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V Ý Z V A 
na predkladanie ponúk 

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a § 5 Smernice verejného obstarávateľa na realizáciu stavebných prác s názvom 
 „Výstavba chodníkov na cintoríne v Šali“ 

  
 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov:   Mesto Šaľa 
Sídlo:   Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa 
IČO:   00306185 
Telefón:   031/7705981-4, 
Fax:    031/7706021 
Kontaktná osoba:  Mária Szabová, Emília Mitríková 
E-mail:   szabova@sala.sk,  mitrikova@sala.sk 

2. Miesto dodania predmetu zákazky:  
Šaľa, Hlavná 44, areál cintorína 

3. Typ zmluvy:  
Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka 

4. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:  
nie  

5. Variantné riešenie:  
nepripúšťa sa 

6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:  
30.09.2015 

7. Stručný opis zákazky: 
Predmetom zákazky je vybudovanie chodníkov v areáli cintorína na ulici Hlavnej v Šali. 
Pozemok je rovinatý. Chodníky budú napojené na jestvujúce chodníky (spevnenú 
plochu) bez prevýšenia.  
Základné údaje o stavbe:  
Plocha chodníkov:  578 m2  
Rozmery chodníkov:  0,60 m x 120,00 m;  

1,20 m x 330,00 m;  
2,00 m x   55,00 m  

Konštrukčná skladba chodníkov:  
 podklad hr.  100 mm zo štrkopiesku 
 kryt cementobetónový hr. 100 mm triedy C15 s dodržaním dilatačných špár  

v zmysle platnej STN 
Slovník spoločného obstarávania: 
Hlavný slovník: 45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov 
Predpokladaná hodnota zákazky: 12.800,000 Eur bez DPH 

8. Podmienky účasti:  
Osobné postavenie: § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní – doklad o 
oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce na predmet obstarávania – stačí 
fotokópia dokladu. 
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9. Lehota na predkladanie ponúk:  
Dátum: 23.7.2015 Čas: 10.00 hod. 

10. Podmienky otvárania ponúk:  
Dátum: 23.7.2015 Čas: 11.00 hod.  
Miesto: Mesto Šaľa, Mestský úrad v Šali, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa 

11. Podmienky financovania:  
 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 
 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavkové, zálohové platby. 
 Verejný obstarávateľ celkovú cenu zákazky vrátane DPH zaplatí 

dodávateľovi vo dvoch  splátkach: 
 1. faktúra bude vystavená vo výške 8000 Eur vrátane DPH s lehotou splatnosti  

30 dní, 
 2. faktúra bude vystavená na zvyšok ceny zákazky s lehotou splatnosti 30 dní  

v januári 2016.  
12. Kritériá na hodnotenie ponúk:  

najnižšia cena – celková cena stavebných prác vrátane DPH. 
13. Ďalšie informácie: 

 Verejný obstarávateľ odporúča obhliadku miesta realizácie. Kontaktnou osobou je 
Emília Mitríková, referent OSMaZM, správca cintorína, č.t. 031/7705211, mobil: 
0911653125, e-mail: mitrikova@sala.sk. 

 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša 
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na 
výsledok verejného obstarávania.  

 Ponuky budú doručené osobne alebo poštou na adresu: Mestský úrad Šaľa, Námestie 
Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa a musia byť doručené v lehote podľa bodu 9. Obálka 
musí byť uzatvorená a zapečatená proti nežiaducemu otvoreniu a označená s heslom: 
„Výstavba chodníkov na cintoríne v Šali“.  

 Ponuka uchádzača musí obsahovať:  
 Doklady bodu 8. tejto výzvy  
 Návrh na plnenie kritérií  
 Uchádzačom podpísaný návrh zmluvy o dielo  
 Podrobný položkovitý rozpočet. 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, 
ak ponuková cena nebude vyhovovať finančným podmienkam verejného 
obstarávateľa. 

 
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií  
Príloha č. 2 – „Návrh“ Zmluvy o dielo 
Príloha č. 3 – Výkaz – výmer  
 
 
 
V Šali dňa 3.7.2015 
 
         Mgr. Jozef Belický 

primátor mesta Šaľa 
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Príloha č. 1 

Návrh na plnenie kritérií  

(uchádzač predkladá spolu so súťažnou ponukou)  

 

Uchádzač: 
............................................................................................................................
(meno a priezvisko/ obchodné meno / označenie skupiny  

............................................................................................................................
(bydlisko/ sídlo/ miesto podnikania)  

............................  .................................. ................................. 

