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ôSchodné meno: 
Sídlo:
Štatutárny zástupca: 
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba : 
Telefón:
Email:

Zmluva o dielo č. 2018/ED/01/005

Článok I.
Zmluvné strany

Obec Hrachovište
Hrachovište 255, 916 16 Hrachovište
JUDr. Ivan Kolník -  starosta obce Hrachovište
00311626
2021091545
JUDr. Ivan Kolník -  starosta obce Hrachovište 
+421 918 535 608 
obecnyurad@hrachoviste.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Zhotoviteľ:
Sídlo:
Právna forma:

Štatutárny orgán:

zastúpený:

vo veciach technických

bankové spojenie: 
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
telefón:
e-mail:

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 
spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 
č. 991/B:
Ing. Jarmila Považanová -  konateľ 
Ing. Branislav Lukáč - konateľ 
Viera Nádaská -  konateľ 
Ing. Ľuboš Tomášek -  konateľ 
Ing. Ondrej Novák -  konateľ 
Ing. Jakub Svoboda -  konateľ 
Dipl. Ing. Aleš Trojan - konateľ 
vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: 
vedúci prevádzkovej jednotky Trenčín: Ing. Anton Boe 
riaditeľ oblasti SEVER: Ing. Ján Michel 

oprávnený ku konaniu:
vedúci PJ Trenčín: Ing. Anton Boe 
stavbyvedúci PJ Trenčín: Ing. Rastislav Jadroň 
UniCredit Bank Slovakia a.s.
SK54 1111 0000 0014 2311 0003
17317282
2020316298
SK2020316298
032/6491638
anton.boc@,strabag.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)
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Článok II.
Právny predpis

2.1 Zmluva o dielo sa uzatvára podľa § 536 anasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný 
zákonník) v znení neskorších predpisov.

Článok III.
Predmet plnenia zmluvy

3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: Komunikácie v obci Hrachovište. Zhotoviteľ 
sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy, a to za podmienok uvedených v tejto zmluve.

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet uvedený v bode 3.1 tohto článku zmluvy v rozsahu 
podľa zadania na základe výkazu výmer a za podmienok dohodnutých v zmluve a zhotovené dielo 
riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite, v súlade so zákonom č. 50/1976 
Zb. (Stavebný zákon) a súvisiacich STN.

3.3. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil 
objednávateľovi ako uchádzač vo verejnom obstarávaní.

Článok IV.
Miesto plnenia a čas plnenia

4.1. Miestom plnenia zmluvy je: obec Hrachovište.

4.2. Čas plnenia zmluvy: zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa 
ods. 3.1 tejto zmluvy v termíne do 60 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska 
zhotoviteľovi.

4.2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s lehotou výstavby diela po 
dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto 
zmluvy následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota 
výstavby predlžuje o dobu prerušenia prác zo strany objednávateľa. Takéto skutočnosti musia byť 
zapísané v stavebnom denníku.

4.2.2. V prípade zmeny riešenia zo strany objednávateľa, ktorá si vyžaduje zmenu diela, sa lehota 
výstavby predĺži úmerne o dobu potrebnú na realizáciu tejto zmeny.

4.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 
dohodnutú cenu.

4.4. Trvanie zmluvy do 31.12.2018

Článok V.

Cena diela a platobné podmienky

5.1. Cena diela v celom rozsahu podľa článku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 
strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky 
MF č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. Cena za predmet zmluvy je stanovená vrátane 20 
% DPH, cla, dovoznej prirážky a iným zákonom stanovených príplatkov a poplatkov. Zmluvná cena 
je konečná. Stavebné dielo bude zhotoviteľom vykonané v ponúknutej cene a v požadovanej 
kvalite.



5.2. Cena predmetu tejto zmluvy je stanovená v nasledovnom členení:

P.č. Dielo/stavba Cena v EUR 
bez DPH

DPH 20% Cena v EUR 
s DPH

1. Komunikácie v obci 
Hrachovište

74 057,32 14 811,46 88 868,78

5.3. Cena je viazaná na výkaz výmer, ktorý predložil objednávateľ ako podklad do súťaže, čo je 
do kvality a množstiev podrobne špecifikované ponukovým rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí 
prílohu č.l. tejto zmluvy. Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov 
a stavebno-montážnych prác, zodpovedajúce STN a všeobecne záväzným predpisom vo výstavbe.

5.4. V cene uvedenej v ods. 2 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na:
a) vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska,
b) práce a dodávky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpísaných v ponukovom 
rozpočte zhotoviteľa,
c) všetky doklady potrebné ku kolaudácii stavby (v prípade potreby), k uvedeniu diela do 
prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a STN noriem 
(vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na predmet zákazky.

5.5. Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu 
zmluvy v zmysle bodu 3.1. Faktúra bude splatná do 30 dní od jej odoslania objednávateľovi.

Článok VI.

Vlastnícke právo na zhotovované dielo a nebezpečenstvo škody na ňom

6.1 Vlastnícke právo na zhotovované dielo a nebezpečenstvo škody na ňom prechádzajú na 
Objednávateľa dňom odovzdania a prevzatia diela, uvedenom v zápisnici o úspešnom odovzdaní a 
prevzatí diela.

