
ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená podľa §§ 536-565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

ZMLUVNE STRANY: 

1.1. Objednávateľ Mesto Prievidza 
Námestie slobody č. 14 
971 01 Prievidza 

Štatutárny orgán : JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach 
a) technických : Mgr. Edita Mrázová, vedúca odboru ÚP, SP, výstavby a ŽP 
Bankové spojenie : Príma banka Slovensko, a s., Žilina, č. ú. 9000094028/5600 

IČO: 318 442 
DIČ:2021162814 

1.2. Zhotoviteľ : T M G , a.s. 

Kontaktná adresa : Priemyselná 9A, 
971 01 Prievidza 

Štatutárny orgán : Ing. Miroslav Toman, predseda predstavenstva 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach 
a) zmluvných : Ing. Miroslav Toman, predseda predstavenstva 

b) technických : Ing. Jozef Hrbáčik, výrobno-technický riaditeľ 

Bankové spojenie 
IČO 
DIČ 
IČ DPH 

UniCredit Bank Slovakia, a.s., č.ú. 6610361046/1111 
31 645 909 
2020469352 
SK2020469352 

Zapísaný: Obchodný registre Okresného súdu Trenčín, 
oddiel: Sa vložka č. 305/R 



FORMA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

2.1. Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 99 formou 
zadania podprahovej zákazky v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

PREDMET ZMLUVY: 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo - stavbu na základe projektu „2. Realizačný 
projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre 
rok 2011 - Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Prievidza" podľa výzvy, 
projektovej dokumentácie, výkazu výmer, platného povolenia, predloženej ponuky 
a objednávateľ preberie a zaplatí dohodnutú cenu diela. 

3.2. Predmetom tejto zmluvy sú nasledovné stavebné objekty: 

5005 Chodník na U l . M . Rázusa 

5006 Chodník na Ul . V . Clementisa 

3.3. Objednávateľ si vyhradzuje právo pred začatím prác upraviť rozsah vybudovania 
stavebných objektov, vykonaných prác a častí diela podľa finančných možností 
objednávateľa. 

3.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto 
zmluvy. 

3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá dielo spôsobilé na účel užívania, ktoré bude spĺňať 
všetky platné normy STN, ON, TP. Všetky vady a nedostatky zistené pri preberaní diela 
ako aj všetky škody spôsobené ním na majetku objednávateľa je povinný zhotoviteľ 
bezodkladne odstrániť. 

3.6. Dielo bude financované na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na 
realizáciu prác druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a 
integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky 2011, medzi mestom Prievidza 
a Úradom vlády Slovenskej republiky. Zhotoviteľ sa zaväzuje k dodržaniu podmienok 
vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

3.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo naraz ako celok. 

3.8. Zhotoviteľ môže dielo vykonať ešte pred dojednaným termínom zhotovenia veci a riadne 
dokončené dielo odovzdať objednávateľovi v skoršom termíne. Objednávateľ je povinný 
ponúknuté dokončené dielo prevziať. 

3.9. Záväzok zhotoviť dielo bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho prevzatím 
objednávateľom o čom spíšu zápisnicu. 

TERMÍNY PLNENIA: 

4.1. Termín začatia zhotovovania diela : do 7 dní od podpísania zmluvy 

Termín ukončenia a odovzdania diela : najneskôr do 30.11.2012 
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CENA: 
5.1. Cena za dielo je dohodnutá za celý predmet diela, dohodou podľa zákona č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške: 

41 788,44 EUR, cena bez DPH 

8 357,69 EUR DPH 

50 146,13 EUR, cena s DPH 

slovom päťdesiattisíc jednostoštyridsaťšesť EUR, trinásť centov 

Kalkulácia ceny - položkovitý rozpočet tvorí súčasť tejto zmluvy o dielo. 

5.2 Cenu tvorí: 

SO 05 Chodník na Ul . M . Rázusa cena celkom s DPH: 23 9110,1 € 

SO 06 Chodník na Ul . V . Clementisa cena celkom s DPH: 26 235,12 € 

5.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedená suma zohľadňuje všetky priame, nepriame náklady 
a primeraný zisk potrebný na realizáciu uvedeného diela. 

