
 

ZMLUVA O DIELO 
„Oprava MK – ulice MDD v obci Veľká Lúka“ 

č. 23/10/2019 
uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení nasledovne : 
 

I. 
 

Zmluvné strany 
 

1.  Objednávateľ    :  Obec Veľká Lúka
       Sídlo         :     Obecný Veľká Lúka, Veľkolúcka 1219/39, 962 31 Sliač 

Andrea Chromeková       Zastúpený         :      - starostka obce 
Prima banka Slovensko, a.s.       Bankové spojenie :    
 SK41 5600 0000 0012 0540 7001      IBAN  :  

 
 +421 45  5443 621 Telefón  :  
 356 600 74 IČO  :  

 2021329596 DIČ  :  
 https://www.velkaluka.sk/ URL  :  
 starosta@velkaluka.sk     e-mail  :  

 (ďalej len „objednávateľ“) 
 

a 
 
2. Zhotoviteľ :      RENOVIA, s.r.o.                       
     Právna forma :     s.r.o.   
     Zastúpený :          Jaroslav Krnáč, konateľ spoločnosti     
     

IČO :               31627684     
IČ DPH :          SK2020476667  

       DIČ:            2020476667 
Bankové spojenie :  Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu :               2621062027/1100  
IBAN:  SK98 1100 0000 0026 2106 2027   
Oprávnené osoby pre rokovanie :  
-  vo veciach technických : Jaroslav Krnáč
-  vo veciach zmluvných   : Jaroslav Krnáč
Telefón :  045/5331354, 5382773   
Mobil: 0905 601 838-9  

       e-mail:  renovia@renovia.sk 
(ďalej len „zhotoviteľ“)    

   
     (ďalej spolu aj „zmluvné strany”) 
 
 
 

II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Na základe víťaznej ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní postupom zákazky s nízkou hodnotou 

uskutočnenej podľa§ 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní sa zhotoviteľ zaväzuje 
„Oprava MK – ulice MDD v obci Veľká Lúka“ zrealizovať stavbu, dielo: 

2. Stavba bude realizovaná v rozsahu určenom výkazom výmer vyššie uvedenej stavby, ktorý bol 
 verejným obstarávateľom vydaný ako súťažný podklad vo verejnom obstarávaní. 

 
     Podkladom pre zhotovenie diela sú tieto dokumenty:  
 

1) Tento dokument označený ako „Zmluva o dielo” spolu s jej prílohami v zmysle tejto 
zmluvy o Dielo,  
 

  2)  Výkaz výmer, 

mailto:starosta@velkaluka.sk


 
  3) Súťažné podklady (Výzva na predkloženie ponuky) vrátane vysvetlení a doplnení z 
  verejného obstarávania, ktorého  výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka   
               zhotoviteľa predložená vo verejnom obstarávaní, z ktorej predmet tejto zmluvy vzišiel.  
 
Uvedené dokumenty treba chápať ako záväzné a vzájomne sa doplňujúce. V prípade nezrovnalostí alebo 
rozporov medzi nimi, platí poradie ich záväznosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie v tomto bode.  
 
3. Dielo zhotovené podľa bodu II./1. tejto zmluvy bude mať akostné a technické parametre uvedené 

 v projekte stavby.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní 

kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom stavby, v súlade s platnými technickými 
normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, za podmienok dohodnutých v zmluve, riadne a 

 včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. 
5.  Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.
6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu a úplne oboznámil s rozsahom, povahou a charakterom 

diela, všetkými súvisiacimi podmienkami a okolnosťami podstatnými pre vyhotovenie diela, že sú mu 
známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a že disponuje takými 

 kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné. 
V prípade, ak bude na riadne užívanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékoľvek právo duševného 
vlastníctva Zhotoviteľa alebo tretej osoby, Zhotoviteľ zabezpečí, že Objednávateľ nadobudnutím vlastníctva 
k predmetu Zmluvy o dielo získal aj všetky oprávnenia a licencie na takéto práva a odplata za používanie 
týchto práv bude zahrnutá v cene predmetu Zmluvy o dielo.  
 

III. 
Termín zhotovenia diela 

 
1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v dohodnutom čase :

•  termín začatia prác : dňom odovzdania a prevzatia staveniska Zhotoviteľom,
• do 30 dní  od odovzdania a prevzatia staveniska termín ukončenia vykonávania diela : 

zhotoviteľom.  
2. Čas plnenia sa predĺži o čas prekážok na strane objednávateľa, uvedených v ďalších ustanoveniach 

 tejto zmluvy.
3. Dokončením stavby sa pre potreby tejto zmluvy rozumie spôsobilosť diela pre úspešné ukončenie 

preberacieho konania, vrátane odovzdania dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre diela 
(revízne správy, atesty a certifikáty, doklady o likvidácii odpadov, doklady o zhode zabudovaných 

 výrobkov).
4. V prípade omeškania objednávateľa v plnení záväzkov, vyplývajúcich zo zmluvy, zmluvné strany 

dodatkom k zmluve dohodnú nový termín dokončenia predmetu zmluvy. Po čas omeškania 
objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, ktorým sa rozumie aj riadne financovanie a platenie 

 diela, nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
5. Prípadné dokončenie a prevzatie prác pred termínom dohodnutým v tejto zmluve je podmienené 

 súhlasom objednávateľa.
6. V prípade prerušenia prác z dôvodu na strane objednávateľa, alebo z dôvodu pôsobenia vyššej moci, 

zmluvné strany dohodnú nový termín dokončenia predmetu zmluvy, pričom predĺženie lehoty plnenia 
 bude primerané k dobe, na ktorú bolo treba vykonávanie prác prerušiť.

