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ZI/ĺLUVA O DIELO
uzavľetá podl'a $ 536 a nasl. zákona š'.5l3ll99l Zb.

obchodného zákonníka v znení neskorších pľedpisov (d'alej len ,,Obchodný zákonník")
(d'alej len,,zmluva")

ĺĺsto : ...(29.€. /ď.x Í...........

1.1

1.2

2.1

ZMLUVNÉsTRÄiYY

Objednávatel' : Mesto Šalh
Sídlo : Nám. Sv. Trojice l953t7,927 15 Šaľa
Štatutárny orgán : Mgr. Jozef Belický _ primátor mesta
I Č o: 00306185
DIČ: 202|024049
Bankové spojenie : Slovenská sporitel'ňa' a. s. Bratislava
IBAN: SK8209000000005124306282

E-mail: mesto@sala.sk
(ďalej len,,objednávatel"')

Zhotovitel': EUROVIA SK, a. s.
Sídlo : osloboditelbv 66' 040 17 Košice

Štatutárny orgán : predstavenstvo
oprávnený konať
vo veciach zmluvy: Ing' Róbert Šĺnaly, podpredseda predstavenstva a generálny riaditel'

Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva a obchodný riaditel'
zápis v regisni: obchodný register okĺesného súdu Košice I' odd. Sa, vl.
č'248N

Dielo realizuje: závod Bratislava
Zástupca v rokovaniach vo veciach
zmluvných: Ing. Peter Tekel', riaditel'závodu
technických : Ing. Peter Tekel'
lČo: 31 651 5l8
DIČ: 2O2C/;9o274
IČDPH: SK202o49oz74
Bankové spojenie : Slovenská sporitel'ňa a. s.

IBAN: SK52 090000000050 25284663
Telefón: 0917 456212
Fax:
E-mail: ponuky-ba@eurovia.sk
(dälej len ,, Zhotovitel"')
(objednávatel' a Zhotovitel' ďalej spoločne aj ako,'zmluvné strany")

čl. II.
vÝCHoDIsKovÉ PoDKLADY A ÚDAJE

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvyje výsledok verejného obstarávania, ponuka zo dňa 14. 12.

2021.
Názov stavby : Rekonštľukcia miestnej komunikácie ul. Družstevne; v Šĺi.
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4.3

čl. III.
PREDMET PLNENIA

3,1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,,obnova časti as1altového krytu na DruŽstevnej u|ici
v Sali".

-). z V prípade poŽiadavky objednávatel'a. resp. v prípacle naviac prác vzniknutých počas realizácie
diela budú tieto práce pľedmetom dodatku k tejto zmluve, v ktorom bude upravená aj cena diela.

V prípaĺle, ak bez' týchto naviac prác nie je moŽné pokĺačovať v realizácii diela' je Zhotovitel'
oprávnený preľušiť realizáciu diela až do podpisu dodatku na práce naviac a o dobu do podpisu
dodatku na práce naviac, sa predlŽuje lehota na zhotovenie diela.

čl' Iv.
Čĺs plľBľrĺ

4.l Termín rcalizácie predmetu zmluvy podl'a č|. III je

Termín začatia: do 2 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska
Termín ukončenia: do 2 dní odo dňa začatia

4.2 DodrŽanie času plnenia zo strany Zhotovitel'a je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia
objednávatel'a dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávatel'a s poskytnutím
spolupôsobenia nie je Zhotovitel' v omeškaní so splnením záväzku.

V prípade existencie nevhodných poveternostných alebo klimatických podmienok je zhotovitel'
oprávnený prerušiť vykonávanie diela. Na pĺerušenie vykonávanie diela je zhotovitel' povinný
upozorniť objednávatel'a zápisom v stavebnom denníku o dobu prerušenia vykonávania diela sa
predlžuje lehota na zhotovenia a dokončenie dielra' Za nevhodné poveternostné podmienky sa
povaŽuje nesplnenie podmienok podl'a príslušných EN, STN podl'a ktoých sa budú realizovať
jednotlivé druhy prác.

objednávatel' sa zavázuje, Že dokončené dielo v súlade s podmienkami ustanovenými touto
zmluvou prevezme azaplatí zajeho zhotovenie dohodnutú cenu.

V pľípade realizácie naviac prác bude v dodatku dohodnutý aj termín ich realizácie.

V prípade, Že je objednávatel' v omeškaní s úhradou splatnej faktúry je Zhotovitel'opľávnený
prerušiť realizáciu diela aŽ do doby úhrady predmetnej faktúry. o dobu tohto preľušenia prác sa
predlŽuje lehota na zhotovenie diela. objednávatel'je povinný uhĺadiť Zhotovitel'ovi všetku
škodu (najmä prestoje), ktorá zhotovitel'ovi vznikne následkom preľušenia prác, ako škodu,
ktorá mu vznikne znovuobnovením prác po ich prerušení.