5.4 Cenu diela je možné meniť len na základe dodatku k tejto zmluve, ktorý musí byť 
vopred prerokovaný s objednávateľom a podpísaný obidvomi zmluvnými stranami. 

PLATOBNÉ PODMIENKY: 

6.1. Zhotoviteľ bude predkladať objednávateľovi na potvrdenie súpisy (výkazy vykona
ných prác za práce vykonané v príslušnom mesiaci, ocenené podľa svojej cenovej 
ponuky vždy k 25. dňu mesiaca v každom mesiaci. 

6.2. Na základe potvrdených súpisov má zhotoviteľ právo vystaviť faktúry. Prílohou fak
túr bude súpis vykonaných prác, ktorý bude potvrdený povereným zástupcom objed
návateľa na stavbe najneskôr do 7 pracovných dní od jeho predloženia. Pokiaľ sa po
verený zástupca objednávateľa do uvedenej lehoty nevyjadrí, ma sa za to, že súpis 
vykonaných prác odsúhlasil. Zhotoviteľ použije pri fakturácii DPH vo výške podľa 
zákona o dani z pridanej hodnoty platného v čase fakturácie. Objednávateľ má právo 
v ktorejkoľvek mesačnej faktúre, pokiaľ nie je práca vykonaná v súlade so zmluvou, 
vylúčiť alebo znížiť cenu takejto práce, ktorá bola započítaná v ktorejkoľvek pred
chádzajúcej potvrdenej faktúre. 

6.3. Konečný súpis vykonaných prác potvrdí objednávateľ až po ukončení prác, podpísa
ní zápisnice o odovzdaní a prevzatí prác a odstránení všetkých vád a nedorobkov na 
realizovanom diele. Na základe potvrdeného súpisu má zhotoviteľ právo vystaviť 
konečnú faktúru do 14 dní. 

6.4. Splatnosť faktúr je do 37 dní od doručenia do podateľne objednávateľa. 

6.5. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi dielo do výšky 90 % diela, 10 % bude tvoriť zá-
držné, ktoré bude objednávateľ zadržiavať z každej mesačnej faktúry. Zhotoviteľ si 
zádržné uvedie samostatne v každej faktúre. Zádržné sa vypočíta z hodnoty fakturo
vaných prác bez DPH. 

6.6. Zadržanú sumu podľa odseku 7 tohto článku zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi po 
odovzdaní predmetu plnenia objednávateľovi, po odstránení vád a nedorobkov, ak 
budú uvedené v "Zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela". 

6.7. Faktúra bude obsahovať náležitosti platného daňového dokladu v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi o DPH. 
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6.8. Prílohy faktúr budú tvoriť najmä tieto doklady: 
a) súpis vykonaných prác potvrdený zástupcom objednávateľa, 
b) doklady o kvalite zabudovaných materiálov, 

6.9. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bodoch 7 a 8, je ob
jednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota 
splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry. 

6.10. Za správne vyčíslenie sadzby DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov a doplnení zodpovedá zhotoviteľ v plnom roz
sahu. 

6.11. Faktúru za vykonané na viac práce je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až na základe 
podpísaného dodatku k zmluve. 

6.12. Konečná faktúra bude okrem náležitostí uvedených v odseku 7 a 8 tohto článku ob
sahovať: 

a) vyúčtovanie celého rozsahu prác, po jednotlivých stavebných objektoch, alebo čas
tiach, tvoriacich predmet zmluvy podľa 51. 3 tejto zmluvy - na základe súpisov vyko
naných prác a dodaných materiálov podpísaných zástupcom objednávateľa oprávne
ným konať vo veciach zmluvných, 

b) započítanie všetkých čiastkových faktúr a platieb objednávateľa v priebehu výstavby, 
c) vyúčtovanie zadržaných platieb, 
d) vyúčtovanie všetkých odsúhlasených prác na viac, resp. zníženie ceny diela vyplýva

júce z nerealizovaných prác podľa jednotkových cien, 
e) vyúčtovanie všetkých zmluvných pokút podľa 51. 10. tejto zmluvy ako aj oprávne

ných zákonných a zmluvných nárokov objednávateľa na náhradu škody, vyúčtovanie 
nárokov na náhradu zvýšených nákladov spôsobených objednávateľovi činnosťou 
zhotoviteľa, 

f) vyúčtovanie zľavy z ceny diela, t. j . ak vznikne objednávateľovi podľa zákona alebo 
tejto zmluvy nárok na zľavu z ceny diela, je zhotoviteľ povinný o túto zľavu znížiť 
konečnú faktúru, 

g) vyúčtovanie prípadných služieb a prác, ktoré objednávateľ zhotoviteľovi poskytol 
alebo pre zhotoviteľa vykonal počas realizácie prác zhotoviteľom. 
V prípade, že konečná faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v odseku 7, 8 a 
12 tohto článku zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na pre
pracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej 
faktúry. 