(IČO)    (IČ DPH)    (DIČ) 

............................................................................................................................
(údaj o zápise v príslušnom registri, ak účastník je zapísaný v takomto registri)  

 

Návrh na plnenie jednotlivých kritérií :  

Uchádzač, ktorý predkladá ponuku na predmet zákazky, vyplní navrhovanú zmluvnú 
cenu za predmet zákazky. Cena do formulára musia byť totožná s cenou uvedenou v 
návrhu Zmluvy o dielo.  

Celková konečná cena – za dodávku predmetu zákazky – Výstavba chodníkov na 
cintoríne v Šali - vrátane DPH: 

............................................. Eur ....................... cent.  

Slovom:......................................................................................... eur.......... cent  

 

V ................................. dňa ............................. 

 

 

Podpis účastníka / štatutárneho zástupcu: 
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Príloha č. 2 

„Návrh“ 
ZMLUVA O DIELO  

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, 
 Obchodného zákonníka  

s evidenčným číslom objednávateľa ..../2015 
 
 

čl. I. 
Zmluvné strany 

  

1.1 Objednávateľ:   Mesto Šaľa 
Zastúpený:    Mgr. Jozef Belický, primátor mesta 
Sídlo:    Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa 
IČO:    00306185 
DIČ:    2021024049 
Bankové spojenie:   UniCredit Bank Slovakia a.s. Šaľa 
IBAN:     SK4811110000006627849005  
BIC:     UNCRSKBX    
Telefón/fax:   0317705981-4/0317706021 
E-mail :    mesto@sala.sk  
(ďalej iba  „objednávateľ“) 
 

1.2 Zhotoviteľ:     
Sídlo zhotoviteľa:    
Zastúpený:     
IČO:     
IČ pre DPH:    
DIČ:       
IBAN:       
BIC:       
Poverený na rokovanie vo veciach zmluvných:  
Poverený na rokovanie vo veciach technických:  
Tel./mobil:        
E-mail:     
Zapísaný v obchodnom registri (živnostenskom registri) v OR OS ..............  pod č. ....../.. 
(ďalej iba „zhotoviteľ“) 
 
 

čl. II. 
Úvodné ustanovenia 

 
2.1 Táto  zmluva  sa  uzatvára  na základe  výsledku  verejného obstarávania v zmysle  § 9   ods. 9 

zákona č. 25/2006  Z. z.  o  verejnom  obstarávaní  a o zmene a doplnení   niektorých  zákonov 
v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 Smernice verejného obstarávateľa pre zákazky 
s predpokladanou hodnotou pod prahovými hodnotami pre podlimitné zákazky. Objednávateľ na 
obstaranie  predmetu tejto zákazky použil postup verejného obstarávania – výzvu na predkladanie 
ponúk. 
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čl. III. 
Východiskové podklady a údaje 

 
3.1 Podkladom pre uzatvorenie zmluvy je víťazná ponuka. 

3.2 Východiskové údaje: 
a) názov zákazky – „Výstavba chodníkov na cintoríne v Šali“ 
b) miesto realizácie – areál cintorína, Hlavná ulica , 927 01 Šaľa 
c) stavebník – Mesto Šaľa, Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa 

 splnomocnený zástupca stavebníka a poverený na preberanie stavebných prác  
Emília Mitríková, referent OSMaZM, správca cintorína, č.t. 031/7705211, mobil: 
0911653125, e-mail: mitrikova@sala.sk, Mestský úrad v Šali. 

 
čl. IV. 

Predmet plnenia 
 

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „Výstavba chodníkov na cintoríne v Šali“, za podmienok 
stanovených v tejto zmluve, v rozsahu podľa opisu predmetu zákazky a v súlade so súťažnými 
podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk, súťažnou ponukou zhotoviteľa 
a protokolárne bez vád a nedorobkov ich odovzdať objednávateľovi najneskôr do 30. septembra 
2015. Súčasťou predmetu plnenia je aj vypracovanie a odovzdanie harmonogramu prác 
objednávateľovi do 5 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, najneskôr 1 deň pred 
samotným začiatkom stavebných prác, podľa toho ktorý termín nastane skôr. 