čl. v.
CENA

5.1 Cenaza zhotovenie predmetu diela v rozsahu čl. III tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných
strán v zmysle $ 2 zákona č. 18/1996Z. z..

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podl'a čl. III je:
Cena bez DPH lz948,47 €
DPH20% 2 589,'73 €

4.4

4.5

4.6
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5.3

5.4

Celkom s DPH 15 538'20 €

K cene bude Zhotovitel'faktuľovať DPH v znrysle platných právnych pĺedpisov v čase fakturácie.
V pľípade, že dodírvka prác spadá do reŽimu tuzemského prenosu daňovej povinnosti Zhotovitel'
túto skutočnost' uvedie na taktúre podl'a bodu 6'4'

Zhotovitel'vykoná práce naviac (práce' ktoré nie sú obsiahnuté v rozpočte) na základe písomnej
objednávky objednávatel'a. Bez písomnej objednávky nie je Zhotovitel' oprávnený pľáce naviac
vykonať.

5.5 objednávatel' je povinný uzatvoriť so Zhotovitel'om dodatok ku zmluve na zhotovenie prác naviac
do l5 dní od vystavenia písomnej objednávky na pľáce naviac. Ak objednávatel' v Stanovenej
lehote neuzatvoľí so zhotovitel'om dodatok ku zmluve, Zhotovitel'je oprávnený vyfakturovať práce
naviac len na základe písomnej objednávky na práce naviac.

Práce naviac budú ocenené podl'ajednotkových cien uvedených v rozpočte. Akje predmetom prác
naviac taký typ prác, ktoré nie sú obsiahnuté v rozpočte, cena za tieto práce sa určí dohodou
zm|uvných stÍán a ak k dohode nedôjde, Zhotovitel' takého práce ocení podl'a jednotkových cien
uvedených v rozpočte z'apráce, ktoré sú svojou povahou najbliŽšie vykonaným prácam alebo pod|'a
obvyklých trhových cien za rovnaký typ prác.

V prípade' ak bez týchto prác naviac nie je možné pokĺačovať v ľealizácii diela, je Zhotovitel'
oprávnený prerušiť realizáciu diela aŽ do podpisu dodatku na práce naviac a o dobu do podpisu
dodatku na práce naviac, sa predlžuje lehota na zhotovenie diela

čl. vI.
PLAToBNÉ PoDMIENKY

objednávatel' cenu za zhotovenie diela uhradí na základe jednotlivých (čiastkových) faktúr, ktoré
Zhotovitel' vystaví vždy po ukončení kalendámeho mesiaca, v ktorom sa [akturované práce
realizovali. Pre vystavenie čiastkových taknír nie je potrebné odovzdanie diela (fakturovaných
prác) objednávatel'ovi. Prílohou čiastkových faktúr je súpis fakturovaných prác. Konečnú
(poslednú) faktúľu Zhotovitel'vystaví po odovzdaní cliela a ked'k odovzdaniu diela nedôjde do l0
dní od ukončenia kalendáĺneho mesiaca' v ktorom bolo dielo zhotovené, vystaví Zhotovitel'
konečnú faktúru do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo dielo
ukončené.

V prípade, ak bolo celé dielo zhotovené v priebehu jedného kalendárneho mesiaca alebo v iných
prípadoch, v ktorych to Zhotovitel'považuje za účelné' je Zhotovitel' opľávnený vyfaktuľovať dielo
jednou faktúrou, ktoľú vystaví po odovzdaní diela a ked'k odovzdaniu diela nedôjde do l0 dní od
ukončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo dielo zhotovené, vystaví Zhotovitel'Íaktúru do
konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, ktorom bolo dielo ukončené.

6'3 Zhotovitel'faktúry vystaví podl'a skutočne zrealizovaného rozsahu prác a dodávok'

6.4 Súpisy vykonaných prác a dodávok, ktoré sú podkladom pre vystavenie jednotlivých faktúr je
objednávatel'povinný potvrdiť do l0 dní po ich predloŽení. Ak objednávatel' súpis prác a dodávok
v Stanovenej lehote nepotvrdí a ani nevznesie voči nemu námietky, má sa za to, že so súpisom prác
súhlasí a nemá voči nemu výhrady.