6.13. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmena inkasných dát pre potreby platenia faktúr si 
budú oznamovať do 7 dní po tom, čo ku zmene došlo - platí aj v prípade zmeny po
čas záručnej doby. 

6.14. Účastníci týmto uzatvárajú dohodu o zákaze postúpenia pohľadávok vzniknutých zo 
zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou. 

7. PODMIENKY VYKONANIA DIELA: 
7.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. 
7.2. Objednávateľ prehlasuje, že majetok, ktorý je predmetom odovzdania staveniska, je 

bez nároku tretích osôb a je spôsobilý na riadne vykonávanie stavebných prác. 
7.3. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady vytýčenie všetkých inžinierskych sietí 

v záujmovom území a zodpovedá za ich prípadné poškodenie. Ďalej si zabezpečí na 
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vlastné náklady presné vymedzenie hraníc staveniska, ako i vytýčenie základných 
smerových a výškových bodov v súlade s projektovou dokumentáciou. 

7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie podzemných a nadzemných vedení inžinierskych 
sietí spôsobené výkonom svojich prác a je povinný ich opraviť na svoje náklady. 

7.5. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci a požiarnej bezpečnosti na stavenisku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zamestnanci 
zhotovujúci dielo budú mať doklady o absolvovaní predpísaných školení o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti a preukazy spôsobilosti na výkon 
vybraných činností. 

7.6. Zhotoviteľ zabezpečí nepretržitú prítomnosť svojho zodpovedného zástupcu 
(stavbyvedúceho) Ľubomíra Ondrušku na stavbe, č. odbornej spôsobilosti 05984*10*. 

7.7. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť primeranú ochranu majetku a vecí, ktoré prevzal od 
objednávateľa na vykonanie diela. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za veci a 
zariadenie nachádzajúce sa na stavenisku. 

7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, pri zhotovovaní vodozádržných 
opatrení mechanizmami je povinný zabrániť znečisteniu povrchových a podzemných vôd 
únikom nebezpečných látok do prostredia spojeného s povrchovými a podzemnými 
vodami. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých sa pri zhotovovaní 
diela odváža stavebný a komunálny odpad, alebo iný materiál potrebný na zhotovenie 
diela. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho, činnosti 
o čom predloží objednávateľovi doklad ku kolaudácii stavby. 

7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky výrobky a materiály použité na vykonanie diela 
budú spĺňať požiadavky objednávateľa uplatnené v súťažných podkladoch, alebo sú 
stanovené projektom a budú mať platný certifikát a spĺňať parametre definované platnými 
normami a predpismi SR. 

7.10. Zhotoviteľ skontroluje pred začatím prác všetky údaje a výmery podľa predloženej 
projektovej dokumentácie, ako aj ich súlad so skutkovým stavom na stavbe. Zhotoviteľ 
prehlasuje, že je dôkladne oboznámený s realizačnou dokumentáciou ešte pred uzavretím 
tejto zmluvy a upozornil na všetky odlišnosti, chyby vo výmerách, vady alebo iné 
nedostatky. 

7.11. Zhotoviteľ musí pred realizáciou v miestach navrhovaného vsakovania vykonať 
vsakovacie skúšky oprávnenou osobou na overenie koeficientu filtrácie, podľa ktorého 
bude zrealizovaná skutočná veľkosť akumulačného priestoru vsakovacích objektov. 
Doklady o vykonaní skúšky je povinný predložiť ku kolaudácii stavby. 