Článok VII.

Zodpovednosť za vady, záruka

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté 
vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá chyby, ktoré by rušili, 
alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve 
predpokladaným účelom.

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené 
porušením jeho povinností.

7.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím násilného poškodenia diela.

7.4. Záručná doba je 5 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
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7.5. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela 
objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou 
pohromou.

7.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /závady diela/ bez 
zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 15 dní od uplatnenia reklamácie.

Článok Vín.
Zmluvné pokuty

8.1. Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí 
objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

i

8.2. V prípade, že je objednávateľ v omeškám s úhradou ťaktúry, zhotoviteľ má právo na úroky 
z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka.

Článok IX. 
Odstúpenie od zmluvy

9.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. 
Obchodného zákonníka.

9.2. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.

9.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne.

9.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo 
strany zhotoviteľa, za čo sa považujú tieto skutočnosti:

• ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami zmluvy prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení 
zmluvy,

• ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať predmet zmluvy v rozpore s dohodnutými 
podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený 
a ktoré napriek tomu neodstránil v primerane poskytnutej lehote.

Článok X.

Záverečné ustanovenia

10.1. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami 
tejto zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení 
ich zmien a doplnkov.

10.2. Zmluvu môžu zmluvné strany meniť len písomnými obojstranne odsúhlasenými a 
podpísanými dodatkami.

10.3. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve 
vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

10.4. Ďalšie zmluvné podmienky, ktoré nie sú špecifikované v tejto zmluve, sú predmetom 
rokovania pri podpise zmluvy medzi zhotoviteľom a objednávateľom v rozsahu ustanovení
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platného Obchodného zákonníka a právnych predpisov upravujúcich rozpočtové hospodárenie 
objednávateľa a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.

10.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Zmluva je 
účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v 
nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov.

10.6. Súčasťou tejto zmluvy je:
• príloha č. 1. ponukový rozpočet -  ocenený výkaz výmer

V Žiline, dňa. .i.:. .. V Hrachovišti, dňa ^
Za zhotoviteľa: Za objednávateľa:

«atlsIavB

Ing. iln  Michel 
riaditeľ oblasti SEVER 
na základe plnej moci

Anton Boe 
vedúci PJ TRENČÍN 
na základe plnej moci
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

N ázov stavby Komunikácie v obci Hrachovište JKSO

N ázov objektu EČ O

Názov časti Miesto

IČ O  DIČ

O bjednávateľ O bec Hrachovište

Projektant

Zhotoviteľ S T R A B A G  s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval

Merné a účelové jednotky

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

0  0 , 0 0 o| 0 , 0 0 ° 0 , 0 0

Rozpočtové náklady v EUR

A  Základné rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 74 057,32 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 M ontáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 1 0 1 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Ú zem né vplyvy 0,00

4 M ontáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 M ontáž 0,00 18 V R N  z  rozpočtu 0,00

7 ZRN(r. 1-6) 74 057,32 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

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

Projektant q  Celkové náklady

23  Súčet 7, 12, 19-22

Dátum a podpis Pečiatka 2 4  20.0  %  74  05 7 ,3 2  DP H

Objednávateľ 25] d p h

26 Cena s DPH (r. 23-25)

17317282 2020 316 298

Dňa



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Komunikácie v obci Hrachovište
O bjekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: O bec Hrachovište
Zhotoviteľ: STR A B A G  s.r.o.
Dátum:

Kód Popis C ena celkom
1 2 3

SO  01 - Pod s tan icou 19 454 ,45
SO  02 - G ab lo ve  1 6 622 ,50
SO  03 - G ab lo ve  2 14 150,90
SO  04 - G ab lo ve  3 (m e d zi 1,2) 11 495 ,50
SO  05 ■ G ab lo ve  4  ( po m ost) 22 333 ,97
C elkom 74 057 .32

STR
STRABAGv
M lynské Nivy 6 i ,
(61)
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ROZPOČET
Stavba: Komunikácie v obci Hrachovište
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Hrachovište 
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum:

STRABAG
Jednotkové ceny považujeme v zmysle § 17 Obchodného zákonníka za 

obchodné tajomstvo

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Sadzba

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SO 01 - Pod stanicou
1 Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu z povrchu podkladu alebo krytu 

bet. alebo asfalt.
m2 1 097.200 0,15 164,58 20,0

2 Odstránenie nánosu na krajniciach m 422.000 1.21 510,62 20,0
3 Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnenim podkladov kamenivom obaleným 

asfaltom ÍOK)
t 55,000 90,10 4 955.50 20,0

4 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 
0. 50 do 0.80 ko/m2

m2 1 097,200 0,38 416,94 20,0

5 Betón asfaltový po zhutnení ll.tr. strednozmný AC 11 hr.50mm m2 1 097,200 11,82 12 968,90 20,0
6 Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200mm zvýšením krycieho hrnca ks 4,000 98,35 393,40 20,0
7 Rezanie + prelepenie spoja asfalt, pásom m 10,400 4,28 44,51 20,0