4.2. Objednávateľ sa zaväzuje práce zhotovené bez vád a nedorobkov prevziať a zaplatiť za ne 
dohodnutú cenu podľa článku VI. tejto zmluvy. 

4.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
 

čl. V. 
Čas plnenia 

 
5.1 Odovzdanie  a prevzatie staveniska sa uskutoční najneskôr nasledujúci deň po nadobudnutí 

účinnosti tejto zmluvy.  
5.2 Objednávateľ umožní dodávateľovi odoberanie elektrickej energie a vody na realizáciu predmetu 

plnenia priamo v areáli cintorína v Šali. 
5.3 Začatie stavebných prác najneskôr nasledujúci deň odo dňa odovzdania staveniska. 
5.4 Termín odovzdania predmetu plnenia je najneskôr do 30. septembra 2015. Prevzatie prác sa 

potvrdí a uvedie v „Protokole  o prevzatí a odovzdaní prác“. V prípade, ak dielo vykazuje vady 
a/alebo nedorobky objednávateľ nie je povinný predmet plnenia prevziať. V prípade, ak ho 
napriek uvedenému objednávateľ prevezme, zhotoviteľ sa zaväzuje v „Protokole o prevzatí 
a odovzdaní prác“ dohodnúť s objednávateľom záväzné termíny na odstránenie prípadných vád 
a nedorobkov. Tým nie je dotknutý nárok na zmluvnú pokutu až do doby úplného odstránenia 
všetkých vád a nedorobkov podľa čl. IX. ods. 9.1 tejto zmluvy. 

 
čl. VI. 
Cena 

 
6.1 Celková cena bez DPH v zmysle predmetu zmluvy, ktorý je špecifikovaný v čl. IV. zmluvy o dielo 

je vo výške          EUR 
6.2 DPH 20 %  za stavebné práce podľa čl. IV. je         EUR 
6.3 Celková cena s DPH za stavebné práce podľa čl. IV. je    EUR 

Slovom..................................................................... eur a ............................................ centov 
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6.4 Dohodnutá zmluvná cena vrátane jednotkových cien bola určená na základe záväzného rozpočtu 
(Príloha č. 1)  a je záväzná.  

6.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že v cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s realizáciou potrebných 
stavebných prác a dodávok vyžadovaných na riadne splnenie predmetu plnenia a celej zmluvy. 
Celková cena sa považuje za konečnú a nemennú. 

6.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil s predmetom plnenia,  považuje ho  za správny a úplný  
na riadne zhotovenie predmetu diela. 

6.7 Práce naviac, okrem tých, ktoré nevyvolajú zvýšenie celkovej ceny, nie sú prípustné a v prípade 
ich zrealizovania nebudú uhradené, avšak, ak budú práce naviac, ktoré by vyvolali zvýšenie ceny,  
opodstatnené a písomne požadované objednávateľom, je zhotoviteľ oprávnený ich realizovať až 
na základe podpísaného dodatku k tejto zmluve, ktorý bol pred jeho podpisom prerokovaný na 
mestskom zastupiteľstve. 

 
čl. VII.  

Platobné podmienky 
 

7.1 Predmet zákazky bude financovaný z  vlastných prostriedkov objednávateľa. 
7.2 Objednávateľ neposkytne zálohu na stavebné práce zhotoviteľovi.  
7.3 Zhotoviteľ má právo vystaviť faktúru až po skutočne vykonaných prácach, ktoré budú položkovite 

rozpísané spolu s použitým materiálom, písomne odsúhlasené zástupcom objednávateľa a 
potvrdené obidvoma zmluvnými stranami v Protokole o prevzatí a odovzdaní diela bez vád a 
nedorobkov. Zástupcom objednávateľa je Emiíla Mitríková, referent OSMaZM, č.t. 031/7705211, 
mobil: 0911653125, e-mail: mitrikova@sala.sk. 