7.12. Počas vykonávania prác na pozemku a veci objednávateľa zhotoviteľ znáša 
nebezpečenstvo škody spôsobenej na zhotovovanej veci a počas realizácie stavby je jej 
vlastníkom. Zhotoviteľ počas vykonávania prác zodpovedá aj za škody a škody 
spôsobené voči tretím osobám. Nebezpečenstvo škody prechádza na objednávateľa dňom 
podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 

7.13. Počas vykonávania diela je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník obvyklým 
spôsobom s dennými zápismi. Na závažné záznamy bude objednávateľ do 24 hodín 
upozornený. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo 
prístupný. 

7.14. Opatrenia z hľadiska dodržiavania BOZP, OPP aOŽP budú zapísané do stavebného 
denníka zástupcom objednávateľa a prerokované so zhotoviteľom. 

7.15. Počas vykonávania diela sa zhotoviteľ zaväzuje predložiť objednávateľovi priebežnú 
správu o vykonaní diela podľa požiadaviek objednávateľa. 
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7.16. Zhotoviteľ je povinný vopred vyzvať technický dozor objednávateľa k jednotlivým 
etapám výstavby a na kontrolu rozostavanej časti stavby, ktorá bude v ďalšom priebehu 
výstavby zakrytá alebo sa stane neprístupnou. Počas realizácie stavby je zhotoviteľ 
povinný zabezpečiť fotografovanie celého priebehu výstavby (hlavne častí, ktoré bude 
zakryté) a po ukončení stavby odovzdať objednávateľovi 1 x CD s fotodokumentáciou. 
Ďalej je povinný po dokončení odovzdať objednávateľovi zameranie realizovanej stavby 
vykonané oprávnenou osobou v digitálnej forme vo formáte D G N alebo D X F v zmysle 
V Z N mesta Prievidza č.30/1995. 

7.17. Objednávateľ za technický dozor určuje Ing. Dušana Suju. 

7.18. Zhotoviteľ vyprázdni stavenisko v lehote najneskôr do 7 dní po ukončení diela. 

8. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA: 

8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na prevzatie diela aspoň 3 pracovné dni 
vopred. Dielo bude pripravené na odovzdávacie a preberacie konanie riadne technicky 
vyhotovené, sfunkčnené, skontrolované, bez vád a nedorobkov. Objednávateľ prevezme 
dielo po dokončení preberacím protokolom. 

8.2. Zhotoviteľ je povinný ku dňu začatia preberacieho konania predložiť všetky doklady o 
vykonaných skúškach, atesty a certifikáty, prevádzkové pokyny k údržbe a servisu 
vybudovaných vsakovacích zariadení a projektovú dokumentáciu skutočného 
vyhotovenia. 

9. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY: 

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude vykonaný podľa podmienok 
tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má predmet diela v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi. Ďalej je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také 
vady, za vznik ktorých popiera zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad. 
Úhrada nákladov podľa tohto bodu zmluvy bude predmetom dohody zmluvných strán. 

9.3. Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených 
touto zmluvou, technickými normami, predpismi ako aj usmerneniami a požiadavkami 
objednávateľa. 

9.4. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe vykonaného diela 5 rokov, ktorá začína 
plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. 

9.5. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vád a nedostatkov diela, že počas záručnej doby má 
objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne ich odstrániť. Zhotoviteľ 
je povinný objednávateľovi uhradiť všetky prípadné škody zavinené vadami diela. 

9.6. Zhotoviteľ je povinný reagovať na písomnú reklamáciu do 2 pracovných dní po jej 
obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia 
reklamovanej vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v čase 
dohodnutom s oprávneným zástupcom objednávateľa. Ak zhotoviteľ nenastúpi na 
odstraňovanie vád v termíne, ktorý sa dohodne pri reklamačnom konaní, má objednávateľ, 
právo uplatniť ich odstránenie inému subjektu bez prerušenia plynutia záručnej doby 
zhotoviteľovi za podmienok bližšie uvedených. Úhrada nákladov na odstránenie vady 
bude potom realizovaná zo zádržného. 
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9.7. Na opravované časti diela v záručnej dobe sa prerušuje plynutie záručnej doby a plynie 
znovu po odstránení vady. 

9.8. Záručná doba na dielo bude predĺžená o dobu, počas ktorej nemohlo byť dielo užívané 
z dôvodu nedostatkov alebo poškodenia, za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ. 

