
ZMLUVA O DIELO č. 1/8/2017 

uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

Objednávateľ: Obec Horné Naštice 

1. Zmluvné strany

Adresa: Horné Naštice č. 75, 956 41 Horné Naštice 

Zastúpená: Jozefom Hederom - starostom obce 

IČO: 00310433 

DIČ: 2021053408 

Tel: 038 7684120 

Mobil: 0917871778 

E-mail: ocu@obechornenastice.sk 

/ ďalej ako objednávateľ/ 

Zhotoviteľ: 

Adresa: 

Zastúpená: 

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s., 

ul. 1. mája 11, 911 01 Trenčín 

Ing. Denisa Beníčková - predseda predstavenstva 

Ing. Milan Topoli - člen predstavensta 

Kontaktná osoba: Ing. Matúš Bečár- manažér riadenia projektov 

Mobil: 

Zapísaná: 

IČO: 

IČ DPH: 

0902 964 683 

OR Okresný súd Trenčín, v odd. Sa, vložka č. 10163/R 

36306410 

SK 2020176191 

Bankové spojenie: VUB, a.s., 

Číslo účtu: SK03 0200 0000 2700 0200 2202 

E-mail: tvs@tvs.sk 

/ďalej ako zhotoviteľ/ 



II. Predmet zmluvy

2.1 Predmet zmluvy : ,,Rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií, úprava terénu, 

uloženie podkladového materiálu, asfaltový náter a samotné položenie asfaltovej hmoty vo 

výmere 1 659 m2
". 

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 a rozšírenie miestnych komunikácií, 

úprava terénu, uloženie podkladového materiálu, asfaltový nástrek a samotné položenie 

asfaltovej hmoty p. č. 25/6, 26/2, 36/3, 44/4, 45/4, 48/3, 49/5, 52/5, 58/2, 57 /5, 53/13, 

53/10, 53/6,49/5, 59/5, 2060/39,2060/11, 2060/45,2050/1,2060/10, 2060/15,2060/14, 

2060/11, 373, 3/2, 1660/32, 1660/30,1660/29, v zmysle priloženého rozpočtu, ktorý tvorí 

Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. 

4.1 Termín realizácie prác: 

IV. Čas plnenia

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. 

V. Cena diela

5.1 Cena za zhotovenie predmetu je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov. 

5.1.1. Cena EU R 24 499, 91 

5.1.2. DPH 20% 

5.1.3. Cena s DPH 

4 899, 98 

29 399, 89 



5.2 Všetky prípadné požadované zmeny a práce na predmete diela, ktoré sú zmenami 

a prácami naviac musia byť pred 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 realizačných prác. 

6.3. Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní od doručenia objednávateľovi 

6.4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového 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

7.1. Zhotoviteľ poskytuje na zhotovené dielo záruku na dobu 24 mesiacov. 

7.2. Záručná doba začne plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela 

na dobu uvedenú v čl. VII., bod 7.1. 

7.3. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu 

Po tom čo ich zistil, najneskôr do 7 pracovných dní od zistenia. 

7.4. Zhotoviteľ po vzájomnej dohode odstráni závady do 5 pracovných dní po uplatnení reklamácie. 

V prípade vady diela, u ktorej je potrebný čas na odstránenie dlhší, zhotoviteľ je povinný do 

troch dní po uplatnení oprávnenej reklamácie dohodnúť s objednávateľom písomnou formou 

spôsob a termín odstránenia vady diela. 

7.5. Záručná doba sa predlžuje o dobu trvania odstraňovania vád na premete diela v rámci 

oprávnenej reklamácie . 



VIII. Podmienky vykonania a odovzdania diela

8.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre zahájením prác oslobodené od právnych 

a faktických prekážok brániacim zhotoviteľovi začať a pokračovať v plnení zmluvy. 

Odovzdávanie a prevzatie staveniska potvrdia zmluvné strany podpisom protokolu o 

odovzdaní a prevzatí staveniska. 

8.2. Objednávateľ prehlasuje, že na stavbe bude vykonávať počas celej doby realizácie diela 

technický dozor . Technickým dozorom je poverený p.Jozef Hedera , starosta obce. 

8.3. Dielo bude považované za dokončené a odovzdané dňom podpisu zápisnice o odovzdaní 

a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ je povinný dielo prevziať, ak 

prevzatiu nebránia závady, ktoré by bránili užívaniu diela. Prípadné drobné vady alebo 

nedorobky nebrániace užívaniu diela, nie sú dôvodom na jeho neprevzatie . 

8.4. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb zdržiavajúcich sa na stavenisku 

a čistotu a poriadok na stavenisku. 

8.5. Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenia podzemných inžinierskych sietí, ktoré mu neboli 

vytýčené a odovzdané. 

8.6. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodu na 

na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vzniknuté náklady, 

ktoré zhotoviteľovi vznikli do času prerušenia, alebo zastavenia prác na stav v akom sa 

dielo vo chvíli prerušenia, alebo zastavenia prác nachádza. 