 
 

IV. 
Cena diela 

 
1. Cena za dielo je v súlade s ponukou zhotoviteľa stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 

18/1996 Z. z. o cenách a platná pri splnení kvalitatívnych a dodacích podmienok, určených projektom 
stavby a STN, pri dodržaní bežných technologických postupov a bezpečnostných predpisov, materiálov 

 a technologických častí v I. kvalitatívnej triede vo výške :
 
 
 

 
  Cena diela bez DPH :  85.830,97 €      
   

DPH 20 % :   17.166,19 €          
 



 
  Spolu cena diela s DPH :        102.997,16 € 
 
  Slovom:  Jednostodvatisícdeväťstodeväťdesiatsedem Eur a 16 eurocentov 
       

 2. Cena za zhotovenie diela stanovená v bode 1 tohto článku je doložená podrobnou kalkuláciou 
zhotoviteľa (položkovitým rozpočtom) a je uložená 2x u objednávateľa a 2x u zhotoviteľa. Položkovitý 
rozpočet tvorí ako príloha č.1 k tejto zmluve jej nedeliteľnú súčasť. 

3. V prípade, že sa pri zhotovovaní diela podľa tejto zmluvy vyskytne potreba realizácie naviac prác, ktoré 
v pôvodnom oceňovanom výkaze výmer neboli zahrnuté, môže zhotoviteľ tieto práce realizovať 
a účtovať len vtedy, ak ich objednal a schválil objednávateľ písomne vrátane ceny a to minimálne 
zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ takéto investorom požadované, prípadne vyvolané naviac 
práce odsúhlasené projektantom a stavebným dozorom ocení jednotkovými cenami uvedenými v 
položkovitom rozpočte, a v prípade potreby vzniku nových položiek, zhotoviteľ ich ocení do výšky 
ekonomicky oprávnených nákladov. V prípade potreby vykonávania prác po termíne ukončenia prác 
pokiaľ časový sklz vznikol z dôvodov na strane objednávateľa, sa cena takýchto prác bude meniť 

 použitím indexov vývoja cien stavebných prác publikovaných ŠÚ SR.
4. Prípadné obmedzenie zmluvne dojednaného rozsahu prác na základe požiadaviek objednávateľa bude 

v prípade ich zazmluvneného nevykonania z ceny diela odpočítané a to v rozsahu, v akom boli 
 zahrnuté do rozpočtu.

 
 

V. 
Fakturácia a platenie 

 
1. Fakturácia bude prebiehať na základe súpisu vykonaných prác potvrdených objednávateľom podľa 

cenovej kalkulácie po odovzdaní diela. Fakturácia a platenie prác a dodávok bude v zmysle dohody 
zmluvných strán vykonaná pozadu, formou faktúry vystavenej na základe zhotoviteľom predložených, 
objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za uplynulé obdobie. Zhotoviteľ 
predloží súpis skutočne vykonaných prác a objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje 
výhrady najneskoršie do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak objednávateľ  k 
súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej 
v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený súpis skutočne 
vykonaných prác, objednávateľ tento opravený súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo 
k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 2 (dvoch) pracovných dní od predloženia tohto 
opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávateľa stavebný dozor. 
V zmysle zmluvy o dielo je platba za plnenie prác a dodávok objednávateľom dohodnuté na základe 
vystavenej faktúry tak, že zhotoviteľ môže vystaviť faktúru až na základe objednávateľom potvrdeného 

 súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok.
2. Zmluvné strany sa v súlade s platnými predpismi dohodli, že vykonané práce, odsúhlasené 

objednávateľom na zisťovacom protokole sa považujú za  plnenie na tú istú zmluvu o dielo a  plnenie 
sa považuje za zdaniteľné plnenie, pričom okamih zdaniteľného plnenia nastane v súlade 
s ustanoveniami § 19 ods.3 zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH. Zhotoviteľ vyhotoví  konečnú faktúru – 

 daňový doklad – v súlade s platnými predpismi.
3. Drobné zmeny a doplnky vyplývajúce z operatívnych potrieb pri realizácii diela budú dojednávané 

formou zápisu do stavebného denníka a s výkazom výmer prác budú podkladom pre fakturáciu po 
 odsúhlasení objednávateľom a dodatku k Zmluve o dielo.

4. Splatnosť faktúry, ťarchopisov a dobropisov je 30 dní od doručenia druhej zmluvnej strane. Dňom 
 úhrady je deň pripísania dlžnej sumy z účtu dlžníka v prospech účtu veriteľa. 