10. ZMLUVNÉ POKUTY 

10.1. V zmysle 61. 4.1 tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať 
objednávateľovi dielo najneskôr do 30.11.2012. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade 
omeškania s odovzdaním diela ako celku zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania s odovzdaním diela. Objednávateľ 
je oprávnený o výšku zmluvnej pokuty znížiť fakturáciu zhotoviteľa. 

10.2. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,-EUR za každý deň za 
omeškanie s odstránením vád anedorobkov, zistených počas záručnej doby pokiaľ 
nebudú odstránené v dohodnutom termíne. 

10.3. Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti vady odstrániť a ani 
zodpovednosti za spôsobenú škodu. 

10.4. V prípade omeškania objednávateľa so splnením povinnosti uhradiť splatnú faktúru 
podľa tejto zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úrok za 
omeškanie vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

11. ZÁNIK ZÁVÄZKOVÉHO VZŤAHU 

11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká: 

a) dohodou 

b) odstúpením od zmluvy 

11.2. Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených Obchodným 
zákonníkom alebo dohodnutých v zmluve. 

11.3. Za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom sa považuje: 

a) nedodržanie dohodnutej ceny za dielo uvedenej v ČI. 5 

b) omeškanie s vykonaním diela podľa tejto zmluvy oproti dohodnutému termínu plne
nia o viac ako 1 mesiac. 

c) nedodržanie termínu na odstránenie vád diela 

11.4. V prípade porušenia povinností zhotoviteľa, ktoré sa považujú za nepodstatné porušenie 
zmluvnej povinnosti, ak zhotoviteľ nesplní svoju ani v dodatočne primeranej lehote, ktorá 
mu bola na to poskytnutá, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

11.5. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy dru
hej zmluvnej strane. 

11.6. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty. 

11.7. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknuté porušením 
zmluvy. 
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12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA: 

12.1. Pokiaľ nie je ustanovené inak, riadi sa táto zmluva podľa príslušných ustanovení 
Obchodného zákonníka a ostatnými náležitosťami požadovanými vo výzve. 

12.2. Všetky zmeny tejto zmluvy o dielo budú vypracované vo forme písomného dodatku, 
dohodnutého a podpísaného oboma stranami. 

12.3. Práva a povinnosti zo vzťahov vzniknutých uzatvorením tejto zmluvy prechádzajú i na 
právnych nástupcov. Nie je možné ich prevádzať bez súhlasu obidvoch zmluvných strán 
na iné subjekty. 

12.4. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, 
uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

12.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
v deň nasledujúci po jej zverejnení. 

12.6. Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach z ktorých 2 x obdrží zhotoviteľ a 
2 x zhotoviteľ. 

2 9 NOV. 2012 2 9 NOV. 2012 
V Prievidzi, dňa V Prievidzi, dňa. 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 

primátorka mesta 

Ing. Miroslav Toman 

predseda predstavenstva 
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Rekapitulácia objektov stavby 
Stavba: 
Objednávateľ 
Zhotoviteľ: 

2. Realizačný projekt PRK, mesto Prievidza, 2. časť Dátum: 
Projektant: 
Spracoval: 

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

SO 05 - Chodník na ul. M. Rázusa 19 925,84 3 985,17 23 911,01 
SO 06 - Chodník na ul. Clementisa 21 862,60 4 372,52 26 235,12 

Celkom 41 788.44 8 357.69 50 146.13 



ROZPOČET 
Stavba: 2. Realizačný projekt PRK, mesto Prievidza, 2. časť 
Objekt: SO 05 - Chodník na ul. M. Rázusa JKSO: 

ECO: 
Objednávateľ: Spracoval: 
Zhotoviteľ: Dátum: 

P.C Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková Cena celkom , Hmotnosť 

celkom 

_ ~p 
_ 

Popis 

4"" 5^ 6 7 

HSV Práce a dodávky HSV 19 925,84 452,362 

1 Zemné práce 4 146,44 29,376 

1 113106121 
i Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, 
dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t m2 ; 43,120 0,50 21,56 0,000 

• — 

2 113107131 
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. 
vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 314,200 4,87 1 530,15 0,000 

3 113107141 
Odstránenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy 
do 50 mm, -0,09800t m2 319,200 J.17 373,46^ 0,000 