Faktúra bude obsahovať náleŽitosti daňového dok]adu a tieto údaje:
- označenie diela
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby
- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo

5.6

5.7

6.1

6.2
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- číslo zmluvy, číslo faktúry
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- označenie peňaž.ného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platit'
- fakturovanú sumu

- informáciu o prenose daňovej povinnosti v zmysle $ 69 ods. l2 písmeno j) Zákona
o dani z pridanej hodnoty.
- kód klasifikácie pľodukcie podl'a CPA

Zhotovitel'ovi na doplnenie a pfepracovanie, ak faktúra neobsahuje náleŽitosti platného claňového
dokladu v zmysle platných právnych predpisov SR aiebo má iné vady v obsahu, pričom splatnosť
faktúry sa prerušuje' Po doručení opravenej faktúry objednávatel'ovi začne plynúť nová 30 dňová
lehota splatnosti faktúry.

6.7 Lehota spiatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich vystavenia.

čl. vII.
zÁnučNÁ DoBA A ZoDPovEDNosŤ ZA vADY

Zhotovitel' zodpovedá za Ío, Že predmet tejto zmluvy je zhotovený podl'a podmienok zmluvy,
a Že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v te.ito zmluve.

Zhotovitel' nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí
poskytnuých objednávatel'om a Zhotovitel'ani pri vynaloŽení všetkej starostlivosti nemohol zistiť
ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávatel' a ten na ich pouŽití trval.

Záručná doba na zrea|tzované dielo je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela, resp.
jeho časti objednávatel'ovi. Ak na niektoré časti diela (technologické zariadenia, technológie
a podobne) poskytujú ich výrobcovia kratšiu záručnú dobu, vzťahuje sa na nich ziíručná doba
poskytnutá výrobcom.

Zmluvné stľany sa dohodli pre prípad vady diela, Že počas záľučnej doby je objednávatel'
oprávnený Žiadať len odstránenie vád a Zhotovitel'je povinný bezplatne odstrániť vady, ak v tejto
zmluve nie je uvedené inak' objednávatel' nie je oprávnený poŽadovať v dôsledku vád zl'avu z ceny
diela.

Zhotovitel' sazaväzuje zaČať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia v zmysle bodu 7.3
a'7.4 do l0 dní, ak to dovol'ujú poveternostné podmienky' od uplatnenia oprávnenej reklamácie
objednávatel'a a vady odstrániť. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.

čl. v[I.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

objednávatel' sa zaväzuje odovzdať Zhotovitel'ovi stavenisko pre vykonávanie stavebných
pĺác zbavené práv tretích osôb v zmysle čl. IV' tejto zmluvy'

objednávatel'je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby Zhotovitel' mohol na ňom začať
práce v súlade s podmienkami zmluvy.

objednávatel' odovzdá Zhotovitel'ovi pri odovzdaní staveniska' vyýčené základné smerové a
výškové body. objednávatel' súčasne presne vymedzí hranice staveniska.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

8.r

8.2
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8.4

8.5

objednávatel'odovzdá Zhotovitel'ovi pri odovzdaní staveniska vytýčené podzemné vedenia a
inŽinierske siete. ktclré sa nacháclzajú na stavenisku' Zhotovitel' nezodpovedá za poškodenie
podz-emných r,edení a inŽinieľskych sieti, ktoré nebudú vytýčené, resp. budú Vytýčené nesprávne.
Zhotovitel'nezodpovedá za škody spôsobené tľetím osobám, ktoré budú spôsobená nesprávnou
projektovou dokunrentáciou alebo nesprávnymi príkazmi objednávatel'a. Za takéto škody
zodpovedá objednávatel'.

objednávatel' zoilptlvedá za to, Že riaclny priebeh stavebných prác Zhotovitel'a nebude rušený
neoprávnenými zásahmi tretích osôb'

Zhotovitel'zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pľacovníkov'

Zhotovitel'zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku' Zhotovitel'odstráni na vlastné náklady
odpady' ktoré sú výsledkomjeho činnosti.

8.8 objednávatel'zabezpeČí všetky rozhodnutia orgánov štátnej spľávy, potrebné pre vykonanie diela

8.9 Zhotovitel' je povinný viesť stavebný denník s príslušnými náleŽitosťami, do ktorého sa budú
zapisovať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe
prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu.

objednávatel'je povinný kontľolovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská.

8.6

8.7

8. l0

8.1 I Ak objednávatel'nesúhlasí s vykonaným záznamom Zhotovitel'a v stavebnom denníku, má právo
sa vyjadriť do 5 pracovných dní. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, Že ak sa objednávatel'
v stanovenej lehote k záznamom v stavebnom denníku nevyjadrí alebo s nimi nevysloví výslovný
písomný nesúhlas, má sa zo to, Že so záznamom súhlasí a nemá voči nemu výhľady'

8.12 Dielo sa povaŽuje za riadne vykonané a zhotovené aj v prípade, Že má drobné vady a nedorobky'
ktoré samé o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnemu užívaniu alebo plynulej a bezpečnej
prevádzke diela.

