
 Zmluva o dielo č. 49/2019 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný  zákonník v znení neskorších 

predpisov v súlade so zákonom č.343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov  

 
Preambula  

 
Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky podľa zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“), ako výsledok verejného 

obstarávania, ktoré bolo zverejnené Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania vo 

Vestníku verejného obstarávania alebo Výzvou na predkladanie ponúk ak sa uplatnilo.   

 

 
Čl. 1. Zmluvné strany 

 
Na jednej strane :     
 
Verejný obstarávateľ: OBEC SLOVENSKÝ GROB    
Sídlo organizácie :  Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob   
Právna forma:  obec   
Štatutár:    JUDr. Štefan Gašparovič, starosta obce    
IČO:   00305073     
DIČ:   2020662248    
Bankové spojenie:  VÚB, a.s.   
Číslo účtu:(ďalej len „objednávateľ“) SK93 0200 0000 0000 0322 7112 
 
a 

na strane druhej:  
 
Obchodné meno:       RIKOSTAV CONTAINER s.r.o. 
Sídlo (miesto podnikania): Kobylnice 6, Prevádzka: Prešovská 4, 087 01 Giraltovce 
IČO:                           43850065 
DIČ:                           2022510908 
IČ DPH:                     SK2022510908 
Štatutárny orgán:       Martin Jadlovský, konateľ 
Bankové spojenie:     Prima banka 
Číslo účtu:                 SK21 5600 0000 0000 0088 7860 4001 
Zapísaný v:                  
Číslo zápisu: 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“). 

Čl. 2. Predmet plnenia diela 
 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných 

prác na predmet diela: „Prístavba základnej školy Slovenský Grob – obnova a 
nadstavba ZŠ_2“ (ďalej aj ako „Dielo“) v rozsahu podľa spracovanej projektovej 

dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. 7 tejto zmluvy a následne výkazu výmer 



z elektronickej aukcie. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo 

vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.  
 

2.2. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác podľa: 
a) podmienok uvedených v tejto zmluve, 
b) Projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. 7 tejto zmluvy, 
c) požiadaviek a náležitostí uvedených v časti v prílohe č. 1 tejto zmluvy v súlade s 

Technickým návrhom riešenia realizácie diela (zákazky) v súlade so súťažnými 

podkladmi a poskytnutej projektovej dokumentácie civilnej zákazky na 

uskutočnenie stavebných prác vzťahujúcej sa na predmet zákazky, ktorej výsledkom 

zadávania je táto zmluva,  
d) oceneného položkového výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 3 tejto zmluvy 

(výsledok z elektronickej aukcie), 
e) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy, 
f) Záväzného časového návrhu etáp realizácie diela, ktorý uchádzač predložil vo 

svojej ponuke ako požiadavku na predmet zákazky určenými verejným 

obstarávateľom, ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy (ďalej aj „návrh realizácie“), 
g) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní 

oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) 

stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou. 
 

2.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s odbornou starostlivosťou vyhodnotil dokumentáciu 

podľa čl. 2.2 tejto zmluvy, povahu staveniska, pričom uvedené skutočnosti nebránia 

riadnej realizácii Diela, a zhotoviteľ tieto skutočnosti zohľadnil vo svojej ponuke. 
 

2.4. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade nesúladu tejto zmluvy s podmienkami 
danými poskytovateľom finančných prostriedkov (ak sa uplatňuje) na realizáciu 

predmetu tejto zmluvy, zosúladiť podmienky tejto zmluvy s podmienkami danými 

týmto poskytovateľom (ak sa uplatňuje).  
 
 

Čl. 3. Čas plnenia 
 

3.1. Zmluva o dielo sa uzatvára do ukončenia diela celkom, do jeho písomného 

protokolárneho odovzdania a prevzatia objednávateľom podľa tejto zmluvy. 
3.1.1. Lehota plnenia predmetu zákazky podľa čl. 2.1. tejto zmluvy je určená na základe 

Záväzného časového návrhu etáp realizácie diela (príloha č. 4 tejto zmluvy), ktoré 

zhotoviteľ ako uchádzač predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je 

táto zmluva, a predstavuje 115 celých kalendárnych dní odo dňa protokolárneho 

odovzdania staveniska zhotoviteľovi, pričom objednávateľ odovzdá stavenisko 

zhotoviteľovi podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.   
 

3.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia podľa 

tejto zmluvy, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v zhotoviteľom skoršej 

ponúknutej lehote. 
 

3.3. Dielo je možné realizovať aj počas víkendov a iných voľných dní mimo štátnych 

sviatkov za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov.  
 