4 113107143 
i Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 
100 do 150 mm, -0,31600t 
Vytrhaníe obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajnlkov 
alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t 

m2 42,850 3,65 156,40 0,000 

5 113206111 

i Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 
100 do 150 mm, -0,31600t 
Vytrhaníe obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajnlkov 
alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t m 100,700 0,84 84,59 0,000 

6 113208111 
jVytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových, 
-0,04000t m 139,600 0,49 68,40 0,000 

— "i 

7 113307122 
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
'hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t m2 309,200 2,24 692,61 0,000 

8 121101111 
(Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 m3 18,819 0,66 12,42 0,000 

10 

131201101 j Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 54,432 3,42 186,16, 0,000 

10 131201109 
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3 m3 17,963 0,37 6,65 0,000 

11 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 18,405 1,72 31,66 0,000 

12 132201109 
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s 
urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 m3 6,074 2,40 14,58 0,000 

J 3 162601102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m m3 57,699 1,23 70JB7 0,000 
14 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 m3 57,699 2,45 141,36 0,000 

15 171209002 
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 86,549 4,47 386,87 0,000 

16 174201101 
Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov 

^alebo okolo objektov do 100 m3 m3 7,776 0,59 4,59 0,000 

17 ^5834387300 Kamenivo drvené hrubé 8-16 b T 13,219 6,31 83,41 13,219 

18 175101201 
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny m3 9,504 7,97 75,75 0,000 

19 5834387300 i Kamenivo drvené hrubé 8-16 b T 16,157 6,3í 101,95 16,157 

20 180402111 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 148,620 0,25 37,16 0,000 

21 0057211200 , Trávové semeno - parková zmes 0,446 4,10 1,83 0,000 

22 181301101 
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 
imm m2 148,620 0,43 63,91 0,000 

2 Zakladanie 316,18 18,837 

23 Z14500111 
Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 
200, výšky nad 200 do 300 mm m 122,700 0,50 61,35 0,000 

24 5834387300 Kamenivo drvené hrubé 8-16 b T í 8,773 6,31 118,46 18,773 

25 289971212 
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v 
.sklone do 1: 5 , šírky nad 3 do 6 m 263,250 0,14 36,86 0,009 

26 6936651000 Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 200 m2 276,413 0,36 99,5í 0,055 

4 Vodorovné konštrukcie 116,72 14,703 

27 451573111 
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
! výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm ;m3 7,776 15,01 116,72 14,703 
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P.Č Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena celkom Hmotnosť 
celkom 

T~ _ _ 3 4 5 6 7 8 

5 Komunikácia 6 726,96 328,534 

28 564251111 
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, 
vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm m2 309,200 2,17 670,96 93,876 

29 564751111 
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 
mm s rozprestretím a zhutn.hr.150 mm m2 463,800 2,43 1 127,03 135,244 

30 566905111 
Vyspravenie pôvodného betónového podkladu chodníka -
odstránenie priehlbín, dobetonávka m3 0,750 48,09 36,07 1,604 

31 572942112 
Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinierske siete 
liatym asfaltom hr.nad 40 do 60 mm m2 5,000 8,47 42,35 0,633 

32 581121111 
Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., 
hr.150 mm m2 42,850 8,36 358,23 14,497 

33 590911112 Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 m2 309,200 4,79 1 481,07 34,630 

34 5922911500 Premac HÁKA sivá 20x16,5 hrúbky 6cm m2 324,660 6,90 2 240,15 48,050 

35 596912111 
Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic (bez lôžka) veľkosti do 
0, 25 m2 hr. 8 cm do 20 m2 m2 43,120 0,98 42,26 0,000 

36 597591121 Rigol zemný, šírky od 600-1000 m m 122,700 5,94 728,84 0,000 

8 Rúrové vedenie 4 126,41 3,094 

37 871228111 
Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého 
PVC priemeru nad 90 do 150 mm m 122,700 0,1 ť 13,50 0,000 

38 2867104103 Drenážna rúra Raudril IDN110 m 123,927 í, 59 197,04 0,062 

39 871313121 
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150 m 10,400 0,29, 3,02 0,000 

40 2861100100 Kanalizačné rúry PVC-Uhladké s hrdlom 110x 3.0x 500mm ks 8,720 3,83^ 33,40 0,008 

41 2861100200 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x1000mm ks 4,360 5,06 22,06 0,007 

