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ZMLUVA O DIELO 

č. 131216 
                     uzatvorená v súlade s § 536 – 565 Obchodného zákonníka 513/91 Zb. z.  

 

čl. I. ZMLUVNÉ STRANY 

 

ZHOTOVITEĽ: RAPID – IS , s.r.o. 

SÍDLO : Lombardiniho 17,  831 03 Bratislava 

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 

16538/B 

ZASTÚPENÝ: Ing. Jozef Gajdoš – konateľ spoločnosti 

IČO:                  357 385 11 

IČ DPH:            SK 2021367348 

BANKOVÉ SPOJENIE: Tatra Banka a.s. , 

                            č. ú. 2621709652/ 1100  

Tel./Fax :            02 45248849 ,  0907 772990 

 

OBJEDNÁVATEĽ:    Obec Slovenský Grob 
 OcÚ Hlavná 132 

 900 26 Slovenský Grob 

ZASTÚPENÝ:   Mgr. Štefan Gašparovič – starosta obce 

IČO: 00 305 073 

BANKOVÉ SPOJENIE: VÚB Pezinok 

 č. účtu: 3227-112/0200 

TELEFÓN: 037/6478210 

FAX:  
 

čl. II. PREDMET PLNENIA 

1. Predmetom cenovej ponuky sú stavebné práce v obci Slovenský Grob : 

 

Prístavba materskej škôlky – Kanalizačná prípojka 

 

v rozsahu podľa položkového rozpočtu ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy a cenovej 

ponuky. 

2.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v súlade so stavebným povolením, 

príslušnými technickými normami, predpismi a požiadavkami  objednávateľa stavby. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah predmetu zmluvy je možne upravovať, ak 

vznikne v priebehu výstavby zmena oproti výkazom výmer uvedených v rozpočte 

stavby. Všetky okolnosti s tým súvisiace budú zaznamenané v stavebnom denníku 

v aktuálnom čase. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje práce vykonávať s dostatočným počtom pracovníkov, pričom 

dbá na dodržiavanie všetkých bezpečnostných a iných všeobecne záväzných právnych   

predpisov, najmä na bezpečnosť svojich pracovníkov, bezpečnosť komunikácií 

v blízkosti staveniska, na  ohradenie a označenie výkopov staveniska , a pod.. 

  

 

čl. III. ČAS PLNENIA 

 

1. Doba realizácie : 9 dní od termínu podpísania ZOD a odovzdania staveniska 
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2. Postup prác zhotoviteľa a termín dokončenia a odovzdania je závislý na riadnom  

      spolupôsobení objednávateľa a to pre:  

a) Odovzdanie staveniska , projektu a potrebných dokladov v priebehu výstavby 

podľa požiadavky v stavebnom denníku. 

b) Včasné a bezproblémové uvoľnenie staveniska a prístupových ciest 

c) Operatívne riešenie problémov počas postupu výstavby. Po dobu omeškania 

objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so 

splnením záväzku. 

 

 

čl. IV. CENA 

 

1. Cena za zhotovenie predmetu plnenia je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/96 Z. 

z.  o cenách a Výmeru MF SR č. R – 3/96 zo 17.7.1996 ako cena dohodnutá . 

 

 

Cena celkom bez DPH :    7 402,48 eur 

DPH 20%      1 480,50 eur 

Cena s DPH :      8 882,98 eur 

 

 

2. Cena prípadných naviac prác bude dohodnutá dodatkom k zmluve o dielo za 

podmienok dodržania Zákona o cenách a výmeru MF SR č. R – 3/1996 zo dňa 

17.7.1996. 

 

3. Cena diela zahrňuje všetky náklady na riadnu realizáciu Diela, vrátane okrem iného: 

a) Všetky náklady na kompletizáciu dodávky, riadne dokončenie Diela,zariadenia 

staveniska , všetkých réžií, odvodov, bezpečnosti, náklady na bezpečnosť 

majetku a pracovníkov vrátane nákladov na dočasných zariadeniach, atď.. 

