
Zmluva o dielo č. 05/2019 
uzatvorená podľa ustanovení§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 

platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník") 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

V -is uper' 

/ČO: 

IČ DPH 
Číslo účtu (IBAN): 
Banka: 
(ďalej len „zhotoviteľ") 

a 

Objednávateľ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

/ČO: 

V zastúpení: 
Číslo účtu (IBAN): 
Banka: 
(ďalej len „objednávateľ") 

MODEST, spol. s. r. o. 
Bánovce nad Bebravou, Partizánska cesta 
Ing. Mrocek Roman, prokurista spoločnosti 
Peter Jakál, stavbyvedúci 
30998131 
SK2020416442 
SK37 0200 0000 0000 1750 4192 
VÚB, pob. Bánovce nad Bebravou 

Obec Horné Naštice 
Horné Naštice č. 75 
00310433 
Jozef Hedera, starosta obce 
SK60 0200 0000 0000 1132 1192 
VÚB, pob. Bánovce nad Bebravou 

sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva"): 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 10.04.2019, 

ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy. 

Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie: základy pod prístrešok na futbalovom ihrisku obce 

Horné Naštice . 

1. Stručný opis zákazky: HÍbenie rýh pod obvod základov , základové pásy z

betónutr.(16/20, základové murivo nad terénom z bet.tvárnic PREMAC DT30 s betónovou

výplňou C16/20 s vodorovnou a zvislou bet. výstužou,základové murivo ukončené stuž.

vencom zo želbet tr.C25/30,podlaha prístešku zo zámkovej dlažby hr.60 mm na udusanom

štrkopieskovom násype .
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2.Dielo sa považuje za riadne odovzdané od okamihu, kedy objednávateľ potvrdí prevzatie

diela svojím podpisom na odovzdávacom a preberacom protokole. 

Článok II 

Predmet zmluvy 

Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje na vlastné nebezpečenstvo a za podmienok stanovených touto 

zmluvou vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v článku 1. tejto zmluvy a 

objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi 

dohodnutú cenu za jeho vykonanie špecifikovanú v článku V. tejto zmluvy. 

Článok III 

Vykonanie a odovzdanie diela 

1..Zhotoviteľ je povinný vykonať pre objednávateľa dielo na vlastné náklady a na vlastné 

nebezpečenstvo riadne a včas v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. 

Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou 

a dodržiavať všetky príslušné záväzné technické normy, ktoré sa na vykonanie diela (resp. 

vykonávanie obdobných diel) vzťahujú. 

2.Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo osobne, prípadne prostredníctvom svojich

kvalifikovaných a odborne spôsobilých zamestnancov, za ktorých činnosť zodpovedá tak, 

akoby ju vykonával osobne. Zhotoviteľ je oprávnený dať dielo na vlastnú zodpovednosť 

vykonať tretej osobe. 

3.Zhotoviteľ vykoná dohodnuté dielo samostatne a pri určení spôsobu vykonania diela nie je

viazaný pokynmi objednávateľa. 

4.Zhotoviteľ je povinný obstarať veci potrebné na vykonanie diela. Kúpna cena týchto vecí je

zahrnutá v cene za vykonanie diela. 

S.Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo najneskôr do 31.05.2019 a najneskôr v tento deň ho aj

odovzdať objednávateľovi. Zhotoviteľ môže dielo vykonať a odovzdať aj pred týmto 

dátumom. 



- 3 -

6.Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi za účelom vykonania diela potrebnú

súčinnosť. V prípade, ak objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť neposkytne, 

zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením svojho záväzku vykonať a odovzdať dielo, a to počas 

celej doby, v ktorej je objednávateľ v omeškaní so splnením svojej povinnosti poskytnúť 

súčinnosť. 

7.Miestom odovzdania diela je sídlo objednávateľa. So súhlasom objednávateľa môže

zhotoviteľ dielo objednávateľovi odovzdať aj na inom vhodnom mieste. 