42 877313123 
Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 ks 4,000 0,71 2,84 0,000 

43 2863100600 PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 110/87° ks 4,360 1,08 4,71 0,002 

44 877353121 
Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených 
gumovým krúžkom, odbočná DN 200 ks 4,000 1,22 4,88 0,000 

45 2862101900 PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 110/110 87° ks 4,360 Í,S3 7,98 0,003 

46 899331111 
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm 
zvýšením poklopu ks 6,000 28,31 169,86 2,491 

47 899401112 Osadenie poklopu liatinového posúvačového ks 4,000 8,78 35,12 0,456 

48 4229135200 Hen Poklop Y4504 - posúvačový írs 4,000 11,60 46,40 0,064 

49 8999900 Dodávka a montáž prvkov vsakovacích boxov m3 21,600 166,00 3 585,60 0,000 

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 701,50 57,818 

50 916561111 
Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 
10/12,5 s bočnou oporou m 139,600 2,86^ 399,26 13,675 

5Í 5921745100 i Obrubník betónový A 11828 ks~ 140,996 1,60, 225,59 3,102 

52 917762111 
Osadenie chodník, obrubníka betónového s oporou z betónu 
prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka m 154,600 4,91 759,09 25,359 

53 592í745000 i Obrubník betónový A 1-15 100x15x30 ks í 56, í 46 4,23 660,50 Í5.Í46 

54 919735111 
, Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 
jdo 50 mm m 35,000 2,45 85,75 0,059 

55 ,919735113 
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 
nad 100 do 150 mm m 94,700 4,71 446,04 , 0,477 

56^979054441 
(Očistenie vybúraných obrubníkov, krajnik..panelov s 
^pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým m2 43,120 0,40 17,25 0,000 

57 ¡979084216 
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km ;t 214,315 1,99 426,49 0,000 

j 
58 ,979087212 

1 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 
sutiny t 214,315 1,16 248,61 0,000 

59 ¡979093512 
Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z 

i muriva z betónu prostého jt 214,315 2,02 432,92 0,000 

99 Presun hmôt HSV 791,63 0,000 
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P.Č 

Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Hmotnosť Cena celkom .. celkom 

1 2 3 4 5 1 7 8 

60 998223011 
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným 

•(822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu t 452,362 1,75 791,63 i 0,000 

Celkom 19 925.84 452.362 
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jfy ROZPOČET 
Stavba: 2. Realizačný projekt PRK, mesto Prievidza, 2. časť 
Objekt: SO 06 - Chodník na ul. Clementisa JKSO: 

EČO: 
Objednávateľ: Spracoval: 
Zhotoviteľ: Dátum: 

P.Č Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena celkom Hmotnosť 
celkom 

T 2 3 4 5 6 7 8 

HSV Práce a dodávky HSV 21 862,60 303,102 

1 Zemné práce 1 449,56 32,048 

1 113204111 
Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, 
záhonových, -0,04000t m 438,000 0,49 214,62 0,000 

2 113307131 
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 28,375 6,01 170,53 0,000 

3 121101111 
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 m3 11,754 0,66 7,76 0,000 

4 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 50,934 3,42 174,19 0,000 

5 131201109 
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepívosť 
horniny 3 m3 16,808 0,37 6,22 0,000 

6 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 3,375 1,72 5,81 0,000 

7 132201109 
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s 
urovnaním dna. Príplatok k cene za lepívosť horniny 3 m3 1,114 2,40 2,67 0,000 

8 162601102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m m3 54,465 1,23 66,99 0,000 

9 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 m3 54,465 2,45 133,44 0,000 
i 

10 171209002 
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenívo (17 05) 
ostatné t 81,698 4,47 365,19 0,000 

11 174201101 
Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3 m3 10,500 0,59 6,20 0,000 

12 5834387300 Kamenivo drvené hrubé 8-16 b t 17,850 6.3í 112,63 17,850 

13 175101201 
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny m3 8,352 7,97 66,57 0,000 

14 5834387300 Kamenivo drvené hrubé 8-16 b t 14,198 6,3í 69,59 14,198 

15 180402111 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 39,180 0,25 9,80 0,000 

16 0057211200 Trávové semeno - parková zmes k9 0,122 4,10 0,50 0,000 

17 181301101 
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 
mm m2 39,180 0,43 16,85 0,000 