7.4 Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti v zmysle platných účtovných a daňových predpisov, jej 
súčasťou bude okrem iného súpis vykonaných prác s rekapituláciou a krycím listom, všetko 
potvrdené technickým dozorom objednávateľa. Ďalšou súčasťou faktúry bude podrobná 
fotodokumentácia z vykonaných stavebných prác za fakturované obdobie na CD nosiči a fotokópia 
listov denníka prác za sledované obdobie. 

7.5 V prípade, ak faktúra nebude obsahovať stanovené náležitosti, resp. bude mať iné chyby, 
objednávateľ má právo faktúru vrátiť v lehote splatnosti s odvolaním sa na jej doplnenie a 
prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne 
plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

7.6 Zmluvné strany sa dohodli na plnení peňažného záväzku v splátkach a to nasledovne: 
1. splátka vo výške  8.000,00 Eur  (vrátane DPH) v  lehote splatnosti faktúry, ktorá je 30 dní 

odo dňa doručenia, 
2. splátka vo výške  .............. Eur (vrátane DPH)  do 31.1.2016. 

 
 

čl. VIII. 
Záruka za kvalitu diela – zodpovednosť za vady 

 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je vykonané podľa podmienok uvedených v tejto zmluve, 
v zmysle platných právnych predpisov a príslušných STN a EN a že počas záručnej doby bude mať 
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

8.2 Vadou sa rozumie najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a  parametroch diela stanovených touto 
zmluvou a záväznými technickými normami  a všeobecne záväznými predpismi. Dielo má tiež vady, 
ak: 
a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,                                                               
b) nie je dodané riadne a včas,                                                                                                                      
c) má právne vady, alebo je zaťažené právami tretích osôb.   
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8.3 Záručná doba je dohodnutá nasledovne: na stavebné práce a na dodávky  60 mesiacov  a začína 
plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom, ktoré je zhotovené bez vád a 
nedorobkov a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol užívať  dielo pre vady, za ktoré 
zodpovedá zhotoviteľ. 

8.4 Zmluvné strany  sa  dohodli, že v   pre prípade  vady diela počas záručnej doby, má objednávateľ 
právo požadovať  bezplatné odstránenie vady a zhotoviteľ povinnosť túto vadu bezodkladne 
a bezodplatne odstrániť. 

8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela do siedmych dní odo dňa 
uplatnenia písomnej reklamácie objednávateľom a vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase. 
Termín začatia a lehotu odstránenia vád dohodnú zmluvné strany písomnou formou. 

8.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení 
písomnou formou. 

8.7 Zhotoviteľ je povinný odstrániť bez zbytočného odkladu aj také vady, za ktorých vznik popiera 
zodpovednosť, avšak ich odstránenie neznesie odklad Takto vzniknuté náklady budú v prípade 
oprávnenosti uhradené na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, podľa spôsobu tvorby 
ceny diela, t.j. jednotkové ceny použitých prvkov podľa výkazu výmer a preukázaného množstva 
vykonaných prác. 

 
čl. IX. 

Zmluvné  sankcie 
 

9.1 Objednávateľ má právo od zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela 
určenej v čl. VI. ods. 6.3 tejto zmluvy za každý aj začatý kalendárny deň omeškania odovzdania 
diela bez vád a nedorobkov podľa čl. IV. v dohodnutom termíne podľa čl. V. ods. 5.4  tejto zmluvy. 

9.2 Objednávateľ má právo v prípade, že zhotoviteľ neprevezme stavenisko do 5 pracovných dní po 
nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela 
určeného v čl. VI. ods. 6.3 tejto zmluvy za každý aj začatý kalendárny deň omeškania s jeho 
prevzatím. 

9.3 Objednávateľ má právo v prípade, že zhotoviteľ nezačne vykonávať práce najneskôr do 5 dní od 
odovzdania staveniska, požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela určeného v článku 
VI. ods. 6.3 tejto zmluvy za každý aj začatý kalendárny deň omeškania s jeho začatím. 

9.4 Ak zhotoviteľ neodstráni zjavné vady zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, 
najneskôr však do 7 dní od ich zistenia, zaplatí objednávateľovi za každý aj začatý kalendárny deň 
omeškania s odstránením každej jednotlivej vady zmluvnú pokutu vo výške 25,-- EUR až do doby 
jej úplného odstránenia. 