 

 

 

čl. V.  SPLÁTKOVANIE A FAKTURÁCIA 

 

1. Platobný styk bude prevodný, t. j. forma úhrady sa zrealizuje príkazom na úhradu. 

2. Podkladom pre vystavenie faktúry je potvrdený súpis vykonaných prác. V prípade 

nepravdivých údajov má právo objednávateľ vrátiť predložený súpis vykonaných prác 

a žiadať zhotoviteľa na prepracovanie súpisov. V takomto prípade sa posúva lehota 

ďalšej kontroly o termín predloženia opraveného súpisu vykonaných prác. 

3. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia. Každá faktúra bude obsahovať 

príslušnú  DPH. 

 

 

čl. VI.  OPRÁVNENIE K JEDNANIU 

 

1. Za objednávateľa je oprávnený prejednať so zhotoviteľom zmeny, úpravy, prípadne 

doplnky, ktoré v priebehu výstavby nastanú:  Mgr. Štefan Gašparovič – zástupca obce 

 určený technický dozor investora : p. Kostolanská –pracovníčka obce 

2. Za zhotoviteľa sú oprávnení jednať s objednávateľom: 
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 Ing. Jozef Gajdoš 

 

čl. VII. SANKCIE 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute vo výške 0,05% z ceny za každý deň 

omeškania zhotoviteľa so splnením termínu ukončenia stavby podľa tejto zmluvy. 

 

2. V prípade oneskorenej úhrady faktúry zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

 

čl. VIII. KVALITATÍVNE PODMIENKY 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pozvať objednávateľa ku kontrole vykonávaných prác, ktorých 

kvalitu nie je možné skontrolovať po ukončení diela. V prípade ,že zhotoviteľ tento 

záväzok nesplní, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly 

a náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ. 

 

2. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie takýchto prác zápisom v stavebnom 

denníku  min. 1 pracovný deň vopred. 

 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať stavebno-technické a kvalitatívne parametre diela 

v súlade s platnými slovenskými technickými normami resp. normami a predloží 

certifikát a testy použitých materiálov a výrobkov v zmysle Zákona číslo 50/76 Z. z. 

v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona o štátnom skúšobníctve č. 30/68 Z. z. 

v znení neskorších predpisov. 

 

čl. IX. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA 

 

1. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, 

ktorí vykonávajú práce v zmysle predmetu zmluvy a za  ich vybavenie ochrannými 

pomôckami. 

2. Zhotoviteľ plne zodpovedá za vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a stavebných 

metód používaných na stavenisku. 

3. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť z hľadiska 

BOZ zamestnancov objednávateľa a osoby pohybujúce sa v objekte s povolením 

objednávateľa. 

 

čl. X. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

 

1. Dielo bude považované  za ukončené po dokončení všetkých prác uvedených v čl. II 

tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ pri odovzdaní staveniska odovzdá zhotoviteľovi jeden výškový bod. 

Zhotoviteľ si vybuduje ZS na vlastné náklady v priestore stavby na objednávateľom 

odsúhlasenom mieste. V prípade potreby elektrickej energie alebo vody na účely 

zariadenia staveniska môže zhotoviteľ v rámci svojej činnosti vo svojej réžií na 

vlastne náklady ich vybudovať. 

3. Stavebný dozor na základe písomnej výzvy stavbyvedúceho potvrdí do 3dní všetky 

vykonané práce, resp. zmeny oproti projektovej dokumentácie. V prípade 

nepotvrdenia týchto prác zhotoviteľ bude pokračovať v realizácii. 
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4. Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi odovzdanie diela 3 dní pred termínom, 

kedy bude dodávka pripravená na odovzdanie / platí aj oznámenie v stavebnom 

denníku /. 

5. Objednávateľ následne zvolá preberacie konanie a bude v ňom riadne pokračovať. 

Z prebratia diela bude vykonaný zápis so súpisom vád a nedorobkov a s určením 

termínu na ich odstránenie. 

6. Ak v priebehu výstavby vznikne potreba členiť časť stavby na samostatné odovzdanie 

a prevzatie , vykoná sa preberacie konanie na základe dohody zmluvných strán. 