 
 



Čl. 4. Cena diela 
 

4.1. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podľa Čl. 2. tejto zmluvy je stanovená 

dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 

87/1996 Z. z., a v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorú predložil 

v elektronickej aukcii pri zadávaní zákazky, ktorého výsledkom je táto zmluva, a je 
vyjadrená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej cenovej 

ponuky zo dňa 17.06.2019 vo verejnej súťaži, pričom zhotoviteľ ocenil výkaz 

výmer na základe nasadenia síl a prostriedkov v zmysle predložených záväzných 

návrhov realizácie.  
 

4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je 431 504,24 EUR s 
DPH (slovom štyristotridsaťjedentisícpäťstoštyri eur dvadsaťštyri centov), pričom 

výška DPH je 71 917,37 EUR a cena bez DPH je 359 586,87 EUR.  
 

4.3. Pokiaľ zmluva neustanovuje inak, dohodnutá cena za zhotovenie predmetu zmluvy 

je stanovená ako maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu 

zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií  a pod. V prípade, ak sa niektoré 

práce podľa výkazu výmer nevykonajú, alebo vykonajú v menšom rozsahu, 

zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať a uplatňovať 

si za ne úhradu. 
 

4.4. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok. 
 

4.5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, 

údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom. 
 
 

Čl. 5. Platobné podmienky 
 

5.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe mesačných čiastkových 

faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi. 
 

5.2. Posledná – záverečná faktúra bude objednávateľom uhradená až po skolaudovaní, 

odovzdaní a odstránení vád a nedorobkov zistených pri kolaudácii a následnom 

preberaní diela. 
 

5.3. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným  spôsobom. Súčasťou faktúry 

je súpis vykonaných prác v cenovom ohodnotení.  
 

5.4. Súpis vykonaných prác, ktorého cena je predmetom zhotoviteľom vystavenej 

faktúry, musí byť vopred potvrdený stavebným dozorom, t.j. musí byť opatrený 

pečiatkou objednávateľa a podpisom stavebného dozoru. Stavebný dozor je 

povinný potvrdiť súpis vykonaných prác najneskôr do 7 (sedem) pracovných dní 

od predloženia súpisu zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak 

stavebný dozor bez vážneho písomného dôvodu neodsúhlasí súpis vykonaných prác 

v dohodnutej dobe, platí, že so súpisom vykonaných prác súhlasí a zhotoviteľ je 

oprávnený vystaviť faktúru na práce v zmysle súpisu vykonaných prác. 
 

5.5. Stavebný dozor zabezpečí objednávateľ. 
 



5.6. Faktúra musí byť objednávateľovi doručená vrátane všetkých príloh v 4 
originálnych vyhotoveniach. 
 

5.7. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti 

daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov a v znení § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka. 
 

5.8. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, 
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade 

sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť 

doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 
 

5.9. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že 

splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, 

bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. 
 

5.10. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. 

Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu 

objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa. 
 

5.11. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať 

objednávateľovi úrok z omeškania v sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného 

zákonníka. 
 

5.12. V súlade s § 41 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli, že 

v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, 

ktorých zhotoviteľ navrhol na plnenie Diela, t.j. nevykonáva úhrady jednotlivých 

faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú objednávateľovi známi 

subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú objednávateľa o priamu 
úhradu za práce a dodávky, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu 

na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietať, že voči subdodávateľovi 

nemá žiadne podlžnosti, čo musí zhotoviteľ vierohodne preukázať. Počas plynutia 

takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových 

faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených zhotoviteľom až do času, kedy nebudú 

záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa 

tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich 

peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne 

zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote 
poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči 

zhotoviteľovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávateľovi písomne 

preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči 

subdodávateľovi žiadne záväzky, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, 

uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich 

záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, 

ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Skutočnosť, že 

objednávateľ vykoná platbu subdodávateľovi, oznámi objednávateľ zhotoviteľovi 
minimálne 7 dní pred tým, než objednávateľ faktúru vystavenú subdodávateľom 

uhradí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny diela do výšky úhrady vykonanej 

objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady 

objednávateľom subdodávateľovi zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ už 

objednávateľovi príslušné práce fakturoval, je povinný bezodkladne vystaviť 



opravný daňový doklad bez položiek zodpovedajúcich prácam uhradeným 

subdodávateľovi objednávateľom, a prípadne už prijatú platbu zodpovedajúcu 

týmto prácam objednávateľovi vrátiť. 
 
 

Čl. 6. Záručná doba a zodpovednosť za vady 
 

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa 

technického zadania, projektovej dokumentácie, výkazu výmer a podmienok tejto 
zmluvy, a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 
 

6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní zákazky, zodpovedá 

zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 
 

6.3. Záručná lehota na Dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania Diela 
objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní 

a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných 

listov. 
 

6.4. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. 

Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného 

užívania, úmyselného poškodenia alebo v dôsledku chyby v projektovej 
dokumentácii. 
 

6.5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení 

tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa. 
 