9.5 Ak zhotoviteľ neodstráni písomne reklamované vady diela zistené počas záručnej doby 
v dohodnutej lehote najneskôr však do 7 dní od ich zistenia objednávateľom, zaplatí 
objednávateľovi  za každý aj začatý kalendárny deň omeškania s odstránením každej jednotlivej  
reklamovanej vady zmluvnú pokutu vo výške 50,-- EUR až do doby jej úplného odstránenia. 

9.6 V prípade, že zhotoviteľ do 7 dní odo dňa uplatnenia písomnej reklamácie  objednávateľom 
nezačne odstraňovať zistené vady, objednávateľ má právo dať odstrániť vady treťou osobou na 
náklady zhotoviteľa. 

9.7 Zhotoviteľ má právo požadovať od objednávateľa za omeškanie úhrady jednotlivých platieb na 
základe platobných dokladov uvedených v čl. VII. tejto zmluvy,  za každý aj začatý kalendárny deň 
omeškania úrok  z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy po lehote jej splatnosti. 

9.8 Uhradením sankcie nie je dotknutý nárok na náhradu škody. 
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čl. X. 
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc) 

 
10.1 Zmluvné strany nie sú zodpovedné za škody, ktoré vzniknú druhej zmluvnej strane z dôvodu 

okolností vylučujúcich zodpovednosť (vyššia moc). Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa 
považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení 
povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej 
následky odvrátila alebo prekonala a ďalej, že by v čase podpísania tejto zmluvy túto prekážku 
predvídala. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považujú najmä nepredvídateľné prírodné 
udalosti, vojna, teroristická akcia, štrajk postihujúci možnosť plnenia povinnosti zmluvnej strany. 

10.2 Každá zo zmluvných strán je povinná písomnou formou vyrozumieť bez zbytočného odkladu 
druhú zmluvnú stranu o okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť tejto zmluvnej strany 
s uvedením dôvodov a predpokladanej doby trvania takýchto okolností. Zmluvná strana, 
odvolávajúca sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná poskytnúť druhej zmluvnej 
strane možnosť preveriť existenciu dôvodov vylučujúcich zodpovednosť. 

10.3 Zmluvná strana postihnutá vyššou mocou sa zaväzuje vyvinúť primerané úsilie na odstránenie 
okolností vylučujúcich zodpovednosť, aby bolo možné obnoviť plnenie predmetu tejto zmluvy 
a na druhej zmluvnej strane písomne oznámiť zánik okolností vylučujúcich zodpovednosť. 
 

čl. XI.  
Ostatné ustanovenia 

 
11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní prác dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, 

bezpečnostné predpisy a platné technické normy.  
11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoju činnosť preruší počas konania prípadného smútočného obradu 

v areáli mestského cintorína.  
11.3 Termín a čas prerušenia prác z dôvodu konania smútočných obradov oznámi zástupca 

objednávateľa, Emília Mitríková, referent OSMaZM, správca cintorína, č.t.  031/7705211, mobil: 
0911653125, e-mail: mitrikova@sala.sk, zástupcovi zhotoviteľa: .................................................. 
č.t.: ............................... e-mail: ........................... vždy  1 deň pred konaním smútočného obradu. 

11.4 V prípade, ak zhotoviteľ svoj záväzok prerušenia činnosti počas konania smútočného obradu 
nedodrží, objednávateľ je oprávnený vyžadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 300,00 
EUR za každé jedno nedodržanie prerušenia prác počas konania smútočného obradu. 

 
čl. XII. 

Skončenie zmluvných vzťahov 
 
12.1 V prípade neplnenia dohodnutých prác (aj jednotlivo) v stanovenom, resp. požadovanom  

termíne môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je objednávateľ povinný 
doručiť na jemu poslednú známu adresu zhotoviteľa. Odstúpenie od zmluvy sa považuje za 
doručené aj dňom vrátenia poštovej zásielky ako nedoručiteľnej, t.j. platí  aj v prípade, že sa 
o jeho doručení zhotoviteľ nedozvedel.  

 
čl. XIII. 

Záverečné ustanovenia 
 

13.1 Vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia  ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými 
právnymi predpismi platnými na území SR. 