5. Faktúra – originálny písomný doklad musí spĺňať náležitosti daňového a účtovného dokladu v jednom 
 a musí obsahovať originálny podpis vystavujúcej strany s týmito údajmi :

-  označenie, že ide o faktúru
-  IČO oboch zmluvných strán
-  náležitosti podľa § 71 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov
-  číslo objednávky alebo zmluvy (vrátane platných dokladov)
-  deň vystavenia faktúry
-  termín splatnosti faktúry
-  konštantný symbol
-  formu úhrady
-  výšku plnenia celkom
-  sumu k úhrade
-  meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovateľa
-  pečiatku vystavovateľa faktúry
-  miesto výkonu prác



 
7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v bode 5. tohto článku, je objednávateľ 

oprávnený faktúru vrátiť bez zaplatenia. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti 
 a táto plynie celá odo dňa doručenia opravenej (novej) faktúry.

8. V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku má zhotoviteľ právo fakturovať objednávateľovi 
 zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

9. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodu na strane objednávateľa, 
 budú zmluvné strany postupovať spôsobom dojednaným v ďalších ustanoveniach tejto zmluvy.

10. Obe zmluvné strany vylučujú postúpenie pohľadávky bez predchádzajúcej písomnej dohody a ak sa 
zmluvné strany na možnosti postúpenia dohodnú, je možné toto postúpenie vykonať len do výšky 
základu dane. Daň z pridanej hodnoty sa zmluvné strany zaväzujú vysporiadať v zmysle zák. č. 

 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a uhradiť ju priamo.
11. Každá f  aktúra musí byť vystavená v dvoch origináloch.
 
 

VI. 
Stavenisko 

 
1.  Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi zápisnične, priestorovo vymedzené. 
2.  Pri odovzdaní staveniska objednávateľ zhotoviteľovi odovzdá 

•  Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav, podľa §57 zák.č.50/1976 Z.z. v znp
•  prislúchajúce rozhodnutia orgánov štátnej správy týkajúce sa činnosti na predmetnom diele

3.  Lokalitu na odvoz a uskladnenie vybúranej sute a zeminy zabezpečuje objednávateľ, pričom zhotoviteľ 
sa zaväzuje stavebnú suť na takúto skládku ukladať a materiály vhodné na recykláciu odovzdať do 
zberných surovín.  
4. Pracovná doba na stavbe diela je počas v pracovných dní od 08:00 do 18:00 stredoeurópskeho času. 
Počas štátnych sviatkov, dní pracovného voľna a dní pracovného pokoja je práca na stavenisku zakázaná. 
Po vzájomnej písomnej dohode medzi objednávateľom a zhotoviteľom je možné výnimočne na vopred 
dohodnutú dobu zmeniť pracovnú dobu, povoliť prácu na stavenisku počas štátnych sviatkov, dní 
pracovného voľna a dní pracovného pokoja. 
5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že pracovníci zhotoviteľa a jeho subdodávatelia sa budú pohybovať na 
stavenisku predmetu zmluvy v pracovných odevoch s čitateľne označeným názvom zamestnávateľa. 
6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ohraničenie pracovného priestoru z dôvodov bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci. Označenie musí byť jasne viditeľné aj v noci a za zníženej viditeľnosti. 
 
 

VII. 
Stavebný denník 

 
1. Stavebný denník bude vedený podľa § 46 d/ Stavebného zákona č. 237/2000 Z. z. v platnom znení. 

Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa odovzdania staveniska a mať ho trvale dostupný 
 na stavbe počas pracovného času.

2. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník a zapisovať v ňom všetky náležitosti podstatné pre 
vykonávanie diela. Objednávateľ sa zaväzuje pravidelne, minimálne však 1x týždenne na zápisy 
v stavebnom denníku reagovať. Denné záznamy v stavebnom denníku musia obsahovať náležitosti 

 v zmysle stavebného zákona
 
 

 VIII. 
Vykonávanie prác, odovzdanie diela 

 
1. Objednávateľ počas realizácie prác má právo kontrolovať dodávku stavebných prác a materiálov 

 a zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote. 
2. Zhotoviteľ určuje ako stavbyvedúceho s povinnosťou viesť stavebný denník Ing. Antona Gocníka, tel.č.: 

045/5331354. Objednávateľ určuje ako občasný stavebný dozor p. Ing. Kokavca Igora, tel. č. : 0905 
860 900. Poveruje ho tiež zapisovaním do stavebného denníka, potvrdzovaním vykonania stavebných 

 prác, odovzdaním a prevzatím ukončených častí diela resp. celého diela.
3. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj za bezpečnosť 

a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa s jeho vedomím a oprávnene zdržiavajú v priestore 
staveniska a zabezpečenie ich vybavenia ochrannými pracovnými pomôckami. Ďalej zhotoviteľ sa 
zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť stavbu z hľadiska bezpečnosti práce, požiarnej 
ochrany a životného prostredia v súlade s platnou legislatívou. Tieto povinnosti zhotoviteľ nemá 

 v prípade, pokiaľ z dôvodov na strane objednávateľa dôjde k prerušeniu vykonávania diela.



4. Všetky odborné práce musia vykonávať zamestnanci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia, ktorí majú 
 príslušnú kvalifikáciu.