6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád Diela v zmysle bodu 
6.2. tohto článku zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej 

reklamácie objednávateľa a reklamované vady odstrániť v dobe dohodnutej 
zmluvnými stranami s prihliadnutím na povahu reklamovanej vady. V prípade 

nepriaznivého počasia alebo iných skutočností, ktoré nastali nezávisle od vôle 

zhotoviteľa, a ktoré bránia začatiu alebo odstraňovaniu reklamovaných vád, sa 

zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ začne s odstraňovaním a reklamovanú vadu 

odstráni bez zbytočného odkladu po odpadnutí prekážky. 
 

6.7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom 
protokole o odovzdaní a prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej 

bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. 

O odstránení všetkých závad, resp. nedorobkov sa vyhotoví  záznam, ktorý bude 

dokladom pre úhradu zadržanej čiastky faktúry. 
 

6.8. Zhotoviteľ preberá záruku nie len za dielo určené v tejto zmluve, ale preberá 

celkovú záruku za celú jestvujúci stavbu. 
 
 

Čl. 7. Podmienky vykonania diela 
 

7.1. Zhotoviteľ zrealizuje dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení 

bezpečnosti práce a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení 



a požiadaviek objednávateľa uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy vzťahujúcich 

sa na zhotovenie diela. Zhotoviteľ zrealizuje dielo silami a prostriedkami, ktoré 

navrhol v záväzných návrhov realizácie v súlade s prílohou č. 4 tejto zmluvy, 

pričom je povinný dodržiavať ich počty druhy a čas nasadenia. Zhotoviteľ 

zabezpečí projekt dopravného značenia. 
 

7.2. Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre 

vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 7 dní po 
doručení výzvy na prevzatie staveniska zhotoviteľovi objednávateľom.  
 

7.3. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol 

na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy. 
 

7.4. Ak dielo nebude začaté, zhotoviteľ si nemôže uplatniť ušlý zisk. 
 

7.5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, 

stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na 
stavenisko. 
 

7.6. Objednávateľ zabezpečí všetky absentujúce rozhodnutia orgánov verejnej správy a 

iných dotknutých osôb, potrebné pre riadne vykonanie diela v súlade s platným 

právnym poriadkom Slovenskej republiky, počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy.  
 

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitie materiálov podľa 

projektovej dokumentácie bez požadovania zmien projektu. Toto sa nevzťahuje na 

použitie ekvivalentov uvedených v ponuke zhotoviteľa, ktorú predložil vo 

verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva.    
 

7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za 

dodržiavanie bezpečnostno – právnych predpisov (najmä v oblasti protipožiarnej 

ochrany, BOZP a životného prostredia). Zhotoviteľ zodpovedá za činnosti 

ustanovené v § 3 ods.1 nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. 
 

7.9. Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. 

Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky 

uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí. 
 

7.10. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí 

zhotoviteľ. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabraté verejné priestranstvá 

ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu. 
 

7.11. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím 

konaním vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu, v prípade, ak dielo 

nebude výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa vykonané v termíne podľa bodu 

3.2. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú 

pokutu v súlade s podmienkami zmluvy. 
 

7.12. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok 

porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia 

budú mať za následok udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej 

alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ 



objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.  
 

7.13. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok 

poškodenia zdravia ľudí a majetku tretích osôb a títo uplatnia nároky voči 

objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov 

v plnej výške. 
 

7.14. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú 

spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy. 
 

7.15. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na 

vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 
 

7.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú 

byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa 

objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ 

pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto 

prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa 

zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude 

vykonané na náklady zhotoviteľa. 
 

7.17. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa 

k účasti na skúškach podľa bodu 7.22. tohto článku zmluvy. 
 

7.18. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré 

vykonáva, stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe 

trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch 

vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje 

oprávnený pracovník zhotoviteľa. 
 

7.19. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje 

stanovisko k zápisom. 
 

7.20. Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu. 
 

7.21. Na objednávateľa prechádza nebezpečenstvo náhodnej skazy alebo zničenia Diela 

po jeho prevzatí a písomnom odovzdaní zhotoviteľom (podpísaním preberacieho 

protokolu o prevzatí a odovzdaní stavby). 
 

7.22. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok 

predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou 
dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie Diela. 

 
7.23. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý bude 

obsahovať zhodnotenie prác, súpis prípadných zistených vád, dohodnuté lehoty na 

ich odstránenie a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá, ako i ďalšie 

skutočnosti, ktoré sa pri tomto konaní dohodnú. Ak nedôjde k dohode o prevzatí 

diela, uvedú sa v zápise stanoviská obidvoch strán a zdôvodnenie neprevzatia diela. 
 

7.24. Dielo má vady brániace užívaniu, ak: 
 



a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedá predmetu 

dohodnutému v tejto zmluve, 
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu, 
c) neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotoviteľ podľa tejto zmluvy povinný 

odovzdať, 
d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho 

časť zaťažené inými právami tretích osôb. 
. 