13.2 Zmluvné strany budú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy predovšetkým dohodou.  
Ak sa na riešení sporu nedohodnú, bude spor  predložený na rozhodnutie súdu na to 
príslušnému. 
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13.3 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy  je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými 
štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia. 

13.4 Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté 
ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné 
ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy, ktorý 
zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu. 

13.5 Táto zmluva je vyhotovená v  štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží tri 
vyhotovenia a  zhotoviteľ  jedno vyhotovenie.  

13.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných 
strán a stáva sa účinnou nasledujúcim dňom po jej zverejnení na webovom sídle mesta Šaľa. 
Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celého obsahu zmluvy. Povinnosť zmluvu zverejniť 
vyplýva z ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon  o slobode informácií) v platnom znení. 

13.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali a že táto tak, ako bola vyhotovená, zodpovedá 
ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne, vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz 
čoho pripájajú svoje podpisy. 

 
 
Prílohy:  

1. Položkovitý rozpočet stavebných prác 
2. Harmonogram realizácie  prác 
3. Podmienky realizácie prác 

 
 
V Šali dňa .....................     V Šali dňa ...................... 
 
Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 
 
Mesto Šaľa            
 
 
 
 
.....................................     ..................................... 
Mgr. Jozef Belický       
primátor mesta       
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Príloha č. 3 k Zmluve o dielo  s evidenčným číslom objednávateľa č.  ...../2015 
 

Podmienky realizácie prác 
 
Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie prác riadiť nasledovnými podmienkami: 
 
I.   Pracovisko 

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi pracovisko na vykonanie prác zápisnične a to v termíne 
najneskôr do 5 pracovných dní  od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. V zápise budú zaznamenané 
konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného pracoviska. 

2. Objednávateľ je povinný odovzdať pracovisko v takom stave, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa 
podmienok dohodnutých v zmluve a v prácach riadne pokračovať.  

3. Objednávateľ súčasne presne vymedzí hranice pracoviska. 

4. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi miesto prívodu elektrickej energie. Náklady spotrebovanej elektrickej 
energie hradí objednávateľ. 

5. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi odberný bod vody pre potreby stavebných prác. Náklady 
spotrebovanej vody hradí objednávateľ. 

6. Zhotoviteľ bude udržiavať na prevzatom pracovisku a na jeho bezprostrednom okolí (prístupové 
komunikácie, cesty a chodníky) a na používaných inžinierskych sieťach poriadok a čistotu a odstraňovať 
odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. 

7. Bezpečnosť, ochrana zdravia a protipožiarne opatrenia na odovzdanom pracovisku a v jeho bezprostrednom 
okolí zabezpečuje zhotoviteľ. 

8. Zhotoviteľ vyprace pracovisko ku dňu odovzdania diela. 

9. Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia na stavbe, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov 
(nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, a pod.), k ohrozeniu 
chodcov na bezprostredne susediacom verejnom priestranstve ani okolitých nehnuteľných a hnuteľných 
veciach. 

10. Zhotoviteľ pred začiatkom realizácie diela odovzdá objednávateľovi zoznam známych subdodávateľov a pred 
nástupom nového subdodávateľa na realizáciu diela vopred toto oznámi objednávateľovi. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje a prehlasuje, že všetci subdodávatelia budú disponovať potrebnými odbornými znalosťami, 
zručnosťami, oprávneniami a certifikátmi potrebnými na realizáciu tej ktorej subdodávky. 

 
II. Denník prác 

1. Denník prác bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia pracoviska. Do denníka sa budú zapisovať všetky 
skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie 
odchýlok vykonávaných prác od projektu. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a zápisom 
pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe 
trvalo prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela. 

2. Denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh: 

a) Úvodné listy v denníku budú obsahovať: 

 základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo stavebníka, zhotoviteľa stavby a zmeny týchto 
údajov, 

 zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov, 

b) Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami na dva oddeliteľné priepisy. Denné 
záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo 
keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. 

3. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné zápisy v denníku zástupca stavebníka. Ak osoba, ktorá je 
oprávnená vykonávať zápisy do stavebného denníka a ktorej zápis určený jej nesúhlasí s vykonaným 
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záznamom, vyjadrí sa k nemu do 3 pracovných dní, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. 
Stavbyvedúci zhotoviteľa predloží zástupcovi stavebníka denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný 
deň a odovzdá mu prvý prepis. Ak zástupca stavebníka s ním nesúhlasí, zapíše to do 3 pracovných dní do 
denníka s uvedením dôvodov, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. 

 
III.   Kontrola prác 

1. Zhotoviteľ je povinný vyzvať zástupcu stavebníka najneskôr do 2 pracovných dní pred realizáciou prác 
a zároveň ho vyzvať na prevzatie týchto prác do 3 pracovných dní od ich realizácie záznamom v denníku prác, 
ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. 

2. Ak sa objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, alebo nezabezpečí účasť zástupcu 
stavebníka, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje. Ak sa však pri 
dodatočnom odkrytí zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady dodatočného odkrytia znáša zhotoviteľ. 

 
IV.   Odovzdanie a preberanie prác 

1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr k termínu dokončenia diela termín, kedy 
bude dielo pripravené na odovzdanie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť 
pracovný program odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a prevzatie diela bolo ukončené v 
zmluvnom termíne. Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom bez vád a nedorobkov a 
prevzatím objednávateľom. Objednávateľ má právo prevziať dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami, 
ktoré podľa vyhlásenia zhotoviteľa samé o sebe ani v spojení s inými nebránia v užívaní predmetu diela a ani 
akejkoľvek bezpečnosti. V uvedenom prípade je súčasťou Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela aj pevne 
stanovený termín odstránenia drobných vád a nedorobkov. 

2. K odovzdaniu a prevzatiu diela pripraví zhotoviteľ tieto doklady: 

a) zápisnicu o prevzatí prác  

b) stavebný denník, 

c) doklady o naložení so stavebným odpadom (vážne lístky), 

d) ďalšie doklady, ktorých potreba vyplynie z predmetu zmluvy alebo technických noriem. 

3. Objednávateľ je povinný pripraviť pre odovzdávacie a preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich 
porovnaním s dokladmi zhotoviteľa bolo zabezpečené kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania.  

4. Dokladom o splnení - odovzdaní diela zhotoviteľom je "Zápis o odovzdaní a prevzatí  
diela" alebo jeho prevádzkyschopných častí, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. "Zápis”  
podpíšu zástupcovia zmluvných strán oprávnení k podpisovaniu v zmluvných veciach. V  
"Zápise” zhotoviteľ prehlási, že dielo odovzdáva a objednávateľ prehlási, že dielo preberá.  
"Zápis” obsahuje najmä: 

 zhodnotenie kvality vykonaných prác, 

 súpis prípadných zistených  chýb a nedorobkov, 

 dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, 

 v prípade chýb , ak nedošlo k dohode, stanoviská zhotoviteľa, objednávateľa. 
Ak objednávateľ odmieta dielo prevziať, spíšu obe strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich 
zdôvodnenie. 

5. Preberacieho konania sa zúčastní splnomocnený zástupca objednávateľa. 

6. Objednávateľ má právo prevziať dielo aj vtedy, ak má drobné  chyby alebo nedorobky, ktoré ani  
v spojení s iným nebránia užívaniu diela a neznižujú jeho hodnotu. V uvedenom prípade sa postupuje podľa 
čl. V. bod 5.4 zmluvy. 

7. Drobné odchýlky, ktoré nemenia prijaté riešenia, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú  chybou, ak boli dohodnuté 
súhlasným zápisom v stavebnom denníku a písomným dodatkom k zmluve pred samotnou ich realizáciou. 
Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi a dať mu ich na odsúhlasenie.  
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8. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestoru alebo miestností, pokiaľ je to potrebné 
pre možnosť riadneho odstránenia chýb a nedorobkov. V takom prípade sa zmluvné strany písomne 
dohodnú na čase, v ktorom bude objekt prístupný pracovníkom zhotoviteľa. 