5.  Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzatvorenú poistnú zmluvu.
6. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony 

a ich vykonávacie vyhlášky a podmienky stanovené vo vyjadreniach zainteresovaných orgánov štátnej 
správy, ktoré sú obsiahnuté v dokladovej časti projektu stavby, ako aj v rozhodnutiach v správnom 
konaní, ktoré mu odovzdal objednávateľ a dotýkajú sa jeho činnosti. Pokiaľ porušením týchto 

 povinností vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady do preukázanej výšky zhotoviteľ.
7. Zhotoviteľ je povinný starať sa o prevzaté základné smerové a výškové  body až do odovzdania 

 a prevzatia stavby objednávateľom.
8. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú 

zakryté alebo sa stanú neprístupnými resp. k prácam, ktoré si v stavebnom denníku vyhradí stavebný 
 dozor objednávateľa. Výzva musí byť doručená najmenej 3 dni vopred.

9. Skúšky – riadne zhotovenie diela zhotoviteľ preukáže vykonaním  komplexných funkčných skúšok 
určených príslušnou STN alebo projektom. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 7 dní vopred termín 

 konania funkčnej skúšky.
10. Zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikne na diele činnosťou zhotoviteľa alebo vyššou mocou 

v priebehu realizácie znáša zhotoviteľ. Objednávateľ škody na diele znáša v prípade, pokiaľ došlo 
 z dôvodov na jeho strane k prerušeniu vykonávania diela.

11. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, riadnou realizáciou 
prác. Zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi a objednávateľ je povinný riadne ukončené dielo bez 
vád a nedorobkov prevziať. Objednávateľ môže prevziať i dielo, ktoré má drobné vady a nedorobky, 

 nebrániace jeho riadnemu užívaniu.

12. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 7 dní vopred, kedy bude dielo 
pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného 

 zhotoviteľom, začať preberacie konanie a  riadne v ňom pokračovať.
13. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a predložiť objednávateľovi pred začatím preberacieho konania potrebné 

 doklady, najmä :
a)  geodetické porealizačné zameranie stavby,
b) zoznam materiálov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, vrátane atestov, 

 certifikátov a vyhlásení o zhode,
c)  zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
d)  zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu stavebnomontážnych prác zakrytých,
e)  ostatné doklady podľa príslušných STN,
f)  stavebné denníky,
g)  potvrdenia o uložení odpadov,

           h)  konečná faktúra. 
14. Zmluvné strany pri odovzdaní a prevzatí spíšu zápisnicu o odovzdaní a prevzatí, ktorá bude podpísaná 

oboma zmluvnými stranami. V zápisnici musí objednávateľ výslovne prehlásiť, či dielo preberá alebo 
 nie a pokiaľ nie, z akých dôvodov.

15. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní 
a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a 
bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise 

 o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. 
16. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou 

 dokumentáciou, touto zmluvou a obecne záväznými technickými normami a predpismi.
17.  Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.

 
IX. 

Zodpovednosť za vady, záruka, škody 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady vzniknuté na diele ním zrealizovanom, ktoré má dielo v čase jeho 
odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v rozsahu § 560 – 562 Obchodného 

 zákonníka a ktoré vznikli z dôvodu porušenia povinností zhotoviteľa. 
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady ním zrealizovaného diela bezplatne odstrániť bez zbytočného 

odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom resp. budúcim užívateľom diela 
 v dohodnutých lehotách.

3. Záručná lehota na dielo zrealizované zhotoviteľom je min. 60 mesiacov a začína plynúť odovzdaním 
a prevzatím diela. Záručná lehota však neplynie v čase, počas ktorého objednávateľ nemohol dielo 
užívať pre vady diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Záručná lehota na materiál a na výrobky, ktoré sú 



súčasťou diela, ale zhotoviteľ nemôže ovplyvniť ich dĺžku záruky, bude podľa lehoty uvedenej 
 výrobcom na záručnom liste.

4. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom resp. 
užívateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela resp. poškodenia živelnou 

 pohromou.
5. V prípade vzniku škody  budú zmluvné strany postupovať pri je náhrade v súlade s ustanoveniami § 

 373 – 386 Obchodného zákonníka.
6. Pokiaľ sa počas záručnej doby vyskytne vada na zhotoviteľom zrealizovanom diele, objednávateľ je 

povinný bez zbytočného odkladu po zistení vady uplatniť jej písomnú reklamáciu u zhotoviteľa. 
 V reklamácii musí byť vada popísaná a musí byť uvedené, ako sa vada prejavuje.

7. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú reklamované vady 
odstraňovať. O presnom časovom postupe odstraňovania záručných vád sa zmluvné strany dohodnú 

 písomne.
8. Ak sa preukáže, že v sporných prípadoch objednávateľ reklamoval neoprávnene, t. j. že ním 

reklamovaná vada nevznikla vinou zhotoviteľa a že sa na ňu nevzťahuje záruka resp. že vadu spôsobil 
nevhodným užívaním diela objednávateľ alebo užívateľ, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi 

 všetky náklady vzniknuté s odstraňovaním vady.
9. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých 

objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich 
 nevhodnosť, alebo na nevhodnosť objednávateľa upozornil a ten na ich použití trval.

10. Ak zhotoviteľ nenastúpi k odstráneniu oprávnene reklamovanej vady v dohodnutom termíne, je 
objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady inú odbornú organizáciu – firmu. Všetky takto 
vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný objednávateľovi uhradiť a to do výšky ceny porovnateľných 

 prác za porovnateľných obchodných podmienok, ako by ich vykonával zhotoviteľ.
 