7.25. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo alebo jeho časť má vady brániace 

riadnemu užívaniu, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených 

vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať 

dielo po odstránení týchto vád. Po dobu odstraňovania vád zistených pri 

odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy. 
 

7.26. Dielo sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom 

podpísania preberacieho protokolu zhotoviteľom a objednávateľom v deň 

ukončenia preberacieho konania, pričom dňom podpísania preberacieho protokolu 

zástupcami oboch zmluvných strán, prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa 

vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele. 
 

7.27. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s dielom odovzdať aj 4 vyhotovenia projektovej 

dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných 

prác. 
 

7.28. Zhotoviteľ predloží verejnému obstarávateľovi doklad (úradne osvedčenú kópiu, 

ktorá tvorí Prílohu č. 5 tejto zmluvy) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu 

spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným plnením minimálne vo výške 

200 000 €, s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela, ako aj doklad 

preukazujúci zaplatenie poistného na aktuálne poistné obdobie najneskôr v deň  

odovzdania a prevzatia staveniska podľa tejto zmluvy. 
 

7.29. Zhotoviteľ bude udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo 
škodu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností počas 

realizácie diela. 
 

7.30. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu Čl. 2. tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie diela platnosť 

takéhoto oprávnenia. Ak objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť 

mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie objednávateľa zhotoviť 

overené fotokópie tohto oprávnenia. 
 

7.31. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodávku tovarov potrebných pre zhotovenie diela, bude 

realizovať mimo času dopravnej špičky, dopravu tovarov bude organizovať tak aby 

zabezpečil čo najväčšie dodávky (na jednu dodávku naloží čo najviac tovarov, 

pričom dodrží osobitné právne predpisy v oblasti dopravy) a tým zníži dopravné 

kolóny a emisie. 
 

7.32. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude efektívne a hospodárne využívať zdroje na 

stavenisku (voda, elektrická energia a pod.). Tiež, sa zhotoviteľ zaväzuje, že 

zabezpečí recykláciu alebo vhodné zneškodnenie odpadov (obalov a pod.) zo 
stavebného tovaru.  



 
7.33. Zhotoviteľ bude vykonávať pravidelné monitorovanie činností, ktoré majú 

podstatný a negatívny vplyv na životné prostredie, tieto činnosti zníži na minimálnu 

mieru, čím zníži  zaťaženie životného prostredia realizáciou diela.  
 

7.34. Zhotoviteľ za zaväzuje plniť povinnosti stavebníka vo vzťahu k stavenisku podľa 

ust. § 43i stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov.  
 

7.35. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady spojené s použitím prípojok – úhrady 

za médiá prípojkami dodávanými alebo odoberanými a to na základe faktúry 

vystavenej objednávateľom. 
 

7.36. Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojím subdodávateľom za riadne vykonané práce 

riadne a včas v prípade, ak si objednávateľ taktiež splnil svoju povinnosť a uhradil 

zhotoviteľovi cenu za predmetné práce. 
 

 
Čl. 8. Zmluvné pokuty 

 
8.1. V prípade, ak zhotoviteľ nedokončí Dielo (t.j. Dielo nebude odovzdané a prevzaté 

v zmysle čl. 7.21 – 7.28 tejto zmluvy) v lehote podľa bodu 3.1.1., je objednávateľ 

oprávnený uplatniť si voči nemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny 
Diela uvedenej v Čl. 4., a to za každý začatý deň omeškania. 
 

8.2. Za nedodržanie povinností vyplývajúcich z článku 10.7 tejto zmluvy je oprávnený 

objednávateľ uplatniť voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000 

€ za každý deň omeškania s povinnosťami uvedenými v článku 10.7  tejto zmluvy, 

a to aj opakovane. 
 

8.3. Ak zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s predloženým Záväzným časovým 

návrhom etáp realizácie diela (príloha č. 4 tejto zmluvy), má objednávateľ právo 

vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každé meškanie jednotlivých etáp  

100,- € za každé jedno porušenie aj opakovane. 
 

8.4. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto článku právo na náhradu škody druhej 

strany za zodpovedajúce porušenie povinnosti nie je dotknuté. 
 
 

Čl. 9. Vyššia moc a odstúpenie od zmluvy 
 

9.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú 

naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za 

neodvratné a neobyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne 

poveternostné podmienky, znemožňujúce montáž alebo iné katastrofy, štrajky 

obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou, ktoré sú mimo vplyvu 

zmluvných strán a majú podstatný vplyv na plnenie zmluvy (vis maior). 
 

9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 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 druhej strane. 
 

9.3. Objednávateľ i zhotoviteľ sa dohodli za podstatné považovať všetky povinnosti 
vyplývajúce z tejto zmluvy. 
 

9.4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď objednávateľ nezaplatí 

odsúhlasené faktúry do 60 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.  
 