IX. Zmluvné pokuty

9.1. 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. 

9.2. Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny diela za 

každý deň omeškania v prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym a včasným protokolárnym 

odovzdaním diela . 

9.3. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. 

9.4. Zaplatením zmluvnej pokuty as zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj 

záväzok zo Zmluvy . 



X. Záverečné ustanovenia

10.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na §47a,odst.lzák.č. 

40/1964 Zb.,Občianskeho zákonníka v platnom znení). 

10.2. Zmluva je 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.513/19 9 1  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 atak, 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.l : Rozpočet na opravu miestnej 

komunikácie/ p.č. C-KN č.367 

V H ' h N v. . h dv �,/. tJ.f.�,f ľ-ornyc ast1c1ac , na .......... . 

za objednávateľa : 

.. 

V Trenčíne, dňa .............. . 

za zhotoviteľa: 

l 1 I /"\ 
I 

.................................... ............. 
- \,,./ f

starosta obce 

Ing.Denisa Beníčková 

predseda predstavenstva 

·············7·····l···· ·························lng)v1ilan oli 

člen pred avenstva 

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



ROZPOČET 
Stavba: Rekonštrukcia a rozšlrenie miestnych komunikácii 

Objekt: 

Objednávateľ: Obec Horné Naštice 

Zhotoviteľ: Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a s. 

Miesto. Horné Naštice 

č. Kód položky Popis 

HSV Práce a dodávky HSV 

5 Komunikácie 

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

Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnen! 1. tr. stredozrnný 
2 577141112 AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L hr. 50 mm 

99 Presun hmôt HSV 

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

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

5 998225195 Príplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m 

Celkom 

MJ 

m2 

m2 

t 

t 

t 

Strana 1 z 1 

Spracoval: Bc. Martin Jurica 

Dátum: 13.7.2017 

Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena celkom 

24 499,913 

20 110,398 

1 659,000 0,564 935,676 

1 659,000 11,558 19 174,722 

4 389,515 

199,080 2,037 405,526 

199,080 1,012 201,469 

3 981,600 0,950 3 782,520 

24 499,913 

Hmotnosť 
celkom 

1,012 

1,012 

1,012 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

1,012 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Názov stavby Rekon$trukcia a roztilrenle miestnych komunikácii JKSO 

ECO 

Miesto Horné NaMice 

ICo ICDPH 

Objednávateľ Obec Horné Naštice 00310433 SK2021053408 

Projektant 

Zhotoviteľ Trenčianska vodohospodárska spoločnosť. a s 36306410 SK2020176191 

Spracoval Bc. Martin Jurica 

1
Rozpočet číslo Dňa Položiek CPV 

1 1 113. 7. 2017 1 1 1 CPA 

Merné a účelové jednotky 

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

1 

Rozpočtové náklady v EUR 

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

1 HSV Dodávky 829,50 8 Práce nadčas 

2 Montáž 23 670,41 9 Bez pevnej podl. 

,
PSV 0,00 1 

3 Dodávky 1 O Kultúrna pamiatka 

1 

4 Montáž 0,00 11 
' 

5 "M" Dodávky 0,00 
t 

6 Montáž 0,00 
. 

7 ZRN (r. 1-6) 24 499,91 12 DN (r. 8-11) 

1 t 
20 HZS 0,00 21 Kompl činnosť 0,00 
Projektant 

Dátum a podpis Pečiatka 

Objednávateľ 

Dátum a podpis Pečiatka 
Zhotoviteľ!'!:, . f . Z O f 9- ,-:- . ,: '·:�- -- ·-,:· --·--·---·-,-;- ·,. l ŕ .·J;:i;; .... :,�.�:i<t i 

., '
\.__,..,· \iv.:: IJ::?:-i··�·,ro• ;. ·('K.t' / 

Dátum a po9!fls // 

/ 

J 

v .. ,_ ... _, • 

� !�l·OL C:C'-'w"'f . .• ..:...,,-.;: ' ..,, • l'l.l:. .. . 
®I • ,é;Č,'.. .. 11 "',. • lj • �rr r � J'-' - .B 1á.tlt.!..' .. · • . .• . •. ltl 
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13 GZS 0,00 
1 

14 Projektové práce 0,00 
• 

15 Sťažené podmienky 0,00 
t 

16 Vplyv prostredia 0,00 
i 

17 Iné VRN 0,00 
' 

1 B VRN z rozpočtu 0,00 
' 

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

22 Ostatné náklady 0,00 
1 

D Celkové náklady 

23 Súčet 7. 12, 19-22 r 24 499,91

24 DPH 20.00 % z 24 499.91 4 899,98 

25 Cena s DPH (r. 23-24) 29 399,89 

E Prípočty a odpočty 

26 Dodávky objednávateľa 0,00 

27 Klzavá doložka 0,00 

28 Zvýhodnenie 0,00 

1 