 

                                    X. 
Miesto dodania predmetu obstarávania 

 
1. Miestom dodania predmetu obstarávania je v katastrálnom území Veľká Lúka, ul. MDD  .
 

                                                                           XI. 

Prekážky v práci, prerušenie prác, zastavenie prác 

1. Objednávateľ osobitne uhradí zhotoviteľovi všetky preukázateľné náklady súvisiace s odstránením 
nepredvídaných prekážok, ktoré sa vyskytnú na stavenisku, okrem prekážok, ktoré zavinil zhotoviteľ. 
Súčasne budú dodatkom k zmluve upravené všetky ustanovenia zmluvy súvisiace s výskytom 

 a odstránením nepredvídanej prekážky vopred odsúhlasenej stavebným dozorom objednávateľa.
2. Ak objednávateľ alebo orgán na to oprávnený dá príkaz na prerušenie prác, súvisiacich s plnením 

záväzku, zhotoviteľ je povinný tento príkaz akceptovať a uschovať všetko, čo pripravil na plnenie 
 záväzku.

3. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi náklady účelne vynaložené v súvislosti s prerušením, 
 ktoré bolo spôsobené z dôvodov mimo zhotoviteľa.

 
 

XII. 
 Vyššia moc 

 
1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu 

ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy. Za vyššiu moc sa 
považujú aj poveternostné podmienky znemožňujúce riadne plnenie zmluvy bežným technologickým 

 spôsobom.
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, 

ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k 
predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, 

 právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

XIII. 

Odstúpenie od zmluvy 
1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle 

§ 345 Obch.Z. za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to 



oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní po tom, 
 ako sa o porušení dozvedela.

2. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia.
3. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo

nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné
porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obch. Z.

4. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa čl. XIV./1. stanoví na dodatočné plnenie
dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy rovnakým spôsobom ako je uvedený v čl. XIV./1.
a to do 15 dní po márnom uplynutí dodatočnej lehoty na plnenie.

5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej
strane.

6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu
spôsobenej škody (vyjmúc prípad nárokov zhotoviteľa na náhradu škody, pokiaľ k odstúpeniu od
zmluvy došlo z dôvodov na strane zhotoviteľa) a nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné
sankcie. Po zániku zmluvy si zmluvné strany vysporiadajú vzťahy dohodou a zhotoviteľ odovzdá
objednávateľovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia od zmluvy nachádza.
Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným dielom aj :
- 1 x geodetické porealizačné zameranie stavby,
- ostatnú projektovú dokumentáciu, ktorú obdržal od objednávateľa k vykonaniu diela
- atesty, osvedčenia, záručné listy a pod. týkajúce sa zrealizovanej časti diela

7. Objednávateľ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplatí.
8. O odovzdaní a prevzatí nedokončeného, rozostavaného diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných

strán protokol. Protokol bude predovšetkým obsahovať tieto náležitosti :
-  zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti zmluvného diela
-  súpis odovzdávaných dokladov
-  zoznam častí zmluvného diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi
-  záruku a dĺžku jej trvania
-  dátum a podpisy oprávnených zástupcov
- ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho osobitne sa uvedie zaplatená čiastka a zostatok 

 k úhrade
9. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy :

-  časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa
- prípadné preddavky poskytnuté do odstúpenia od zmluvy vysporiada zhotoviteľ faktúrou, ktorá 

bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od obdržania odstúpenia od zmluvy. Pre 
 fakturáciu platia ustanovenia čl. V. tejto zmluvy.

-  finančné rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dní od obdržania faktúry objednávateľom

XIV. 
Zmluvné pokuty 

1. V prípade, že zhotoviteľ z vlastných dôvodov nedodrží čas plnenia dohodnutý v tejto zmluve,
objednávateľ má právo účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny časti
nezrealizovaného diela bez DPH za každý deň omeškania.

2. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží lehotu dojednanú podľa  čl. X./2. tejto zmluvy na odstránenie
oprávnene reklamovaných vád diela objednávateľom alebo užívateľom, je objednávateľ oprávnený
požadovať zmluvnú pokutu vo výške 16,59 € za každý deň omeškania.

3. Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške
vznikne v tejto súvislosti škoda, ktorú je možné vymáhať samostatne.

        XV.  
 Využitie subdodávateľov 

1. Podzhotoviteľ alebo Subdodávateľ je právnická alebo fyzická osoba, s ktorou zhotoviteľ uzavrel
zmluvu na realizáciu časti prác alebo dodávok potrebných na realizáciu predmetu zmluvy. Pri
vykonávaní predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov alebo podzhotoviteľov zodpovedá
zhotoviteľ tak, ako keby dielo vykonal sám.

2. Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi a pravidelne aktualizovať zoznam a subdodávateľov
(vrátane ich zamestnancov) - príloha č. 2, ktorí sa majú podieľať alebo sa podieľajú na predmete
zmluvy. Taktiež uvedie informácie o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
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Kryci list rozpoctu v EUR

RENOV/A s. r o

Slavba :9999372-Oprava MK - ulioe MDD v obci Velk6 L0ka

Obiekl :Oprava MK'ulice MDD

JKSO: Zmiuva i Dia: 19 09,2019M esto

Odberatel': Obec Vel'k3 L0ka

DodAvatel: REN0VIA, s,r o [ieskovec

96221 Lieskovcc, Lieskovska cesla 488

Projcl(ianil

laor 31627684

Dl0r

C DPI'];

DlCr 2020476607

c DPH SK2020476667

DIC

C DPHI

CO

A ZRN Kondtrukcie Specif nraterlal Spclu ZR1''J

1 t-lsr/, 84 252,51 1 528 46 85 780,97

2 PSV

3 ivicE

d Ine

5 Suiei 84 252 51 1 528 46

B yN-individualne naklady

Q Prace naddas

7 Nlur6rskc vypcnroce

B Rc: ;cvnei poilahy

I

10 Succl riadkov 6 ai I

C NUS - naxLady Lrmieslnenia stavby

'i', Zar adenie stavenist<a

12 Prevadzkove vplyvy

13 Sta2ene podmienky

t4

15 Stldei riadkcv 11 a2 14

tl ON - oslatne nbklady:

1 0 Oslaine naxlady uvedend v rozpodte 50 00

1 i in2iniersi<a crnnosi

'l 8 f)rojektovc prace

S00ef riadkov 16 a219.

19

20

Rozpoiei. Spracoval:

projektanl, rozpoit itr ccnar.

Dtttum:

Peiiatka:

Podpis:

E Celkove n6k adyr

?1 Sircct rladkov 5,1 0 1 5 a 20: 85 830 97

2-2 cPlr: 2A ahz. 85 830,97 17 166 19

23

21, Srrcet -radkov 21 a223.

F Odnnipi .. nrinniol

odberafel. obgarAvab[

Datum

Pecialka

Podprs

dod6vaiei, zhatovlci:

Datunt:

l'laiivo: ODIS A10



i.ladAvaful

P!aJcl\lent

i1 56/1811111

12 566301111

1 3 5(36902123

14 569731111

15 573231111

16 5t 114422_1

|/ 57ii4A321

18 581i10211

19 5969112,21

Obec Vel'kii Luka

RENOVIA, s r,o. Lioskovec Spraccval

iKSC

Dbtunt 19.09,2019

6

1 113',0'i221

2. 1 i3154440

.i 131:101101

( t31301109

132301 101

1 32301 1 09

7 f i5101102

I 583410004300

I 4s131777 i

10 4515'i?_111

1 "ZEMNE PRACH

Odsk6nenie krytu v plocho nad 200 m2 z kamaniva hrubeho
drvonCho, hr, do 100 n1nr. _0,13000t

Ft'zovanie bet podkladlr atebo krytu bez prek. ploclry cez
500 do1000 rn2t pruh S, col 1 [.J do 2 m, hr j00 mn 0,254
t

i/ykop nezaOaior.jt jarriv v hcinine 4 clc 100 nr3

Hlbcnie nc2apaicnicn Jail a larel,ov prjplatck za lt:pivost
horniny 4

V!,kop ryhy do Sirky 600 nrrii v norn 4 do 100 rn3

Pfiplatok za lepivost pri hibenj ri,h iirky do 600 nrrn
apa\enych i nozapa;enych s urovnanim dna v hornino 4

0bsyp potrubja sypaninoLr z vhodnych hornin .l a2-i 4 s
prchodenint sypaniny

Strkoirva ftakciaA32ltnr, S-iN EN 13242 +A1

1 - ZEfvjNF pRACI spclu;

4 " VODOROVNF KONSIRUKCIF

Podklad poa djaibu vooor ovne alebo v sklone rjo 1 :5 hr
50-100rnm z bet tr 0 $/10

l-diko pod pcirubie, sioky a drobnd objekty, v otvorcfiom
vikope z kantsniva drobrrehc taieneho 0.4 mm

4 .VOI)OFiOii NE KONSTRUKCTI sp0lrr:

5. KOMUNIKACIE

Podklad zo Strkodruiny s ro;tprostretim a zhutner-. jrn, po
zhutneni hr 50 mn]

Uprava dotetajsieho krylu z kanreniva drvenoho v mno)stvo
0,04 0,06 m3/rn2

vyspravenie podkladu po pickopoch inZjnicrskych sieI
plochy cjo 15 m2 Strkodrvor, po zhutneni hr, 200 mnr

Spevnenie krajnic alebo komun pre peSich s rozpr a
znutnenim, kamenivom clrvenlim hr 100 mm

Posirek asfallovy spojovaci bez posypu i(amOnivorf 7

cestnol emulz-ie v rnno:slve 0,80 kg/nrz

Asfaltovl bcton vrstvo obrLisna AC 1 J O v pruhLr S nao 3 m
z nemodrfik asfailu tr I, po zhutneni hr 50 rnnt

Asfaltcvj/ bcton vrstva cbrusna alcbo lozna AC 16 v pruhu S

nad 3 m z nemodifik, aifaltLr tr t po zhutneni hr, 50 mm

r'ryt 0emoniobetonov)i cestnich konunikjcri skuriny CII li
pre Tt)Z I , lll a iV rtr 100 rnrl

Kladenie betonovej z]imk0vcj dlaZby pozcrnnych

komunikacji hr B0 rnrn pre pesjch do 50 m2 so zrarlenim
l02ka z kameniva hr

612,10Q tr2

i 949,SaC n2

1,280 nr3

0 890 nr3

2.464 n3

I t1i mi

1540 rn3

"54A 
I

12 982,/5 EUR

8,40A n2

0 //0 nr3

97,22 EUR

2 506,000 u2

2 506 500 m2

3,080 nrZ

1 002,600 m2

2 506,500 nr2

2506,50ir nr2

2 506,500 m2

10 50C m2

2.i).,5AA n2.