8.l3 Zhotovitel'vyzve objednávatel'a na prevzatie aodovzdanie diela. Vprípade. Že objednávatel'
odmietne podpísať zápisnicu o prevzatí a odovzdaní diela bez toho, aby v zápisnici výslovne
písomne uviedol dôvod' pre ktorý dielo nepreberá alebo sa nedostaví na prevzatie a odovzdanie
diela, má sa Za to' Že dielo bolo riadne zhotovené avykonané a riadne pĺevzaté objednávatel'om
a to dňom' ktorý je uvedeným vo výzve Zhotovitel'a na prevzatie a odovzdanie diela ako deň
odovzdania diela.

8. 14 Ak má dielo také vážnevady' pre ktoré nie je moŽné dielo pľevziať, musí objednávatel'tieto vady
uviesť v zápisnici o odovzdaní aprevzatí diela s odôvodnením prečo dielo odmieta prevziať, inak
sa má zato, Že dielo nemalo v čase odovzdania a prevzatia diela žiadnu vadu'

8.l5 objednávatel'je povinný prevziať dielo aj v prípade, že dielo má dľobné vady a nedorobky, ktoré
samé o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnemu užívaniu alebo plynulej a bezpečnej prevádzke
diela' Drobné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so
stanovením termínu ich odstľánenia.

8.|6 Všetky vady anedorobky je zhotovite|' povinný odstrániť vdobe stanovenej vzápisnici
o odovzdaní a prevzatí diela a v prípade vád a nedorobkov, ktoré sa prejavia aŽ po odovzdaní diela
v záručnej dobe.

8.l7 objednávatel'je v prípade vád a nedoľobkov oprávnený Žiadať len odstránenie vád a nedorobkov a
nemá nárok na zl'avu z ceny diela z dôvodu existencie vád a nedorobkov.

5
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8'l8 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch cliela stanovených touto zmluvou a
obecne záväznými technickými normami a predpismi'

8.19 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca'

čl.Ix.
ZMLUVNÉ PoKUTY

9.1 Ak
oprávnený poŽadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % z ceny uvedenej v bode 5.2bez
DPH za každý deň omeškania, maximálne do výšky l0 % z celkovej ceny diela bez DPH.

9.2 Ak objednávatel' neuhľadí fakníru v lehote splatnosti je povinný zaplatiť Zhotovitel'ovi zmluvnú
pokutu vo výške 0,03 % z dlžnej sumy Za kaŽdý deň omeškania.

9.3 Splatnosť zmluvných pokút v zmysle tejto zmluvy je do 30 dní odo dňa doručenia príslušného
daňového dokladu, ktorým zmluvná strana uplatňuje zap|atenie zmluvnej pokuty u druhej zmluvnej
stľany.

čl. x.
vyŠŠn nĺoc

10.1 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, nepriaznivé
počasie, celoštátny štľajk, zemetrasenie, záp|ava, poŽiar, teroristický útok, mimoriadna situácia,
núdzový stav, pandémia atď.Za zásah vyššej moci sa nepovažuje zmena ekonomických pomerov
ktorejkol'vek zmluvnej strany alebojej zmluvných partnerov. Poveternostné vplyvy sa považujú za
zásah vyššej moci len v prípade extrémneho počasia' ktoľéje neobvyklé na dané ročné obdobie.

l0.2 o dobu trvania vyššej moci sa predlŽuje lehota na ĺlokončenie diela. Existenciu vyššej moci oznámi
Zhotovitel' objednávatelbvi. Pokĺačovanie v prerušených prácach ako aj nový teľmín ukončenia
pľác si dohodne Zhotovitel' s objednávatel'om'

čl. XI.
osTATNÉ USTANoVENIA

r l.l Zhotovitel'bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbomou starostlivosťou'Zaväzuje
sa dodržiavať všeobecne záväznepredpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovite|'
sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávatel'a, pokynmi objednávatel'a, zápismi a
dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a ľozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých
orgánov štátnej správy.

|1'2 Ak dohody uzavreté podl'a bodu l l.l majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku musí
byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpľavy ceny.

ll.3 Zhotovitel' je vlastníkom zhotoverrej veci aŽ do úplného zaplatenia celej ceny za dielo ajeho
pľevzatia objednávatel'om. V prípade nezaplatenia ceny za dielo objednávatel' nemá právo
zhotovené dielo užívať. Zhotovitel'odovzdá príslušné certifikáty a atesty objednávatel'ovi po
zaplateni ceny diela.

