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Zmluva o dielo 
c. 

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona Č. 513 / 1991 Zb. 
Obchodného zákonníka 

1.1. Objednávateľ 

I. Zmluvné strany 

Mesto SENEC 
Mierové námestie 8, 903 01 Senec 

V zastúpení : Ing. Karol Kvál - primátor mesta 
Zodpovedný pracovník za technickú časť: Ing. Ján Gubáni 
Bankové spojenie : OTP Banka Slovensko, a. s. 
IČO : 00 305 065 
Číslo účtu : 705 9005/5200 

1.2. Zhotoviteľ 

V zastúpení 

IČO 
DIČ 
IČ DPH 
Bankové spojenie 

EuroBrik s.r.o. 
Gen. Viesta 1670/34, 911 01 Trenčín 

Ing. Pavol Jurák - konateľ 

44 765 843 
2022811285 
SK2022811285 
262 980 18 16/1100 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín , oddiel : Sro, vložka 
č. 21597/R 

II. Predmet plnenia 

2.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je : Vyhotovenie Parkoviska a komunikácie 
s prístupovým chodníkom na Krátkej ulici v Senci v zmysle pozadavky 
objednávateľa a cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú 
prílohu č. 1 k tejto zmluve 

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť. 

3.1. Termín realizácie diela 
začiatok 
ukončenie 

Čas plnenia 

24.3.2011 
24.5.2011 
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.. Zmluvné strany sa zaväzujú dohodnúť zmenu konečného termínu ukončenia za 
týchto podmienok : 
3.2.1. pri podstatnej zmene rozsahu predmetu dodávky, pokiaľ ju objednávateľ 

odsúhlasil, 
3.2.2. pri zásahoch štátnych a samosprávnych orgánov z dôvodov, ktoré 

nezavinil zhotoviteľ, 
3.2.3. v prípade, ak sa v priestore staveniska vyskytne prekážka, ktorá vznikla 

nezávisle na vôli alebo konaní zhotoviteľa a bráni postupu prác. 
Zhotoviteľ je povinný ihneď túto skutočnosť písomne oznámiť objednávateľovi. Po 
dobu trvania prekážky je zhotoviteľ povinný prerušiť výkon na zhotovenom diele 
a po túto dobu sa nedostáva do omeškania so splnením záväzku podľa tejto 
zmluvy. Po zániku prekážky objednávateľ a zhotoviteľ posúdia jej vplyv na 
dohodnutý termín ukončenia a dodatkom k zmluve ho prípadne upravia. 

3.3. Pri nevhodných poveternostných podmienkach (trvalý dážď, sneženie, mráz,) 
resp. vplyvom vyššej moci keď nebude možné realizovať predmet plnenia 
v požadovanej kvalite v zmysle STN 721006, 733050 bude termín ukončenia 
prác posunutý o dobu prekážky realizácie a to súhlasným zápisom v stavebnom 
denníku oboch zmluvných strán. 

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho 
zhotovenie dohodnutú cenu. 

IV. Cena 

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v 
zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/96 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov. 

Cena bez DPH : 10 646,70 EUR DPH 20% : 2 129,34 EUR 

Cena celkom : 12 776,04 EUR J 
4.2. Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov 

a stavebno- montážnych prác zodpovedajúce STN a všeobecne záväzným 
predpisom vo výstavbe. 
Cena nemôže byť menená jednostranným úkonom žiadnej zmluvnej strany. 

4.3. Prípadné práce , ktoré nebudú zahrnuté v cenovej ponuke zhotoviteľa a budú 
nevyhnutné pre realizáciu stavby budú považované za naviac práce , budú 
odsúhlasené oboma zmluvnými stranami v stavebnom denníku zhotoviteľa 
a budú podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve. 

Zmena ceny bude objednávateľom odsúhlasená za takýchto podmienok: 
- na základe záznamu v stavebnom denníku, že objednávateľ požadoval 

stavebné a montážne práce a dodávky, ktoré neboli obsiahnuté v cenovej 
ponuke zhotoviteľa 

- pri zmene výšky DPH 

4.4. Pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny 
nasledovne: 

. ? . 



a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, resp. v ocenených odchýlkach 
bude používať jednotkové ceny z týchto rozpočtov, 

b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytli, predloží zhotoviteľ individuálnu 
kalkuláciu v aktuálnej cenovej úrovni platnej v dobe vykonania diela, ktorú musí 
objednávateľ odsúhlasiť, 

K 
V. Platobné podmienky 

5.1. Zmluvné strany sa dohodli,že po ukončení a protokolárnom prevzatí diela 
objednávateľom zhotoviteľ vystaví objednávateľovi faktúru za skutočne vykonané 
práce. 

5.2. Podkladom pre vystavenie faktúry bude objednávateľom alebo jeho poverenou 
osobou podpísaný súpis vykonaných prác . 

5.3. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoje stanovisko k súpisu vykonaných prác do 3 
dni po predložení zhotoviteľom. V prípade, že objednávateľ tak nevykoná , 
zhotoviteľ bude považovať súpis prác za objednávateľom odsúhlasený a následne 
mu bude zhotoviteľom odoslaná faktúra. 

5.4. Splatnosť faktúry je 14 dní po doručení faktúry objednávateľovi. 

5.5. Označené položky v rozpočte (príloha zmluvy o dielo) budú dodávateľovi 
uhradené zo súkromných zdrojov majiteľov polyfunkčných domov na Krátkej ulici 
v Senci. 