2 Zakladanie 264,71 40,168 

18 214500111 
Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 
200, výšky nad 200 do 300 mm m 22,500 0,50 11,25 0,000 

19 5834387300 Kamenivo drvené hrubé 8-16 b 7 40,168 6,31 253,46 40,168 

4 Vodorovné konštrukcie 125,90 15,860 

20 ¡451573111 
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm m3 8,388 15,01 125,90 15,860 

5 Komunikácie 7 796,35 161,806 

21 566905111 
Vyspravenie pôvodného betónového podkladu chodníka -
odstránenie priehlbín, dobetonávka m3 20,333 48,09 977,81 43,478 

22 596841111 
Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z 
cementovej malty m2 479,500 4,92 2 359,14 72,935 

23 5924531000 Dlažba betónová 20x10x4cm m2 484,295 8,63 4 179,47 44,555 

24 597591121 Rigol zemný, šírky od 600-1000 m m 22,500 5,94 133,65 0,000 

25 ¡597962121 
Montáž uzavretého žľabu BGF, BGU, BGF-Z, SV 100, do 
lôžka z betónu prostého tr.C 16/20 m 8,800 2,23 19,62 0,502 

26 5923001001 
Hydro BG BGU Univerzálny Hab NW100, č. 0, bez spádu, 
č. 13000 ks 10,560 5,46 57,66 0,306 

27 5923002182 
Hydro BG Chodníkový rošt RB 130, 1000/122X0. SW9/85, 
pozinkovaný (BG-FA), č. 37302 \ks 10,560 4,08 43,08 0,015 
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/ f 
P.Č Kód položky 

i 
I Popis MJ Množstvo 

celkom 
Cena 

jednotková 
Cena celkom Hmotnosť 

celkom 

1 2 T " ' 3 4 
• 

5 6 ~ 7 8 

28 
'Hydro SG Če/ná stena rvW 100, oez nátrubku, Betónová 

5923001213 \(BG), č. 10059 ks 4,000 6,48 25,92 0,014 

8 Rúrové vedenie 4 364,82 0,548 

29 871228111 
I Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého 
PVC priemeru nad 90 do 150 mm m 22,500 0,11 2,48 0,000 

30 2867104103 Drenážna rúra Raudril 1DN 110 m 22,725 1,59 36,13 0,011 
• -

31 871313121 
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150 m 8,000 0,29 2,32 0,000 

32 2861100200 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x1 OOOmm tks 4,360 5,06 22,06 0,007 

33 2861100100 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x SOOmm k s 4,360 3,83 16,70 0,004 

34 877313123 
i Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 'ks 4,000 0,71 2,84 0,000 

35 2863100600 ' PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 110/87° ks 4,360 1,08 4,71 0,002 

36 877353121 
i Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených 
gumovým krúžkom, odbočná DN 200 ks 4,000 1,22 4,88 0,000 

37 2862101900 PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 110/110 87° ks 4,360 1,83 7,98 0,003 

38 899401112 Osadenie poklopu liatinového posúvačového ks 4,000 8,78 35,12 0,456 

39 4229135200^ ̂ Herz Poklop Y 4504 - posúvačový ks 4,000 11,60 46,40 0,064 

40 8999900 | Dodávka a montáž prvkov vsakovacich boxov m3 25,200 166,00 4 183,20 0,000 

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 330,83 52,673 

41 916561111 
Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 
10/12,5 s bočnou oporou m 438,000 2,86 1 252,68 42,905 

42 5921745100 Obrubník betónový A 1/828 442,380 1,60 707,8J[ 9,732 

43 919735123 
Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. 
!nad 100 do 150 mm m 455,600 7,18 3 271,21 0,035 

44 938902031 Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm m2 479,500 4,12 1 975,54 0,000 

45 979084216 
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
i naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km !t 23,904 1,99 47,57 0,000 

46 979087212 
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 
sutiny t 23,904 1,16 27,73 0,000 

47 979093512 
Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z 
muriva z betónu prostého i t 23,904 2,02 48,29 0,000 

99 Presun hmôt HSV 530,43 0,000 

48 998223011 
' Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným 
!(822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu t 303,102 1,75 530,43 0,000 

Celkom 21 862.60 303.102 
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