9.5. Objednávateľ môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní 

s vykonaním diela o viac ako 30 dní a/alebo ak iným podstatným  spôsobom 

porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. 
 

9.6. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo 

požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov 

charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah  úradných miest. 
 

9.7. Ďalšie možnosti odstúpenia od zmluvy ustanovuje § 19 zákona o verejnom 
obstarávaní. 
 
 

Čl. 10. Ostatné ustanovenia 
 

10.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanej zákazky na 

pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ, najmenej však 

raz za jeden mesiac. 
 
10.2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré 

im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho 

písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie 

podmienok tejto zmluvy. 
 

10.3. Zhotoviteľ bude pri plnení Diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje 

sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, 

zhotoviteľom navrhnutými záväznými návrhmi realizácie diela (príloha č. 4 tejto 

zmluvy), pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov 

zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej 

správy. 
 
10.4. Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia 

povinností podľa tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. 
 

10.5. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na Diele 
z dôvodov na strane objednávateľa, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie dohodnutej 

ceny dovtedy zhotoveného Diela, resp. jeho časti. 
 
10.6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že subjekty nižšie uvedené majú právo u neho 

vykonať kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s 

realizáciou projektu počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného 

projektu a zhotoviteľ im je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť. Subjektmi 
oprávnenými na vykonanie kontroly u zhotoviteľa sú:  



a)  poverení zamestnanci poskytovateľa finančnej pomoci na realizáciu predmetu Diela, 

zamestnanci Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej 

správy finančnej kontroly,  
b)  zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 

502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších 

predpisov,  
c)  osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) a b) v súlade 

s príslušnými predpismi, 
d)     ďalšie subjekty podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky. 
 

10.7. Zhotoviteľ môže realizovať dielo prostredníctvom subdodávateľov, ktorých 

zoznam tvorí Prílohu č. 6 tejto zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne 
objektívna potreba výmeny (zmeny) subdodávateľa, objednávateľ vyžaduje, aby 
nový subdodávateľ spĺňal podmienku vyplývajúcu z § 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 písm. 

b) zákona o verejnom obstarávaní, pričom tento subdodávateľ musí byť 

zhotoviteľom oznámený v Návrhu  na zmenu subdodávateľa (ďalej len „Návrh na 
zmenu subdodávateľa“) objednávateľovi minimálne dva pracovné dni predtým než 

tento nový subdodávateľ začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení 

predmetu zmluvy. Preukázanie splnenia osobného postavenia v zmysle zákona 

o verejnom obstarávaní takejto osoby (subdodávateľa) predloží zhotoviteľ 

objednávateľovi súčasne s predloženým Návrhom na zmenu subdodávateľa. 

Zhotoviteľ tiež uvedie údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu 
meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ musí spĺňať 

povinnosti v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov. Ak zhotoviteľ 

nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto subdodávateľa nebude 
objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto subdodávateľovi, 

nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ 

vyžaduje, aby schválený subdodávateľ počas prác dodržiaval požiadavky určené 

v bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto 

subjektom nesie zodpovednosť zhotoviteľ. 
 

 
Čl. 11. Záverečné ustanovenia 

 
11.1 Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, 

sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi. 
 
11.2 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných 

dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú v rozpore s 
§ 18 ods. 2  zákona o verejnom obstarávaní.  

 
11.3 Túto zmluvu sú zmluvné strany oprávnené meniť vo forme písomného dodatku 

k tejto zmluve počas jej trvania najmä, nie však výlučne, v nasledovných 

prípadoch, ak:  
12.3.1. ide o úpravu ceny uvedenej v čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy smerom nadol 

z dôvodu vzniku časti predmetu zmluvy, ktoré sa počas plnenia zmluvy 

prejavili ako časti predmetu zmluvy, ktoré nie je potrebné k splneniu 
predmetu zmluvy zrealizovať, 



11.3.1 ide o doplňujúce časti diela bližšie špecifikované v čl. IV tejto zmluvy, 

ktoré sú nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy, avšak nie sú zahrnuté 

v tejto zmluve, nakoľko ich poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena 

zhotoviteľa nie je možná z ekonomických alebo technických dôvodov, 

pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo 

interoperability s existujúcim dielom definovaným podľa tejto zmluvy a 

spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu 

nákladov, pričom hodnota všetkých oprávnených zmien nepresiahne 50% 

hodnoty pôvodnej zmluvy podľa čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy, 
11.3.2 ich potreba vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri 

vynaložení náležitej starostlivosti predvídať,  
11.3.3 ide najmä o zmenu termínu plnenia z dôvodov: 

a) vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc, 
b) vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany objednávateľa. 

 
11.4 Práva a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych 

nástupcov obidvoch zmluvných strán. 
 