7. Odovzdaniu a prevzatiu diela neprekáža, ak vykazuje drobné nedostatky, ktoré 

nebránia užívaniu, ani ho nesťažujú. 

8. Zhotoviteľ ku kolaudácii predloží aj dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby. 

9. Zhotoviteľ sa bude zúčastňovať na pravidelných kontrolných dňoch stavby 

v termínoch dohodnutých vopred a upresnených objednávateľom. 

 

čl. XI. VYKONÁVANIE DIELA 

 

1. Zástupca objednávateľa má právo vydávať zhotoviteľovi doplňujúce výkresy, 

špecifikácie alebo pokyny, ktoré sú nevyhnutné za účelom riadneho dokončenia diela 

a odstránenia jeho prípadných závad. 

2. Zástupca objednávateľa môže požiadať zhotoviteľa aby bezodkladne odvolal z práce 

na diele akúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom, ktorá podľa názoru zástupcu 

objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobila alebo nedbalá pri riadnom 

plnení svojich povinností. 

3. Zhotoviteľ bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa nemá právo postúpiť zmluvu 

ani jeho časť alebo prospech z nej inému zhotoviteľovi. 

4. Zhotoviteľ je povinný skontrolovať všetky výkresy, špecifikácie a iné podklady pred 

zahájením prác na diele a o prípadných chybách, vadách alebo iných závadach 

projektovej dokumentácie ihneď písomne informovať objednávateľa. 

5. Zhotoviteľ vykoná všetky primerané opatrenia pre ochranu životného prostredia na 

stavenisku i mimo neho a zamedzenie škody na verejnom majetku. Počas realizácie 

diela je zhotoviteľ povinný na stavenisku a v jeho okolí vrátane verejných plôch 

zachovávať poriadok a čistotu, umožniť obyvateľom bezpečný vstup do svojich 

rodinných domov resp. umožniť prechod vozidlám cestnej dopravy – pokiaľ nebolo 

uvažované v PD s úplným zastavením dopravy v danom mieste realizácie stavebných 

prác. 

6. Zhotoviteľ vykoná všetky opatrenia na ochranu diela a kanalizácie stoky obce 

realizovanej už v predchádzajúcom období pred poveternostnými vplyvmi, dažďom, 

vodou atď. a dbá na to , aby prípadná dažďová voda, blato alebo podzemná voda sa 

nedostala do kanalizácie obce.  

7. Zhotoviteľ vykoná  na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania ohľadom 

súladu s príslušnými slovenskými normami (STN). 

 

 

čl. XII. ZÁRUKA 

 

1. Záruka na stavebnú časť dodávky sa stanovuje na  

5 rokov 

      Lehota začína plynúť dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a  prevzatí ukončeného 

diela. 
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2. Dohodnutou záručnou lehotou je tiež doba zodpovednosti za vady diela, ktoré bude 

objednávateľ uplatňovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

3. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží lehotu na odstránenie vád a nedorobkov 

dohodnutých pri preberacom konaní, je objednávateľ oprávnený obstarať odstránenie 

vád a nedorobkov u iného subjektu za trhové ceny na náklady zhotoviteľa. 

 

čl. XIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

 

1. Objednávateľ a zhotoviteľ nesú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú v priebehu 

realizácie diela v zmysle Obchodného zákonníka. 

 

Čl.  XIV. ZRUŠENIE ZMLUVY 

 

1. Ak dôjde k zrušeniu zmluvy z dôvodu na strane objednávateľa, je povinný uhradiť 

zhotoviteľovi všetky preukázateľne vynaložené nálady. 

2. Ak príde k zrušeniu z dôvodu na strane zhotoviteľa, uhradí objednávateľ iba práce 

skutočne vykonané a spotrebovaný materiál v cene preukázaných nákladov. 

Zhotoviteľ zaistí na vlastné náklady zakonzervovanie stavby v rozsahu 

zodpovedajúcemu dobe potrebnej na zaistenie náhradného zhotoviteľa. 