 
VI.  Osoby oprávnené rokovať ohľadne realizovaného diela a vykonávať zápisy do stavebného denníka: 

1. Objednávateľ (stavebník):   Mesto Šaľa 

Zástupca stavebníka:   Mgr. Jozef Belický, primátor mesta  

Splnomocnený zástupca stavebníka:  Emília Mitríková, referent OSMaZM 

2. Zhotoviteľ:     

Zástupca zhotoviteľa:    

Splnomocnený zástupca zhotoviteľa: 

VII.   Iné dohody 

1. V prípade, že v priebehu realizácie prác zhotoviteľ preruší výkon  prác z preukázateľného dôvodu na strane 
objednávateľa a nezavineného zhotoviteľom, zhotoviteľovi sa prerušuje plynutie zmluvných lehôt. 
Po pominutí prekážky sa predĺži dotknutá lehota o dobu prerušenia prác, ak sa strany nedohodnú inak. 
Objednávateľ nahradí zhotoviteľovi vzniknuté prípadné náklady. Náhrada škody sa vylučuje. 

2. Stráženie staveniska si zhotoviteľ zabezpečuje sám na vlastné náklady. 

3. Objednávateľ si vyhradzuje právo kontroly dodržiavania kvality a technológií prác realizovaných 
subdodávateľmi v prípade ak bude dielo realizované za ich súčinnosti. Uvedenú podmienku sa zhotoviteľ 
zaväzuje zapracovať do svojich zmlúv so subdodávateľmi. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak pri realizácii diela použije materiály a práce alebo dokumentáciu, ktoré sú 
chránené patentovými alebo autorskými právami bez súhlasu oprávnených osôb nakladať s týmito právami, 
znáša všetky dôsledky s tým spojené. 

 
Táto príloha je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo s evidenčným číslom objednávateľa č. ..../2015. 
 
V Šali dňa ...................     V Šali dňa ................... 
 
 
Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 
 
Mesto Šaľa       
 
 
 
 
..............................................    ............................................... 
Mgr. Jozef Belický      
primátor mesta      konateľ spoločnosti 
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Príloha č. 3  Výzvy na predkladanie ponúk       

Výkaz - výmer       
           
Dodávateľ:    Dátum:       
Stavba :Mesto Šaľa       
Objekt :Chodníky , cintorín Šaľa      

            

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH
číslo cenníka   výkaz-výmer výmera jednotka cena   % 

         
   PRÁCE A DODÁVKY HSV     
   1 - ZEMNE PRÁCE     

1 001 12220-1101    Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3        101,850 m3        

   0,8*120,0*0,15 =   14,400     
   1,4*330,0*0,15 =   69,300     
   2,2*55,0*0,15 =   18,150     

2 253 16240-7111    Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 2500 m                            98,820 m3        
   101,85-3,03 =   98,820     

3 272 16710-1101    Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4                             98,820 m3        
4 272 17120-1201    Uloženie sypaniny na skládku                                                      98,820 m3        
5 001 17510-1201    Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny                                      3,030 m3        

   101,0*0,2*0,15 =   3,030     
6 272 18110-1102    Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením                 679,000 m2        

   0,8*120 =   96,000     
   1,4*330 =   462,000     
   2,2*55 =   121,000     
   1 - ZEMNE PRÁCE spolu :     
   2 - ZÁKLADY     

7 253 27335-1110    Debnenie chodníkov z dosák plochy rovinné                               101,000 m2        
   (120+330+55)*0,1*2 =   101,000     

8 253 27335-1119    Oddebnenie chodníkov z dosák                                                   101,000 m2        
   2 - ZÁKLADY spolu :     
   5 - KOMUNIKÁCIE     

9 221 56423-1111    Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm                                             679,000 m2        
   5 - KOMUNIKÁCIE spolu :     
   6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE     

10 011 63131-3511    Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr.10 cm                        57,800 m3        
   0,6*120,0*0,1 =   7,200     
   1,2*330*0,1 =   39,600     
   2,0*55,0*0,1 =   11,000     

11 011 63491-1113    Rezanie dilatačných škár š 5 mm hl do 50 mm v čerstvej 
betónovej mazanine                                                

188,200 m         

   0,6*39 =   23,400     
   1,2*109 =   130,800     
   2,0*17 =   34,000     
   6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :     

   9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE     
12 272 97913-1415    Poplatok za uloženie vykopanej zeminy                                       98,820 m3        
13 221 99822-4111    Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový               275,249 t         

   9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :     
   PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :     
   Rozpočet celkom :     
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