11.5 Zhotoviteľ nie je, bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, 

oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu. 
 

11.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku 

voči pohľadávke objednávateľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
 

11.7 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre 

bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane. 
 

11.8  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú  prílohy: 
 
Príloha č. 1 – Technický návrh riešenia realizácie diela [predloží uchádzač v ponuke 
- t.j. navrhne, ako spĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v časti B.1 súťažných 

podkladov] 
Príloha č. 2 -  Návrh na plnenie kritérií zo dňa 17.06.2019, [predloží uchádzač v 

ponuke – vypracovaný podľa vzoru prílohy č. 13 súťažných podkladov). Následne bude 

aktualizovaný podľa výsledkov elektronickej aukcie] 
Príloha č. 3 - Ocenený výkaz výmer [predloží uchádzač v ponuke – vypracovaný podľa 

vzoru prílohy č. 2 súťažných podkladov). Následne bude aktualizovaný podľa výsledkov 

elektronickej aukcie] 
Príloha č. 4 – Záväzný časový návrh realizácie diela [predloží uchádzač v ponuke – 
Záväzný časový návrh etáp realizácie Diela uchádzač vypracuje v štruktúre podľa prílohy 

č. 6 súťažných podkladov,   
Príloha č. 5 – Overená kópia poistnej zmluvy zodpovednosti za škodu 
Príloha č. 6 – Údaje o subdodávateľoch v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom 
obstarávaní (iba ak sa na realizácii diela budú podieľať subdodávatelia) 
 

11.9 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi 

budú doručené po jej podpise štyri a zhotoviteľovi dve vyhotovenia. 
 

11.10 Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán. Účinnosť nadobudne 

po  zverejnení na webovom  sídle objednávateľa  v súlade s § 47a Občianskeho 

zákonníka v platnom znení,  v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 



prístupe ku informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov.   
 
 
 

V Slovenskom Grobe,  dňa: 26.07.2019             V Slovenskom Grobe, dňa: 26.07.2019 
  
Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 

 
      ,,podpísané"                                                       ,,podpísané" 
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I. VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY  
Všeobecné požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky alebo na všetky časti 
predmetu zákazky ak sa časti uplatnili :  
- pri realizácií stavebných prác musí uchádzač dodržiavať všetky platné bezpečnostno-právne predpisy 
(napríklad zákon č. 124/2006, zákon č. 314/2001) a iné všeobecne záväzné právne predpisy pri práci 
najmä:  
- zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a iné právne predpisy,  

• -  odborné a technické práce musí uchádzač realizovať v súlade s príslušnými technickými 
normami, ktoré sú platné v čase realizácie diela (uvedené technické normy majú len 
informačný charakter),  

• -  uchádzač bude realizovať práce v súlade s predloženým Výkazom výmerom, ktorý bude 
vypracovaný podľa prílohy č. 2 SP, a Záväzným časovým návrhom realizácie diela, ktorý 
bude vypracovaný podľa prílohy č. 6 SP. Predmetné doklady uchádzač predloží ako 
požiadavku na predmet zákazky,  

• -  jednotlivé etapy realizácie diela sú logicky usporiadané vtechnologickej štruktúre, teda 
vsúlade s technickými normami a technologickými procesmi (členenie procesu výstavby na 
stavebné procesy v slede stavebných procesov s ohľadom na rozsah prác). Uchádzač v 
záväzných návrhov realizácie diela musí zabezpečiť čo možno najväčšiu plynulosť výstavby a 
jej rovnomernosť. Uchádzač je povinný pri navrhovaní ceny, lehoty zhotovenia diela a 
navrhovaní dĺžky realizácie jednotlivých etáp technologických procesov v Záväznom 
Návrhu realizácie zhotovenia diela postupovať tak, že zohľadní najdôležitejšie 
parametre technologickej štruktúry:  
 

o počet objektov, stupňov rozostavanosti a technologické etapy  
o počet dielčích stavebných procesov 
o rozsah produkcie 
o prácnosť  
o produktivitu práce  
o počet a skladbu pracovných síl (Nh/m.j.)  
o počet vozidiel strojov a zariadení (Nh/m.j.)  

 
- ďalej uchádzač v svojej ponuke zohľadní normovú prácnosť technologických procesov – etáp. 
Taktiež uchádzač pri tvorbe ponuky musí postupovať v zmysle platných noriem z oblasti 
stavebníctva a odporúčaných obyčajov, kedy je potrené pri tvorbe ponuky sa zaoberať reálnym 
napätím pri plnení noriem. To znamená, že uchádzač pri navrhovaní doby trvania jednotlivých 
procesov – etáp musí rátať s reálnou Celkovou normovou prácnosťou, plánovanou prácnosťou, 
počtom nasadenia pracovníkov a strojov, počtom zmien, trvaním zmeny a pod.  
 