11'4 Zhotovitel' je oprávnený odstúpiť od tejto zrnluvy vprípade, Že objednávatel'bude vomeškaní
s úhradoujednotlivých faktúr (čo lenjednej faknĺry).
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l I.5 Zhotovitel' a objednávatel' sú opľávnení odstúpiť od tejto zmluvy ak druhá zmluvná strana
opakovane poľušuje povinnosti ustanovené touto zm|uvou'

l l.6 V prípade odsnĺpenia od zmluvy má Zhotovitel' náľok na úhradu všetkých pľác' ktoré zhotovil do
dňa odstLipenia od zmluvy.

čl. xII.
zÁvpnBčľÉ ustĺľovpľlĺ

12.Z

12.3

riadne prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zm]uvných strán'

Táto zmluva nadobúda účinnosť na základe ustanovenia $ 47a ods. l zákona č. 4011964 Zb'
občiansky zákonník v znení neskorších predpisov aŽ dňom nasledujúcim po dnijej zverejnenia na
webovom sídle objednávatel'a. Túto zmluvu v zmysle $ 5a zákona č'2ll12000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov
objednávatel'zverejní na svojom webovom sídle. Zmluvné Stľany súhlasia so zverejnením celej
zmluvy po jej podpise oboma zmluvnými stranami na webovom sídle objednávatel'a.

lz.4 Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy poskytujú súhlas na spracovanie svojich údajov v súlade
s nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, v rozsahu uvedenom v úvodných
ustanoveniach tejto zmluvy, čo je nevyhnutné pre riadnu identiirkáciu zmluvných strán na účely
plnenia tejto zmluvy' a to počas trvania tejto zmluvy, najneskôr však do lehoty vysporiadania
všetkých záväzkov vzniknutých na základe tejto zmluvy a uplynutím archivačnej doby'

12.5 ostatné zm]uvné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

12.6 Ak nie je moŽné doručiť akúkol'vek písomnosť podl'a tejto zmluvy adresátovi na adresu jeho sídla
uvedenú v tejto zmluve, alebo ak adresát odmietne akúkol'vek písomnosť prevziať, povaŽuje sa
písomnost'za doručenú dňom nasledujúcim po dni vrátenia sa nedoručenej písomnosti späť
odosielatel'ovi, a to aj vtedy' ak sa adresát o tom nedozvie. Domnienka doručenia platí len v prípade'
Že sa písomnosť doručuje doporučene.

|2.7 Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávatel' dostane dve vyhotovenia
a Zhotovitel' clostane tri vyhotovenia.

|2'8 Meniť a dopíRať text tejto zmluvy je moŽné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak
budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
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ZaZhotovitel'al.

EUROVIA SK, a.s.

ĺ,

lns. #b.n Š/nay
podpredseda predstavensťva

a generálny riaditel'

,/1

rng.IÉaj Dančiší{
členffredstavensnfi
a otíchodný riaditel'

V Košiciach: 0( 4L bĺ//ĺ V Šali: ll'ĺz.L0L1

Za objednávatelh:

Mesto Šat'a

n'
Jozef

Šalä

I



RozPoČET s vÝxnzou vÝuen
,tavba: Šaľa - Rekonštrukcĺa MK

objekt: DruŽstevná ulica '.'

objednávatel':

Zhotovitel':

Miesto:

Mesto Šal'a

Eurovia SK a.s.
šala

Spracoval: lng. Peter Vanek

Dátum 10'12.2021

Kód poloŽky Popis MJ
MnoŽstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

1

5

HSV Práce a dodávky HSV

Zemné

Komunikácie

ostatné konštrukcie a práce_búranie

12 949,47

1 096,59

1í 848

9

I 113153410

Frézovanie asf. podkladu
1000 do 'ĺ 0000 m2, pruh
0,127 t

alebo krytu s prek., plochy cez
š.cez1mdo2m,hr-30mm

m2 2 674 0,41arrl 'I 096,59

2 573211'.t06
asfaltovli spojovací bez posypu kamenivom z

asfaltu cestného v mnoŽstve 0,30 kglm2 m2 2 674,600 0,35 936"l'ĺ

3
betÓn vrsfua obrusná Ac í 1 o v pruhu š. nad 3 m

modifik. asíaltu tr. l, po zhutnení hr. 50 mm m2 2 674,600 4,08 10 912,37

979081 1 1 1.S sutiOdvoz any hmôt navybÚraných skládku 1do km t 33e,6741 o,o.l 3,40

3,40

12 949,47
Celkom
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