 

čl. XV. DOVERNOSŤ INFORMÁCIÍ 

 

1. Zhotoviteľ nebude bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa počas 

trvania prác na diele a po odovzdaní diela poskytovať informácie o diele, ani údaje, 

dokumenty, doklady atď. žiadnej tretej osobe. 

 

čl. XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu zmluvy. 

2. Túto zmluvu je možné zmeniť iba písomnými dodatkami, označenými ako dodatok 

k zmluve o dielo a potvrdenými oboma zmluvnými stranami. 

3. Vzájomné zmluvné vzťahy výslovne  neuvedené v tejto zmluve sa budú v prípade 

potreby riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú 

stranu. 

 

V Slovenskom Grobe   13.12.2016                           V Bratislave 13.12.2016 

Za objednávateľa:                                                      Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

 

Mgr. Štefan Gašparovič                                              Ing. Jozef Gajdoš 

starosta obce                                                              konateľ spoločnosti 
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Príloha : položkový rozpočet 

Rozpočet  
     

 

Stavba:  

Slovenský Grob – Prístavba 
materskej škôlky 

   

 

Objekt:  Kanalizačná prípojka 
 

Dátum:  
  

 

Časť:  
   

JKSO:  
  

 

Zhotoviteľ : RAPID-IS s.r.o. 
    

 

        

 

P.Č. KCN Kód položky Skrátený popis MJ 
Množstvo 
celkom 

jednotková 
cena 

  
 

1 2 3 4 5 6 euro    

        
 

        
 

  

HSV Práce a dodávky HSV 
    

 

  
1 Zemné práce 

    

 

1 221 113107222 

Odstránenie podkladu alebo krytu nad 
200 m2 z kameniva hrubého drveného, 
hr.100 do 200 mm 0,235t m2 4,500 1,20 5,40 

 

2 221 113107232 

Odstránenie podkladu alebo krytu nad 
200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 
150 do 300 mm 0,500 t m2 4,500 7,60 34,20 

 

3 001 132201202 
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 
od 100 do 1000 m3 m3 68,250 11,20 764,40 

 

4 001 132201209 Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 68,250 0,55 37,54 
 

99 1   Rezanie bet. Krytu do 100mm bm 8,000 13,50 108,00 
 

5 001 151101102 
Paženie a rozopretie stien rýh pre 
podzemné vedenie,príložné do 4 m m2 136,500 1,25 170,63 

 

6 001 151101112 
Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 4 m m2 136,500 0,75 102,38 

 

7 001 162501102 
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-
4 do 50 m m3 45,000 3,22 144,90 

 

8 001 162701109 
Príplatok za každých ďalších 1000 m 
horniny 1-4 po spevnenej ceste m3 0,000 0,35 0,00 

 

9 001 174101002 

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, 
šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 100 do 1000 m3 m3 44,600 3,88 173,05 

 

10 583 5833725100 Štrkopiesok 0-63 B m3 0,000 18,50 0,00 
 

11 001 175101101 
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných 
hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny m3 19,500 14,60 284,70 

 

12 001 175101109 
Príplatok k cene za prehodenie 
sypaniny m3 19,500 5,05 98,48 

 

13 583 5833714000 Štrkopiesok 0-16 N m3 19,500 19,55 381,23 
 

  
4 Vodorovné konštrukcie 

   
2304,89 

 

14 271 451573111 

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné 
objekty, v otvorenom výkope z piesku a 
štrkopiesku do 63 mm m3 3,900 40,50 157,95 

 

15 271 452311131 
Dosky z betónu v otvorenom výkope 
tr.B 15(C 12/15) m3 0,000 110,00 0,00 

 

16 271 452386161 

Vyrovnávací prstenec z prostého 
betónu tr.B15(C 12/15)  pod poklopy a 
mreže,výška nad 100  do 200 mm ks 2,000 16,50 33,00 
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5 Komunikácie 

   
190,95 

 

17 221 581131115 
Kryt cementobetónový cestných 
komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm m2 4,500 20,50 92,25 

 

  
8 Rúrové vedenie 

   
92,25 

 

18 271 871313121 

Montáž potrubia z kanalizačných rúr z 
tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v 
skl. do 20% DN 150, DN 200 m 39,000 1,05 40,95 

