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ZMLUVA O DIELO č.-3/2oť:}-/f/./liľr!et- OPRlľJ iii<. 

fl"'š \•:� 'uzatvorená podľa§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
�,� / 

Objednávateľ 
Obchodné meno: 
Adresa: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
Tel: 
Mobil: 

1. Zmluvné strany

Obec Horné Naštice 
Horné Naštice č. 75, 956 41 Horné Naštice 
Jozefom Hederom - starostom obce 
00310433 
2021053408 
038/ 768 41 20 
0917 871 778 

E-mail: ocu@obechornenastice.sk 
(ďalej ako „objednávateľ) 

Zhotoviteľ: 
Obchodné meno: 
Adresa: 

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 
ul. 1.mája 11, 911 01 Trenčín 

Zastúpená: Ing. Denisa Beníčková - predseda predstavenstva 
Ing. Milan Topoli - člen predstavenstva 

Kontaktná osoba: Ing. Matúš Bečár - manažér riadenia projektov 
Mobil: 0902 964 683 
Zapísaná: OR Okresný súd Trenčín, v odd. Sa, vložka č. 10163/R 
IČO: 36306410 
IČ DPH: SK 2020176191 
Bankové spojenie: VUB, a.s. 
Číslo účtu: SK03 0200 0000 2700 0200 2202 
E-mail: tvs(@tvs.sk 
( ďalej ako „zhotovitel"')

II. Predmet zmluvy

2.1. Predmet zmluvy: ,,Rekonštrukcia - oprava miestnej komunikácie položenie
asfaltovej hmoty". 

2.2. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s ponukou, ktorú 
predložil objednávateľovi ako uchádzač vo verejnom obstarávaní. Táto ponuka 
je archivovaná ako súčasť dokumentácie u objednávateľa. Tieto dokumenty 
(tzn. súťažné podklady a ponuka) sú obom zmluvným stranám známe, boli 
zmluvným stranám navzájom odovzdané a obe zmluvné strany ich považujú za 
východiskové podklady k tejto zmluve. 

III. Predmet plnenia



3.1. Predmetom plnenia zmluvy o dielo je rekonštrukcia - oprava miestnej 
komunikácie položenie asfaltovej hmoty p. č. C-KN č. 367 v zmysle priloženého 
rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. 

IV. Čas plnenia

4.1. Termín realizácie prác: 
4.1.1 Odovzdanie staveniska: podľa zápisu v stavebnom denníku. 
4.1.2 Začatie diela: do 5 dní od odovzdania staveniska. 
4.1.3 Ukončenie diela: do 30 dní od prevzatia staveniska. 

4.2. Prípadné zmeny času plnenia, uvedené v čl. IV., bod 4.1. tejto zmluvy, dohodnú 
zmluvné strany formou písomných dodatkov k zmluve, ktoré sa po 
obojstrannom súhlasnom podpise oboch strán stanú neoddeliteľnou súčasťou 
tejto zmluvy. 

4.3. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo bez zbytočného odkladu prevziať 
a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. 

V. Cena diela

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená v zmysle zákona NR SR 
č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
5.1.1 Cena EUR 9 978,44EUR, 
5.1.2 DPH 20% 1 995,69EUR, 
5.1.3 Cena sDPH 11 974,13EUR. 

5.2. Všetky prípadné požadované zmeny a práce na predmete diela, ktoré sú 
zmenami a prácami naviac musia byť pred ich realizáciou odsúhlasené 
objednávateľom a upravené písomným dodatkom k zmluve. Pri oceňovaní 
zmien a naviac prác použije zhotoviteľ jednotkové ceny uvedené v rozpočte za 
zhotovenie podľa tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje požadované zmeny 
a naviac práce uhradiť. 

5.3. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť zhotoviteľovi skutočne 
vykonané práce ku dňu, kedy písomné odstúpenie od zmluvy došlo na vedomie 
zhotoviteľovi a to na základe vzájomnej odsúhlasenej kalkulácie vykonaných 
prác. 

Vl. Platobné podmienky 

6.1. Práce budú fakturované v zmysle vypracovanej cenovej ponuky, na základe 
skutočne vykonaných a vzájomne odsúhlasených realizovaných prác. 

6.3. Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní od doručenia objednávateľovi 
6.4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti dňového dokladu podľa zákona NR 

SR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
6.5. Ak objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúru v lehote splatnosti, uvedenej 

v čl. Vl., bod 6.2 tejto zmluvy , zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo 
výške 0,05 % z nezaplatenej časti za každý deň omeškania. 

VII. Záruka
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9.4 Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne 
splniť svoj záväzok zo Zmluvy. 

X. Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy obidvoma zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na 
§ 47a, ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v platnom znení).

10.2 Zmluva ja vyhotovená v 4 exemplároch, každý účastník obdrží dva exempláre. 
10.3 Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy a neupravené v tejto zmluve riadia sa 

príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka 
v platnom znení. 

10.4 Po prečítaní zmluvy a súhlase s jej obsahom, účastníci zmluvu uzavreli 
slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, teda tak, aby v budúcnosti 
nevzbudzovala žiadne pochybnosti o tom, čo chceli jej obsahom prejaviť. Na 
znak súhlasu s obsahom tohto právneho úkonu pripájajú účastníci svoje 
vlastnoručné podpisy. 

