability ofthe remaining provisions. Contractual parties instead of
invalid or ineffective provision shall agree a new provision which most closely
approximates the purpose by the Parties at the time of conclusion of the Policy.
Všetky dokumenty uvedené v Prílohách tejto zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
All documents listed in the attachments of this Policy form an inseparable part
thereof
Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými
zástupcami oboch zmluvných strán, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak.
This Policy can be changed or complemented only by written addendums signed by
representatives ofboth agreed parties, if not stated differently in this Policy.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

Underwriter: Mgr. Erika Belovičová
Sprostredkovateľ: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský)

tel: 00421 2 5857 2198
tel: 02/3262 1170

e-mail: erika.belovicova@qenerali.com
e-mail: miroslav.lavorskv@strabaq.com
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GENERÁLI
This Policy is valid from the dáte ofsigning by both contractual parties.
13. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely (netýka sa
poistníka, ktorý je právnickou osobou): Súhlasím, aby Generáli Poisťovňa, a. s.
spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum
narodenia, e-mail a telefónne číslo na účely marketingových činností poisťovateľa,
sprostredkovateľov poistenia a spoločností patriacich do skupiny Generáli (napr.
ponuka produktov, súvisiacich služieb, prieskum spokojnosti klientov, ponuka účasti
v súťažiach a anketách), a to počas trvania zmluvného vzťahu s poisťovateľom a po
dobu jedného roka po ukončení platnosti všetkých zmluvných vzťahov s
poisťovateľom. Beriem na vedomie, že mám právo na blokovanie mojich osobných
údajov z dôvodu odvolania tohto súhlasu. Podrobné informácie o právach dotknutej
osoby a spracúvaní osobných údajov, s ktorými som bol oboznámený, sú v
príslušných poistných podmienkach ako aj na webovej stránke poisťovateľa.
□ ÁNO ENIE

Consent to the Processing of personál data for marketing purposes (does not
apply if the policyholder is a legal person): I agree that Generáli Poistovna a. s.
process my personál data in the scope ofname, surname, address, dáte ofbirth, e
mail address and telephone number for the purpose of marketing activities of the
Insurer, insurance intermediaríes and companies belonging to the Generáli Group
(e.g. offering products, related Services, client satisfaction surveys, offer
participation contests), for the duration of the contractual relationship with the
Insurer and for one year after the termination of all contractual relationship with the
Insurer. I understand that I háve the right to block my personál data because of the
appeal of this agreement. Detailed information about the individuals concerned and
about Processing of personál data I was familiar, are in relevant General terms and
conditions as well as on the website ofthe Insurer.
14. Anglický preklad zmluvy má informatívny charakter. Záväzné je výlučne znenie
zmluvy v slovenskom jazyku. Toto sa netýka Prílohy č. 2 a 3, ktorá je záväzná v
anglickom jazyku.
The English translation of the Policy is of informative value only. Binding is
exclusively slovakian wording. This is not concerned the Attachment No. 02 and
No. 3, that is binding in English wording.
15. Súhlas poistníka so zasielaním písomností elektronicky:
Súhlasím so zasielaním písomností elektronicky na uvedenú funkčnú e-mailovú
adresu v súlade s príslušnými poistnými podmienkami a zároveň potvrdzujem, že
som si vedomý toho, že mi poisťovateľ môže zasielať písomnosti elektronicky, s
výnimkou písomností, na ktorých prevzatie je potrebný môj podpis alebo pri ktorých
z ich povahy vyplýva nevyhnutnosť doručiť ich inak ako prostredníctvom e-mailu:
□ ÁNO EJ NIE
/ agree with sending the documents in electronic form to the e-mail address
mentioned above in accordance with the related generál terms and conditions and I
confirm that I am aware that the Insurer is allowed to send me the documents in
electronic form excluding the documents which need to be taken over based on my
signatúre or which are necessary to be delivered in different way because of their
character.
□ Yes S No
XV. Prílohy

Príloha č. 1 - Sadzby poistného
Attachment No. 01 - Rates ofPremium
Príloha č. 2 - výluky a špeciálne dojednania
Attachment No. 02 - Exclusions and special agreements
Všeobecné poistné podmienky stavebno-montážneho poistenia pre všetky riziká

Underwriter; Mgr. Erika Belovičová
Sprostredkovateľ: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský)

tel: 00421 2 5857 2198
teľ 02/3262 1170

e-mail: erika.belovicova@generali.com
e-maiľ. miroslav.iavorskv@strabag.com
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-