 

19 286 2861102000 
Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 
160x3,9x5000 ks 0,000 29,50 0,00 

 

20 271 871313221 
Montáž potrubia kanalizačného z 
korugovaných rúr - PVC-U DN 200 mm m 0,000 1,05 0,00 

 

21 286 2861103000 
Rúra kanalizačná hrdlová z PVC 
200x5000 ks 8,502 48,50 412,35 

 

22 271 871383121 
Montáž potrubia kanalizačného z 
korugovaných rúr - PVC-U DN 400 mm m 0,000 2,06 0,00 

 

23 286 2861105200 PVC-U rúra kan.  ks 0,000 188,50 0,00 

 

24 271 877313123 

Montáž tvarovky na potrubí z rúr z 
tvrdého PVC tesn. gumovým 
krúžkom,jednoosá  DN 150 ,DN 200 ks 4,000 1,45 5,80 

 

25 286 2863101700 
PVC-U koleno pre kanalizačné rúry 
hladké 400/45° ks 0,000 88,20 0,00 

 

26 271 877373121 

Montáž tvarovky na potrubí z rúr z 
tvrdého PVC tesnených gumovým 
krúžkomDN 400 ks 0,000 3,60 0,00 

 

27 286 2862105500 
Korugované tvarovky o presuvka-DN 
200 ks 4,000 6,25 25,00 

 

28 271 892371000 
Skúška tesnosti kanalizácie DN 200 
vzduchom m 39,000 1,98 77,22 

 

29 271 894401111 

Osadenie betónového dielca pre 
šachty,rovná alebo prechodová skruž 
TBS ks 4,000 18,50 74,00 

 

30 592 5922470020 
Skruž betónová rovná 1000/300 TBS 7-
100S s plast.stupačkou ks 0,000 33,50 0,00 

 

31 592 5922470040 
Skruž betónová rovná 1000/600 TBH 1-
100S s plast.stupačkami ks 0,000 55,00 0,00 

 

32 592 5922470180 
Skruž betónová prechodová TBS 
1000/625-S s poplastovanou stupačkou ks 2,000 68,50 137,00 

 

33 271 894421112 
Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-
10t ks 2,000 180,00 360,00 

 

34 592 5922470250 
Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 
1000 s otvorom DN 200 ks 2,000 266,00 532,00 

 

 
271 899103111 

Osadenie poklopu liatinového a 
oceľového vrátane rámu hmotn. nad 
100 do 150 kg ks 2,000 19,50 39,00 

 

35 552 5524315000 Poklop vstupný kruhový plochý-B ks 2,000 98,50 197,00 
 

36 
 

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
   

1900,32 

 

37 221 919736112 Prečistenie kanalizácie hod 3,000 165,00 495,00 

 

38 221 979082213 

Vodorovná doprava sutiny so zložením 
a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 
1 km t 4,320 1,58 6,83 

 

39 221 979082219 
Príplatok k cene za každý ďalší aj 
začatý 1 km nad 1 km t 129,600 0,35 45,36 

 

40 221 979087212 
Nakladanie na dopravné prostriedky 
pre vodorovnú dopravu sutiny t 4,320 3,80 16,42 

 

 
R 991 

napojenie kanal. Potrubia do existujúcej 
siete ks 2,000 135,00 270,00 

 

41 R 993 Poplatok za skládku betónovej sute t 4,320 13,00 56,16 
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99 Presun hmôt HSV 

   
889,76 

 

 
271 998276101 

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené 
z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v 
otvorenom výkope t 16,880 8,55 144,32 

 

42 
      

144,324  

  
OST Ostatné 

   
  

 

 
R ost 

Lapač tukov - 4l/s .  Zemné práce, 
obetonovanie + Dodávka a montáž+ 
napojenie súb 1,000 1880,00 1880,00 

 

 

      
1880  

 

  

Celkom 
   

  
 

   Cena v eurách bez DPH:    7402,48  

         

   Cena s DPH :    8 882,99  

         

         

   Za objednávateľa :  Za  zhotoviteľa:    

         

         

         

 