S.Pred odovzdaním vykonaného diela je zhotoviteľ povinný umožniť objednávateľovi

oboznámiť sa s ním. V prípade ak bude objednávateľ po oboznámení sa s vykonaným dielom 

požadovať jeho ďalšiu úpravu, je zhotoviteľ povinný túto vykonať len vtedy, ak medzi 

zhotoviteľom a objednávateľom dôjde k dohode o primeranom zvýšení ceny za vykonanie 

diela. Dohoda o zvýšení ceny za vykonanie diela nie je však potrebná v prípade, ak má 

vykonané dielo vady, za ktoré zhotoviteľ zodpovedá, a ktoré je z tohto dôvodu povinný 

bezodplatne odstrániť. 

9.Prevzatie diela objednávateľ zhotoviteľovi písomne potvrdí podpisom odovzdávacieho

a preberacieho protokolu. Bez písomného potvrdenia nie je zhotoviteľ povinný dielo 

odovzdať. 

10. Objednávateľ nie je povinný prevziať od zhotoviteľa dielo v prípade, ak má vykonané

dielo vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu. 

11.Po vykonaní diela je zhotoviteľ povinný odstrániť odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri

vykonávaní diela. 

Článok IV 

Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu 

1. Nebezpečenstvo škody na diele znáša až do okamihu odovzdania diela zhotoviteľ.

Odovzdaním diela prechádza nebezpečenstvo škody na diele na objednávateľa.

2. Vlastníkom diela je až do okamihu odovzdania diela zhotoviteľ. Odovzdaním diela

prechádza vlastnícke právo k vykonanému dielu na objednávateľa.
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Článok V 

Cena za vykonanie diela 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela vo výške

stanovenej dohodou zmluvných strán v sume 4 163,57,-€ (slovom:štyritisícjednostošesť

desiattri eur pedesiatsedem centov) bez DPH.

2. I< cene za vykonanie diela uvedenej v bode 1. tohto článku zmluvy sa pripočíta DPH

podľa aktuálne účinných právnych predpisov.

3. Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny za vykonanie diela vzniká okamihom odovzdania

diela.

4. Cenu za vykonanie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr do 14 dní odo

dňa odovzdania diela, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet zhotoviteľa

uvedený v tejto zmluve.

5. Prípadné naviac práce, ktoré vykoná zhotoviteľ nad rámec plnenia podľa článku 1. tejto

zmluvy, práce,ktoré vyplynú z prípadnej zmeny projektu stavby, alebo práce, ktorých

potreba vykonať sa objaví v priebehu realizácie a neboli predvídané v čase uzatvorenia

tejto zmluvy, budú vzájomne odsúhlasené zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa v

stavebnom denníku,ocenené smernými cenami stavebných prác-cenníkov a databáz

0015 spol. s r. o. v príslušnej cenovej úrovni v čase realizácie týchto naviac prác a

uhradené objednávateľom tak, ako je uvedené v bode 4 článku V. tejto zmluvy. Zároveň

bude dohodnutý nový termín ukončenia diela.

Článok Vl 

Zodpovednosť za vady diela 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi,

a to aj vtedy, keď tieto vady vyjdú najavo až neskôr.

2. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady, ktoré sa na diele vyskytnú počas dohodnutej záručnej

doby na dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na dielo je 24 mesiacov

a začína plynúť od okamihu odovzdania diela. V prípade, že objednávateľ prevezme dielo

s vadami, ktoré objednávateľ vytkne zhotoviteľovi v odovzdávacom a preberacom

protokole, dohodnutá záručná doba na dielo začne plynúť až odo dňa odstránenia týchto

vád.
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3. Objednávateľ je povinný vytknúť zhotoviteľovi vady diela, za ktoré zhotoviteľ zodpovedá,

bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nich dozvie, najneskôr však do 30 dní od zistenia

vady.

4. Práva objednávateľa zo zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými ustanoveniami

Obchodného zákonníka.

Článok VII 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2. Meniť a dopÍňať túto zmluvu je možné len na základe zhodného prejavu vôle
zmluvných strán písomnými dodatkami.

3. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží

zhotoviteľ a dve vyhotovenia objednávateľ.

4. Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že súhlasia s obsahom zmluvy, že táto zmluva

vyjadruje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a že túto zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani 

za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak toho zmluvné strany túto zmluvu 

vlastnoručne podpisujú. 

v Bánovciach nad Bebr.: 07.05.2019 

i\ 

Za zhotoviteľa: 
MODEST, spol.• r.o.

Partizánska cesta

957 01 BANOVCE N.\0 aua,.vou,

:č0:309Qa131 IČ �PH: SK202041g44'
\ "' 

... l, ..................... J .......................... . 

Ing. Roman Mrocek 
prokurista spoločnosti 

v Horné Naštice, dňa: 07.05.2019 

Za objednávateľa: 



· Stavba :Stavebné práce pre obec Horné Naštice

Objekt :Základy pod prístrešok

JKSO : Miesto: 

Odberateľ: Obec Horné Naštice 

Dodávateľ: Modest, spol. s r. o. 

95701 Bánovce nad Bebravou , Partizánska cesta 

Projektant: 

1 M3 OP 

1 M2 ZP 

1 M2 UP 

4 996 EUR za M3 OP 

4 996 EUR za M2 ZP 

4 996 EUR za M2 UP 

Krycí list rozpočtu v 

Zmluva č. 

IČO: 003 1043 3 

IČO: 3 0  998131 

IČO: 

1M 

MODEST s.r.o. 

Dňa: 10.04.2019 

DIČ: 

IČ DPH : 

DIČ: 2020 416 442 

IČ DPH : SK2020 416 442 

DIČ: 
IČ DPH : 

4 996 EUR za M 

A I ZRN Konštrukcie Špecif.materiál Spolu ZRN B IN - individuálne náklady 

1 HSV: -
- f-- -- f-

3 851,17 312,40 

2t 
--

PSV: 
-f--

3
1 

MCE: 
- - -f--

4 Iné: 
- -

5 Súčet: 3 851,17 312, 40 

C NUS - náklady umiestnenia stavby 

11 Zariadenie staveniska 

12 Prevádzkové vplyvy 
- - - - - -f---

13 Sťažené podmienky 
-f-

14 j 

15 1 

Rozpočet: 

Dátum: 

Pečiatka: 

Podpis: 

Dátum: 

Pečiatka: 

Podpis: 

Tlačivo: OD/S A 1 O 

Súčet riadkov 11 až 14: 

Spracoval: Píšťanský tel.0948688208 

odberateľ, obstarávateľ' 

I ľ 

(1 1 
). J 

/ 

4163 , 57 6 Práce nadčas 

t
7 Murárske výpomoce 

8 Bez pevnej podlahy 
+ -

9

4163 , 57 10 Súčet riadkov 6 až 9: 1 
D ON - ostatné náklady: 

16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 

17 Inžinierska činnosť 
�18 Projektové práce 

119 

20 Súčet riadkov 16 až 19: 1

E Celkové náklady: 

l
21 Súčet riadkov 5 ,  10, 15 a 20: 4 163 , 57 

- -

22 DPH 20 %z: 4 163 , 57

1 
83 2, 71

23 IDPH 20 %z: 
-- -

24 Súčet riadkov 21 až 23 : 1 4 996,28 

F 1 Odpočet - prípočet 1 11 

dodávateľ, zhotoviteľ: 

Dátum: 
l\.lODEST, spol. s r.o. 

Partizänska cesta 

Pečiatka: 
i!�7 v0,1-��N���CE NAO BUfiVOU 

Podpis: 



Odbsrater.· Obec Horné Naštice 

Do dávateľ.· Modest, spol. s r. o. 

Projektant: 

Stavba :Stavebné práce pre obec Horné Naštice 

Objekt :Základy pod pristrešok 

JKSO: 

Dátum: 10.04.2019 

Spracoval: Píšťanský tel.0948688208 

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR 

MODEST s.r.o. 