SO 02 - Gablove 1
8 Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu z povrchu podkladu alebo krytu 

bet. alebo asfalt.
m2 350,000 0,15 52,50 20,0

9 Odstránenie nánosu na krajniciach m 200,000 1.21 242,00 20,0
10 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 

0. 50 do 0.80 ka/m2
m2 350.000 0,38 133,00 20,0

11 Betón asfaltový po zhutnení ll.tr. strednozmný AC 11 O hr.50mm m2 350,000 11,82 4 137,00 20,0
12 Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200mm zvýšením krycieho hrnca ks 4.000 98,35 393,40 20,0
13 Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnenim podkladov kamenivom obaleným 

asfaltom ŕOK)
t 18,000 90,10 1 621,80 20,0

14 Rezanie + prelepenie spoja asfalt, pásom m 10,000 4,28 42.80 20,0

15 Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu z povrchu podkladu alebo krytu m2 776,000 0,15 116,40 20.0

16 Odstránenie nánosu na krajniciach m 360,000 1.21 435.60 20,0
17 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 

0. 50 do 0.80 ko/m2
m2 776,000 0,38 294,88 20,0

18 Betón asfaltový po zhutnení ll.tr. strednozmný AC 11 O hr.50mm m2 776,000 11,82 9 172,32 20,0
19 Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200mm zvýšením krycieho hrnca ks 5,000 98,35 491,75 20,0
20 Rezanie + prelepenie spoja asfalt, pásom m 8,400 4,28 35,95 20,0
21 Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnenim podkladov kamenivom obaleným t 40.000 90,10 3 604.00 20,0

SO 04 - Gablove 3 (medzi 1,2)
22 Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu z povrchu podkladu alebo krytu 

bet. alebo asfalt.
m2 590,400 0,15 88,56 20,0

23 Odstránenie nánosu na krajniciach m 348,000 1.21 421,08 20,0
24 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 

0. 50 do 0.80 ko/m2
m2 590,400 0,38 224,35 20,0

25 Betón asfaltový po zhutnení ll.tr. strednozmný AC 11 O hr.50mm m2 590,400 11,82 6 978,53 20,0
26 Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnenim podkladov kamenivom obaleným 

asfaltom ÍOIO
t 35,000 90.10 3 153,50 20,0

27 Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200mm zvýšením krycieho hrnca ks 4.000 98.35 393,40 20,0
28 Rezanie + prelepenie spoja asfalt, pásom m 16.200 4.28 69,34 20,0
29 Zápich kpl 1,000 166,74 166,74 20,0

SO 05 - Gablove 4 ( po most)
30 Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu z povrchu podkladu alebo krytu m2 1 208,625 0.15 181,29 20,0

31 Odstránenie nánosu na krajniciach m 524,000 1.21 634,04 20,0
32 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 

0. 50 do 0.80 ko/m2
m2 1 208,625 0,38 459,28 20,0

33 Betón asfaltový po zhutnení ll.tr. strednozmný AC 11 O hr.50mm m2 1 208,625 11,82 14 285,95 20,0
34 Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnenim podkladov kamenivom obaleným 

asfaltom fOK)
t 65,000 90,10 5 856,50 20,0

35 Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200mm zvýšením krycieho hrnca ks 2,000 98,35 196,70 20,0
36 Rezanie + prelepenie spoja asfalt, pásom m 51,400 4,28 219.99 20,0
37 Zápich kpl 3,000 166,74 500,22 20,0

18 Brati&tflVB
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PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.
Y ,~s-:é ľvvy 61/A, 825 18 Bratislava,
20  17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou
a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 
991/B.

Ing. Jána Michela, nar. 27.6.1959, bytom Jaseňová 29, 010 07 Žilina,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní 
verejných zákážiek s predpokladanou cenou do 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez 
DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného 
úkonu nepresiahne 3,0mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie 
ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávate!’ a akýchkoľvek 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 splnomocnenou osobou.

Toto plnomocenstvo platí do skončenia prácovného pomeru splnomocnenca, alebo do 
jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocenstva všetky skoršie plnomocenstvá zanikajú.

Dňa 0 3 .^

i splnomocňuje

Viera Nádaská 
konateľka

Ing. Branislav Lukáč 
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Ján Michel

• ‘hDátum prijatia plnej moci:..ť.:.„ Podpis splnomocnenca



PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282
Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 
991/B.

Ing. Antona Boca, nar. 16.12.1962, bytom Karpatská 32, 911 01 Trenčín,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní 
verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez 
DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného 
úkonu nepresiahne 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie 
ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek 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 splnomocnenou osobou.

Toto plnomocenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do 
jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocenstva všetky skoršie plnomocenstvá zanikajú.

Q|X~ no m  o rM /i

Oiera Nádaská Ing. Branislav Lukáč

splnomocňuje

konateľka konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Anton Boe

Dátum prijatia plnej moci: Podpis splnomocnencarľľľ.