132

1,25 3133,13

0, Bs

0,30

11 ]1

1 ,51

40,2.6

4,43

22,38

12 90

520,80

12 281 85

1/,5i

t35

99,20

t64

34,47

i,43

45,21

12 962,88

62,41

34 Bl

97 22.

330i.92

1S,87

19,87

6 t4

4,32

a,42

]U,JC

10,1 3

,20,7t)

4 331,23

1 052,i3

25 e6 / ,34

25 390 85

1082 1/8,03

Prehl'ad rozpoitovich niikladov v EUR

frof

cislc
ho'j polo2ky Pcpis polozky., stavebneho dielLr, remesla

vyy,az vimer

3

::;' RElleVlA s, r. o.

\4nozstvo

Vimera

ivtena

jednotka
Jednotkova

cena1 2

PRACE A DODAVKY IISV

4 5 6 7
B

Tlaeivo OD|S 810

1 1,65 262,13

Sfana 7



Por

crs 0
iioo poloi-ky

Popis polozk'i slavebnoho djelu, remesla

Wkaz vi'mer

[!irroZstvo

Vinrera

\4erna

jedn otha

Jcdnotkova

ccnS

Naklady sPoltt

KonStrrrkcie I Spec materi6l

2 1 4 J 6 f B

Prehlad rozpoctovich nakladov v EUR

:Oprava fi4K ul:ce MDD

59tt4 60C08200

?.1 592460008300

67 1 354046

2E61400113C0

892351 000

895941111

26 59212300010c0

?_t 592230001 1 00

28 592230001500

2.9 592230002100

30 592230002300

31 899431111

32 552410000300

33 899623141

34 -o1,i0c1111

35 404410113800

36 404440000'100

3t 404490008400

39 404490008600

39 9148122.11

40 40441021 i400

915911111

404450003600

4 3 917',1,62111

44 5921 10000900

45 93890931 1

9668'12211

966821 1 1 1

Ilaiivo: ODIS NA

RENOY// s r o.

D{aiba betonovd Low vaiue PREN4AC HAKA 8N normal

bezSkArova, rozmer 200x155x80 mm, dervend

DIaZba betonovd Low valuc PREIVIAC HAKA 8N normel

bezsk6rova, rozmer 200x165x80 mm, siva

5 - KON4l.)NlKAClFi sPoitrr

S-RUROVF VEDENIA

l,4ontirZ kanalizain6ho PP potrubia korugovaneho DN 200

Rilra X-stroarl PP s hrdlom vratane tesnenia SN B, DN 200

di 6 nr korugovani pre gravitadnI kanalizaciu, WAVLN

SkuSka tesnosti kanalizacie D 200

Zr aCenre kanali:,adnelro vpusttt ulidtleho z beitinovych

dlelccv ryp UV-50, UVU 50

Liaiinovi rost, lxSxhr 5C0x447x25, rozmci-Strbiny St4/

1 8x200 mn'r, kieda D 400 pre uiicne vpusty

lGlov! k05 uliCndho vPttstu

Uliini vpust betonovi,TBV 6 50, rozmer 600x500x50 mm

Uliini vpust betdnovi T BV 14-50, rozmef 900x500x50 mnr

Ulicni vpust betonov! TBV 5-66. rozmer 180x660x100 intn

Viskcva uprava Lrlicniho vsluptr alobo vpuste do 2C0 ntnt

zv!5onim krycieho hrnca

Poklop ventiloui, pre vocju, PiYn

0b€tonovanie potrubia alobo muriva stdk belonom prostim

tr C 12115 v otvorenonl vYkope

B iluROVE VFDtNIA sPcltrl

g.OSTAINE KONSTRUKCI[ A PRACE

Osadenie a mcrlta2. ccstncj rvislcj dopravnej 2neidliy na

stipik st p konzclLr alebo oblcki

Informativna croveclzkova znaika lP8 (Spcmalcvaci prah)'

rozmer 500x500 mm, tblia RA'1, poz-inkovana

Uchyt na stipik, d 60 mm, krizovy, Zn

Stipik Zn, cr 60 mnVl brrr, 6rre dopravn6 znadky

Krytka stipika, d 60 mm, Plastov6

Monta2 docasrel dopravnej znacky kompletnel zakladncl

Kompleha dopravna znaalia zakladneho roznleril 900 rnm

vratane podstavca a stlpa

MontAz doeasnej dopravnej l.Abntry 22 rcflcxnej sirky 1 m

Zariadenle oopravnd. /.2a 17.b'brana na oznaccni0

uzdvierky) rozmer '1000x220 mrTr, Zn ploch so zalo2crrim Al

okrajovirii profil

Osadcnie chodnik obrubrrika belonovdho slojalch0 00

lOzka z betonu prostcho tr C 12l'15 s bodnoir oporoL

Obr!bnik PREtvIAC ccslny bez skosenia rcvny, lxsxv

1000x150x260 mrn

Odstr6nenie blata, praclrLr alebo hlilren6h0 nailost I
povrchu podkladu aleb0 krytr bet alobo astalt