-  predložené Návrhy realizácie diela umožnia verejnému obstarávateľovi v procese zadávania 
zákazky objektívne posúdiť najmä finančnú, vecnú a časovú reálnosť ponuky. Pri realizácii víťaznej 
ponuky, bude mať následne verejný obstarávateľ možnosť prostredníctvom predložených Návrhov 
realizácie diela kontrolovať časové úseky stavebných celkov pri realizácii zákazky, záväzné počty 
nasadenia síl a prostriedkov v jednotlivej etape výstavby, čo mu umožní predísť meškaniam pri 
realizácii stavby. (Každé meškanie so stavebnými prácami znamená riziko, že stavba nebude 
zhotovená riadne a včas, to by jednoznačne malo zásadný vplyv na hospodárnosť aefektívnosť pri 
vynakladaní verejných finančných prostriedkov).  
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Návrh realizácie diela je dokument, ktorý slúži na informáciu o časovom priebehu realizácie 
výstavby, finančnej reálnosti ponuky a personálnej a technickej reálnosti ponuky.  

Cieľom záväzného Návrhu realizácie diela je zabezpečiť: 
▪ overiteľnosť reálnosti doby realizácie stavby navrhovanej uchádzačom, 
▪ najnižšie reálne náklady na zdroje (ľudia, stroje, technológie), 
▪ minimalizáciu rizika organizačného zlyhania realizácie stavby, 
▪ efektívne využitie zdrojov, 
▪ garanciu využívania pracovníkov (osôb) a technických zariadení, ktoré uchádzač navrhuje k 
realizácii diela. 

 
Tieto dokumenty, resp. informácie v nich uvedené majú záväznú a výpovednú hodnotu z pohľadu 
nielen časového trvania realizácie výstavby, ale tiež z pohľadu reálne navrhnutých síl a prostriedkov, 
čo je z hľadiska kapacitného (nároky na ľudské zdroje, materiály, mechanizmy, energie) nevyhnutné z 
hľadiska cenotvorby uchádzača a z hľadiska navrhnutia lehoty výstavby. 
Pozn.: 
Verejný obstarávateľ (ako objednávateľ) bude kontrolovať lehoty (časovú záväznosť) zhotovenia 
jednotlivých úsekov výstavby diela uvedených v Návrhu realizácie diela – podrobnejšie informácie sú 
uvedené vo vzore zmluvy o dielo uvedenej v ČASTI D. OBCHODNÉ PODMIENKY týchto súťažných 
podkladov.  

-  Verejný obstarávateľ umožňuje použitie ekvivalentných druhov materiálov a/alebo výrobkov 
použitých pri uskutočnení stavebných prác v rámci realizácie predmetu tejto zákazky. Pri použití 
ekvivalentných druhov materiálov a/alebovýrobkov musia mať minimálne vlastnosti (parametre) 
zodpovedajúce vlastnostiam (parametrom), ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch a jej prílohách ( 
príloha č. 1 – Projektová dokumentácia k jednotlivým častiam zákazky ak sa uplatňujú, príloha č. 2 – 
výkaz výmer prác a materiálov zákazky). Ak sú v opise predmetu zákazky či inde v týchto súťažných 
podkladoch a ich prílohách odkazy na konkrétne normy, pripúšťajú sa normy ekvivalentné platné v 
EÚ.  

POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A OPIS PREDMETU ZÁKAZKY  

Opis predmetu zákazky:  

V štádiu spracovania projektovej dokumentácie boli analyzované rôzne prístupy ktoré by mali viesť k 
zatriedeniu objektu do energetickej triedy A1 podľa globálneho ukazovateľa. Zo statických dôvodov, 
do určitej miery limitujúcich priťaženie stavby a základov, sa neodporúča inštalácia tepelného 
čerpadla na strešnú konštrukciu, zabudovanie rozvodov rekuperačného systému ani inštalácia 
solárneho zásobníka so solárnymi panelmi. Ďalšie navrhované technické riešenia tiež vychádzajú zo 
súčasného stavu a súčasných možností. V súčasnosti je v pôvodnej časti zriadený lokálny systém 
ohrevu teplej vody prostredníctvom elektrických zásobníkových ohrievačov, inštalácia solárneho 
systému by si vyžiadala rozsiahlu rekonštrukciu rozvodov aj v pôvodnej časti. Fotovoltický systém bol 
vyhodnotený ako ekonomicky neefektívny, statik neodporúčal priťaženie fotovoltickým systémom v 
takom rozsahu ktorý by bol pre daný objekt efektívny. Náhrada systému prípravy teplej vody za 
lokálne tepelné čerpadlá zas spravidla vedie k nárastu hlučnosti a k intenzívnemu prúdeniu vzduchu v 
triedach s negatívnym dopadom na vyučovací proces a koncentráciu žiakov. V tepelnotechnickom 
posúdení sa neodporúčalo inštalovať rekuperačný systém v existujúcej časti objektu nakoľko by to  
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spôsobilo narušenie parotesných a vzduchotesných vrstiev a inštalácia rekuperačného systému len v 
samotnej nadstavbe by nezabezpečila zatriedenie objektu do energetickej triedy A1 podľa globálneho 
ukazovateľa. V existujúcej časti objektu sú inštalované pomerne nové svietidlá s lineárnymi 
žiarivkami, t.j. nie LED svietidlá a z finančných dôvodov sa v projektovej dokumentácii neuvažuje s 
ich výmenou. V pôvodnom objekte je inštalovaná moderná plynová kotolňa s kondenzačnými kotlami 
a vykurovanie existujúcej časti prístavby je zabezpečené z nej a je kapacitne dostačujúca aj pre 
vykurovanie projektovanej nadstavby. Podľa Zákona č.555/2005 Z.z. v neskoršom znení Zákona 
č.300/2012 Z.z. je plnenie požiadavky na zatriedenie do energetickej triedy A1 v prípade 
obnovovaných objektov podmienené nákladovou, technickou a funkčnou uskutočniteľnosťou. Z 
uvedených dôvodov sa v štádiu spracovania projektovej dokumentácie ustúpilo od pomerne 
nákladných a v mnohých prípadoch obtiažne realizovateľných opatrení s obnoviteľnými zdrojmi 
energie a pristúpilo sa k maximálnemu využitiu dostupných existujúcich energetických systémov z 
existujúcej časti objektu.  