Popis položky, stavebného dielu, remesla 
Cena Konštrukcie Špecifikovaný Hmotnosť Suť 

spolu materiál spolu (t) spolu (t) 

PRÁCE A DODÁVKY HSV 

1 -ZEMNE PRÁCE 348,54 348,54 
-- - -

2-ZÁKLADY 1 084,68 1 084,68 20,128 
- - · 

3 -ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 731,64 731,64 9,545 
- -

4 -VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 163,57 163,57 1,441 
-- ---- -t-----

5 -KOMUNIKÁCIE 775,60 463,20 312,40 8,696 
- - - - -

6-ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 725,44 725,44 29,392 
- - -- - - � 

9-OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 334,10 334,10 
- - � --

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 4 163,57 3 851,17 312,40 69,203 

Za rozpočet celkom 4 163,57 3 851,17 312,40 69,2031 

Tlačivo: OD/S 840 Strana 1 z 1 



Odber�tef.· Obec Horné Naštice 

Dodávateľ.· Modest, spol. s r. o. 

Projektant: 

Spracoval: Pišťanský tel.0948688208 

Stavba :Stavebné práce pre obec Horné Naštice 

Objekt :Základy pod prístrešok 

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR 

JKSO: 

Dátum: 10.04.2019 

MODEST s.r.o. 

Por. 
číslo 

Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla 
výkaz výmer 

Množstvo 
Výmera 

Merná Jednotková Náklady spolu 

1. 2.

PRÁCE A DODÁVKY HSV 

1 - ZEMNE PRÁCE 

3. 

132201101 Hibenie rýh šlrka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 
- --

2 132201109 Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm 

3 132311101 

4 162701101 

5 167101101 

6 274313611 

7 311272203 

8 311361821 

HÍbenie rýh šlrka do 60 cm ručne dočistenie výkopu 

Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000 m horn. tr. 1-4 

Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 

1 - ZEMNE PRÁCE spolu : 

2-ZAKLADY

Základové pásy z betónu prostého tr. C 16/20 

2 - ZÁKLADY spolu : 

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 

Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT30 hr.

J 
300mm s výplňou C 16/20 

Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505) 

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu : 

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 

9 417321515 Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30 
---+ 

10 417351115 Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie 

11 417351116 Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie 

12 596211120 

13 592450690 

14 631571004 

15 998011001 

Tlačivo: OD/S 810 

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu : 

5 - KOMUNIKÁCIE 

Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. Bjo-
50 m2 

" - --

Dlažba zámková HBB 20x16,5x6 IDA šedá 
-- ---

5 - KOMUNIKÁCIE spolu: 

6- ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. 1 l 
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: L 

9- OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m 

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 

Za rozpočet celkom 

4. 

jednotka cena 

8,320 m3 

8,320 m3 

1,140 m3 

8,320 m3 

8,320 m3 

348,54 EUR 

8,320 

5. 6. 

1 084,68 

mJ -f 
EUR 

4,140 m3 

Konštrukcie 
7. 

20.39

L_169.64 . 

3, 18 26,46 

47,24 53,85 

4,96 

6,89 

130,37 

149,05 

1 

41,27 

57,32 

348,54 

1 084,68
1 

1 084,68 

0,092 t 1 245,36 

-
617,07

! 
114,57 

731,64 I731,64 EUR 

0,567 m3 

10,800 m2 

10,800 m2 

163,57 EUR 

40,000 

�140,000 m2 

775,60 EUR 

16000
,

mJ 

725,44 EUR r 
49,204 

:u•f 
334,10 

4 163,57 EUR 

4 163,57 EUR 

112,10
�

6,86 

2,40 

r 
1 

':[_ 7,81 

"�r 
6,79 

63,56 

74,09 

25,92 

163,57 

463 20 

� 

463,20 

725,44 

725,44 

334,10 

334,10 

3 851,17 

3 851,17 

Špec.materiál 
8. 

312,40 

312,40 

312,40 

312,40 
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