-

-

VPP PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v3
General Insurance Conditions for Construction and Erection All Risks Insurance
VPP PPSM 15- VPP PPSM15 09/2015v3
Prihlásenie a potvrdenie o prijatí stavby do poistenia k rámcovej poistnej zmluve
č. 2405728831
Registration and acknowledgement about acceptation of construction to generál
agreement Nr. 2405728831

Informácia o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy
Information on relevant terms and conditions of insurance contracts
Doložka: 001 /Clause 001
Doložka: 002 / Clause 002
Doložka: 003 / Cluase 003
Doložka: 004 / Clause 004
Doložka: 006 / Clause 006
Doložka: 007 /Clause 007
Doložka: 013/Clause 013
Doložka: 014 /Clause 014
Doložka: 050 / Clause 050
Doložka: 107/ Clause 107
Doložka: 113/ Clause 113
Doložka: 115/ Clause 115
Doložka: 116 / Clause 116
Doložka: 119 / Clause 119
Doložka: 120 /Clause 120

V Bratislave dňa 18.01.2018
In Bratislava on 18-th ofJanj.

Generáli Poisťovňa, a. s.

Lamačská cesta 3/A. 641 04 Bratislava
IČO. 35 709 33^tôT5PR?S^2021000487

A 039
\
.......................... (K/Lw^0r~v...........

STRABAG BRVZ s.r.o.
• Mlynské-Nivy 61/A, 82S 18 Bratislava 26

Generáli Poisťovňa, a. s.
Mgr. Erika Belovičová
underwriter/underwtiter

STRABAG/BRVZ s.r.o. (2)
Ing. IVan Ferenčák
na základe plnej moci
on the base of power of attorney

Generáli Poisťovňa, a. s.
Lamačská cetela 3/A. 641 04 Bratislava
IČO: 35

IČ DPH: SK2021000487

039

STRABAG BRVZ s.r.o.

STRABAG BRVZ sírío^

82518 eratiS,ava 26

Jana Hajdúchová
na základe plnej moci
on the base of power of attorney

Underwriter: Mgr. Erika Belovičová
Sprostredkovateľ: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský)

Generáli Poisťovňa, a. s.
Ing. Miroslav Škripec
vrchný riaditeľ úseku poistenia veľkých rizík
head manager of GC&C Section

tel; 00421 2 5857 2198
tel: 02/3262 1170

e-mail: erika.belovicova@qenerali.com
e-mail: miroslav.iavorsky@strabag.com
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Slovenská komora stavebných inžinierov

Osvedčenie
o vykonaní odbornej skúšky
Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

I
I

Ing. Peter Kordiak

rodné číslo

podlá zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

stavbyvedúci
s odborným zameraním

Inžinierske stavby

- dopravné stavby - pozemné komunikácie, mosty

s evidenčným číslom

03868*21-22*

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

J
LL
1
U

Slovenská komora stavebných inžinierov

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti
Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Jozef Belica

Stavbyve<J,

narodený/á

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb,
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavbyvedúci

s evidenčným číslom

12842

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.
____ yj

12.5.2015
Dátum vydania

prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.
Predseda SKSI

SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE SKSI BANSKÁ BYSTRICA

Vážený pán
Ing. Belica Jozef
Hosťovce 212
951 91 Hosťovce

Telefón
0901/914578
048/4115071

Naša značka
480/2015

Banská Bystrica
09.07.2015

Vybavuje
Zuzana Parobeková

Vec: Potvrdenie o rozsahu odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúci.

Týmto potvrdzujeme, že Ing. Jozef Belica, narodený dňa 12. decembra 1982, je zapísaný v Evidencii
odborne spôsobilých osôb na výkon činnosti stavbyvedúci podľa § 31 ods. 2 písm. j) a k) zákona
č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších
predpisov a má odbornú spôsobilosť na výkon nasledujúcej činnosti:
- stavbyvedúci s odborným zameraním:
Inžinierske stavby - dopravné stavby
na základe čoho mu bolo Slovenskou komorou stavebných inžinierov dňa 12. mája 2015 vystavené osvedčenie o
odbornej spôsobilosti pod evidenčným číslom 12842

S pozdravom

Z
'Qyvu—•
Ing. Ján Ďurica
predseda RZ SKSI Banská Bystrica
Zuzana Parobeková
organizačná pracovníčka RK SKSI Banská Bystrica

SLOVENSKÁ KOMORA
STAVEBNÝCH INŽINIEROV

fíegionálna kancelária
gent

REGIONÁLNA KANCELÁRIA SKSI BANSKÁ BYSTRICA
Kollárova 2, 974 01 Banské Bystrica
tel.: 048/411 5071
■
e-mail: sksibb@sksi.sk
www.sksi.sk

Bystrica