Pôvodný stav:  

Základný pôdorysný tvar existujúceho objektu základnej školy je obdĺžnik pôdorysných rozmerov cca. 
18,8 x 41,4 m, ktorý má zo severnej strany vybranie v hmote, v dôsledku čoho je jeho pôdorysný tvar 
v tvare písmena U. Severné krídlo prístavby je obdĺžnikového pôdorysného tvaru pôdorysných 
rozmerov 15,2 x 24 m, napojeného na pôvodný objekt základnej školy spojovacím traktom, 
spojovacou chodbou, pôdorysných rozmerov 3,2 x 6,9 m. Pôvodný objekt základnej školy je bez 
podpivničenia s tromi nadzemnými podlažiami, zastrešený plochou strechou. Severné krídlo prístavby 
je bez podpivničenia s jedným nadzemným podlažím, zastrešený dvojvrstvovou prevetrávanou 
plochou strechou. Severné krídlo základnej školy (prístavba), ktoré je predmetom projektu, je riešené 
ako konštrukčný trojtrakt so stredovou chodbou a je riešené formou zostavy modulového systému.  

Navrhovaný stav:  

Pôvodný objekt základnej školy nie je predmetom riešenia projektu. Hmotové riešenie pôvodnej časti 
objektu sa zachováva v plnom rozsahu. Predmetom projektovej dokumentácie je obnova a nadstavba 
severného krídla prístavby základnej školy. V rámci obnovy pôvodnej časti objektu sa uvažuje s 
dobudovaním vnútorného schodiska sprístupňujúceho druhé nadzemné podlažie, so zmenou 
funkčného využitia jednej z tried pre účely šatne a doplnkové zateplenie severnej fasády, najviac 
exponovanej časti prístavby. V rámci nadstavby 2.NP sa uvažuje s dobudovaním kmeňových a 
praktických učební, kabinetu, zborovne, chodbových priestorov, hygienického zázemia, priestoru pre 
upratovačku, vnútorného schodiska a vonkajšieho schodiska na únikovej ceste. Nadstavba bude 
tvarovo zodpovedať prvému nadzemnému podlažiu, nad ktorým sa navrhuje s výnimkou spojovacej 
chodby medzi prístavbou a pôvodným objektom základnej školy, nad ktorou sa nadstavba nenavrhuje. 
Bude obdĺžnikového pôdorysu, konštrukčných pôdorysných rozmerov 15x23,8 m, celkových 
pôdorysných rozmerov po aplikácii kontaktného tepelnoizolačného systému 15,3x24,1 m. Objekt bude 
zastrešený dvojplášťovou prevetrávanou plochou strechou so sklonom strešných rovín horného plášťa 
k pozdĺžnym okrajom objektu. Zastrešenie sa navrhuje s vysadenými rímsami a dažďovým systémom 
s okrajovými dažďovými žľabmi, z ktorých je následne dažďová voda odvádzaná zvislými dažďovými 
zvodmi cez lapače strešných splavenín do vsakovacieho systému. Systém zastrešenia je obdobný ako 
na pôvodnom jednopodlažnom objekte a bude riešený demontážou pôvodnej plochej strechy a jej 
spätnou montážou s výmenou časti poškodených prvkov v potrebnom rozsahu. Objekt je navrhnutý 
ako konštrukčný trojtrak so stredovou chodbou a triedami a vybavenosťou po stranách a je navrhnutý 
formou zostavy modulového systému.  

 
































