Demcn162 dot)asnet dopravlej zrraiky kotnpletttcj ralk adnej

Demont6Z doaasnej dopravnej zabrany Z2- reflcxnel Sirky 1

m

11,4-15 n2

11,4 i5 il2

63 859,21 EUR

/,70C nr

1 -q25 ks

i,700 nr

2 000 ks

2,()20 ks

2,020 ks

2 020 ks

2 02C ks

2,020 ks

li1 (,100 ks

i9 C1'4 ks

0,100 tr3

2 794,09 EUR

2 C00 ks

2,000 ks

4 000 ks

7 000 ks

2,000 ks

4,000 ks

0,iJ4c ks

2,COC ks

0,020 ks

28 00! n-

23,280 ks

2 506 500 m2

63 644,62

15.48

16,94

91.2.?-

12.0 49

94,10

214,59

o,4 
,71

22+,?_2

4 4,64

38,9S

63,23

42.,82

30/ 09

815,70

78,00

30,00

217 00

14,60

0,10

138,57

820

10 50

15 54

39,00

750

31,00

i30

150

2,50

005

1 845,1 B

1 978,39

't1n9

125 33

2?.

2.3

2,4

).5

201

49,20

2 2.A

45,61

111,00

22,14

19,30

'1i 1f

21,20

36,1 B

16 10

95,7 /'

600

200100

150

41

4?.

200 48716

490

400

200

100

100

ks

ks

46

47

003

4,000

2,000

Sircna 2



Objokt :Oprava MK - ulice MDD

48 979A8?.213

49 979C82219

5'J 9 t94il212

51 9982251 i 1

52 998276101

53 000300013

Popis rolo2ky. slavebneh0 diclu rerncsla

vykaz vymer

Vodorovnd doprava suliny so zloZenim a hrub!'m urovnanim

na vzdialeftost do 'l km

Priplatok k cene za kai-dy da15i a1 zacai 1 krn nad 1 km pre

vodorovn[r dopra,ru sutiny

Nakladanie na dopravrc prosuiedky pfo vodorovnir dopfavu

sutiny

Presun hrndt pre pozennu komunikaciu a letisko s krytom

asfaltovtm a kejkofvek dii.ky obiektu

Presun hm6t pre r0rovC vedenie hibene z rur z plasl , hm6t

alobo sklolamin, v otvorenom vj,kope

I -0SrAI Nt KONSIRUKC|E A pRAo6 spotu:

PRACI A DODAVKY HSV spotu.

OSTATNE

0ST . vedl'ajiie rozpodtov6 n iklady

Geodetickd pr6ce vykonavane pred vystavboLr urienie

priebehu nadzemndho alebo podzemn6ho existujuceho aj

plAnovaneho

CST vedlajSiv rozpodtove naklaoy sp0ti-

OS-/,f\[: spii.l

Za rozpocet celkotn :

Prehl'ad rozpodtovych nakladov v EUR

IVlnoZsiv0

vvi Ii0Ta

5t4,824 I

5 t4,8?.4 1

b/4 624 |

'1 109,3/3 1

3 471 r

6 047,70 FUR

8s 760,97 EUR

0,500 eur

50,CO EUR

50,()O EUR

85 830,97 EUR

REN07/2.1 s r, o

0 2.5

378

764,52

143,t 1

2172,83

2AA7,97

109,4 6

5 569,40

84 252,51

50 0c

50,00

50,0 0

84 302,51

478,30

i 528,46

I 528,46

'1,81

31.54

l latrva rJDIS 81a



Priloho t. 2 k ZoD t. 23/L0/2019

Podiel plnenia zo zmluvy

Dolupodpisanli konatel'spol. Renovia, s.r.o. tlimto prehlasujem, Ze spolodnost Renovia, s.r.o. bude

v rdmci ZoD t.23/tO/2019 zo dria 23.I0.2019 plnit dielo vo vlastnej 162ii, t.j. podiel plnenia zo zmluvy

bude 100%.

Ja roslav Krndd/konatel'


	ZMLUVA O DIELO Renovia
	ZMLUVA O DIELO
	Sídlo         :     Obecný Veľká Lúka, Veľkolúcka 1219/39, 962 31 Sliač
	Zastúpený         :     Andrea Chromeková - starostka obce
	Telefón  : +421 45  5443 621
	IČO  :  356 600 74
	DIČ  : 2021329596
	URL  : https://www.velkaluka.sk/
	Podkladom pre zhotovenie diela sú tieto dokumenty:
	1) Tento dokument označený ako „Zmluva o dielo” spolu s jej prílohami v zmysle tejto zmluvy o Dielo,
	2)  Výkaz výmer,
	3) Súťažné podklady (Výzva na predkloženie ponuky) vrátane vysvetlení a doplnení z   verejného obstarávania, ktorého  výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka                  zhotoviteľa predložená vo verejnom obstarávaní, z ktorej predmet ...
	Uvedené dokumenty treba chápať ako záväzné a vzájomne sa doplňujúce. V prípade nezrovnalostí alebo rozporov medzi nimi, platí poradie ich záväznosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie v tomto bode.

	Termín zhotovenia diela
	Zodpovednosť za vady, záruka, škody
	XV.
	Využitie subdodávateľov


	001
	pril11
	pril12
	pril13
	pril14
	pril2