10.5 Nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č.1: Rozpočet na opravu miestnej 
komunikácie/ p. č. C-KN č. 367 
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h dv /b rJ/ itJ/f ornyc as 1c1ac , na: .......... .. 

za objednávateľa: 

'''''"""'''"''"ť"' . ......... .................... . J e Hed ra 
st rosta o ce 

V Trenčíne, dňa (ť.,�(�I JL

za zhotoviteľa: 

'j��-1· TRENCIANSKA
11 ( _)\ VODOHOSPODÁRSKA 
tL:. .,,'J SPOLOČNOSŤ, a. s.

--
Q:) 1 '" '' ' ii r�["IJťii,. -----... ·- .. _. . - 1

. ................ � ......... .. .............. . 
Ing. Denisa Beníčková 

predseda predstavenstva 

············/··�······················ 
lng?Milan Topoli 

člen predstavenstva 

Príloha č. 1 - Rozpočet na opravu miestnej komunikácie/ p. č. C-KN č. 367 
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Príloha č.1 KRYCI LIST ROZPOCTU 

Názov stavby 
Rekonštrukcia - oprava miestnej komunikácie položenie asfaltovej 

JKSO 
hmoty 

Názov objektu 
Rekonštrukcia - oprava miestnej komunikácie položenie asf. 

EČO 
hmoty p.č. C-KN č . 367 

Miesto Horné Naštice 

IČO IČ DPH 

Objednávateľ Obec Horné Naštice 

Projektant 

Zhotoviteľ 

Spracoval Ing.Matúš Bečár 

Rozpočet číslo Dňa 

1 1 
121 .122016 

1 

Merné a úče lové jednotky 

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

o 0,00 o 0,00 o 0,00 

Rozpočtové náklady , EUR 

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajš ie rozpočtové náklady 

1 HSV Dodávky 7 110,00 8 Práca nadčas o.oa 13 GZS 0,00 

2 Montáž 2 868,44 9 Bez pevnej podl. o.oa 14 Projektové práce 0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 1 O Kultúrna pamiatka o.oa 15 Sťažené podmienky 0,00 

4 Montáž 0,00 11 o.oa 16 Vplyv prostredia 0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN 0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (r. 1-6) 9 978,44 12 DN(r. 8-11 ) 
1 

19 VRN (r. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. či n nosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00 

Projektant D Celkové náklady 

23 Súčet 7, 12, 19-22 9 978,44 

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPf- 20 ,00 % z 9 978,44 1 995 ,69 

Objednávateľ -N ' /~} > 25 Cena s DPH (r. 23-24) 11 974,13 

I /(.) 1 1 ~ 
,' ~ E Prípočty a odpočty 

Dátum a podpis Pečja a , 

fp Zhotoviteľ .;~~ ľl..A 26 Dodávky zadávateľa 0,00 ...,,,.._~ _,. 

*~ 27 Kizavá doložka 0,00 . 
Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00 

'1(9rENČIAN,KA \J /\ 2) VODOHOSPO[\ARC, 
SPOLOČNOST a s. 

~ 1 1 
\ 

~ 
. 1 o, ,, l 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: Rekonštrukcia - oprava miestnej komunikácie položenie asfaltovej hmoty 

Objekt: Rekonštrukcia - oprava miestnej komunikácie položenie asf. hmoty p.č. C-KN č. 367 

ObJednávateľ Obec Horné Našt1ce 

Zhotoviteľ 

Miesto Horne Našt1ce 

Kód 

HSV Práce a dodávky HSV 

5 Komunikácie 

99 Presun hmôt HSV 

Celkom 

Popis Dodávka 

7 110,000 

7 110,000 

0,000 

7110,000 

Strana 1 z 1 

Spracoval Ing Matuš Bečár 

Dátum 21 12 2016 

Montáž 

2 868,435 

964,800 

1 903,635 

2 868,435 

Cena celkom Hmotnosť celkom 

9 978,435 78,162 

8 074,800 78,162 

1 903,635 0,000 

9 978,435 78,162 

Suť celkom 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER 

Stavba: Rekonštrukcia - oprava miestnej komunikácie položenie asfaltovej hmoty 

Objekt: Rekonštrukcia - oprava miestnej komunikácie položenie asf. hmoty p.č. C-KN č. 367 

Objednávateľ. Obec Horné Naštice 

Zhotoviteľ 

Miesto Horné Naštice 

Č. Kód položky Popis 

HSV Práce a dodávky HSV 

5 Komunikácie 

Postrek asfaltový spojovaci bez posypu kamenivom z 
1 573211111 asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 

Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. 
strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L hr. 

2 577141112 50mm 

99 Presun hmôt HSV 

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 
3 998225111 asfaltovým akejkoľvek dÍžky objektu 

Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú 
4 998225194 najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m 

5 998225195 Priplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m 

Celkom 
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MJ 

m2 

m2 

t 

t 

t 

Spracoval: Ing.Matúš Bečár 

Dátum: 21.12.2016 

Množstvo 
celkom 

600,000 

600.000 

78.162 

78,162 

1 563,240 

Cena 
jednotková 

0,566 

12,892 

2.045 

1,130 

1,059 

Cena celkom 

9 978,435 

8 074,800 

339,600 

7 735,200 

1 903,635 

159,841 

88,323 

1 655,471 

9 978,435 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 