VI. Záručná doba - zodpovednosť za vady 

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa 
podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté 
v tejto mluve a ktoré sú stanovené príslušnými technickými normami vzťahujúcimi 
sa na vykonanie diela. 

6.2. Za dodané dielo definované v tejto zmluve a v prílohe č. 1 zodpovedá zhotoviteľ 
počas záručnej doby, ktorá je 36 mesiacov. 

6.3. Záručná lehota začne plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. 

6.4. Zhotoviteľ v lehotách zlúčiteľných s dobrým fungovaním a najmä s bezpečnosťou , 
maximálne však do 7 dní, musí opraviť na vlastnú zodpovednosť a na vlastné 
náklady závady a nedostatky, ktoré sa objavia a ktoré mu budú oznámené 
písomne a ktoré sa vyskytnú počas doby záruky. Pri závadách, ktoré môžu 
ohroziť bezpečnosť osôb, alebo vážne poškodiť zhotovené dielo, sa určuje lehota 
nástupu na opravu maximálne do troch dní. Zodpovednosť za vady nesie 
zhotoviteľ, ktorý je povinný v rámci záručnej doby tieto vady odstrániť bezplatne 
a v lehote určenej objednávateľom. 

6.5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá 
zhotoviteľ iba vtedy, ak boh spôsobené porušením jeho povinností. 
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VII, Podmienky vykonania diela 

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác 
zbavené práv tretích osôb v termíne do 24. 3. 2011. 

7.2. Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozora : Ing. Ján Gubáni 

7.3. Zhotoviteľ poveruje splnením dodávky predmetných prác vo funkcii stavbyvedúc! 

Ing. Pavol Jurák 

7.4. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník o vykonaných prácach a predkladať 
ho k podpisu povereným osobám za účelom odsúhlasenia rozsahu vykonaných 
prác, ich kvality a množstva použitého materiálu. 

7.5. Objednávateľ je povinný sa vyjadriť k zápisom uvedeným v stavebnom denníku 
do troch dní od vykonania zápisu. Inak sa má za to, že s obsahom zápisu 
súhlasí. 

7.6. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác 
podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku alebo iným právne relevantným 
spôsobom. 

7.7. Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez súhlasu stavebného dozoru. 

7.8. Za škody, ktoré vzniknú porušením ustanovení zmluvy, oneskorením 
a nekvalitným výkonom jednotlivých činností bude zodpovedať príslušná zmluvná 
strana podľa ustanovení Obchodného zákonníka. 

7.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť ochranu pracovníkov v zmysle zákona č. 
395/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a v plnom rozsahu 
zodpovedá za oblasť BOZP a PO. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu 
povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych okolností (úrazy, havárie, požiar 
a pod) príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti neodkladne oznámiť 
aj objednávateľovi s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrenie . 

7.10. Zhotoviteľ nesmie vykonať práce, pokiaľ by ich realizáciou porušil právny 
predpis, úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo 
zdravia. Tieto skutočnosti zapíše do stavebného denníka. 

7.11. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na 
vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 

7.12.. Zhotoviteľ vykoná dielo v zmysle kvalitatívnych a technických podmienok 
určených v príslušných STN a predpisoch platných v čase uzavretia zmluvy 
o dielo . 

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



VIII. Zmluvné pokuty 

8.1. V prípade neplnenia dodávok v zmluvne dohodnutej lehote, zhotoviteľ uhradí 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny diela za 
každý deň omeškania. 

8.2. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry (t. j. 14 dní od obdržania faktúry 
objednávateľom ), objednávateľ uhradí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 
0,05 % z celkovej hodnoty faktúry za každý deň oneskorenej úhrady po lehote 
splatnosti. 

IX. Odovzdávanie diela a uvoľnenie staveniska 

9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia diela bude zmluvné dielo v celku. 

9.2. Za deň plnenia zmluvného záväzku zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa považuje 
deň odovzdania a prevzatia všetkých častí diela. Podmienkou odovzdania 
a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, prepísaných osobitnými 
predpismi, záväznými normami a PD. 

9.3. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 2 dní vopred, 
kedy bude dielo pripravené k odovzdaniu. 

X. Prípad „ Vyššej moci" 

10.1. „ Vyššou mocou " sa rozumie každá vonkajšia udalosť alebo okolnosť 
výnimočného a neodvratného charakteru, ktorú zmluvné strany nemohli rozumne 
predvídať pri podpisovaní zmluvy a ktorá znemožňuje realizáciu časti aieb<~ 
celku zmluvných záväzkov (živelné pohromy, štátne prevraty a pod. ) 

10.2. Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, o tom najneskôr do 5 dní odo 
dňa takejto udalosti a do 5 dní po jej skončení, písomne upovedomí druhú 
zmluvnú stranu. 

10.3. V prípade , že by vyššia moc spôsobila odloženie zmluvných záväzkov o viac 
ako 1 mesiac, dohodnú sa zmluvné strany na ďalšom postupe realizácie zmluvy 
o dielo. 

XI Zodpovednosť za škodu 

12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi, alebo 
treté osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy a 
platných právnych predpisov týkajúcich sa predmetu zmluvy. 

12.2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy 
ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej 
škody. 

XII. Ostatné dohody 

12.1. 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. Tým nie sú dotknuté ustanovenia týkajíce sa 
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povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu 

12.2. Zhotoviteľ pri plnení predmetu tejto zmluvy bude postupovať s odbornou 
starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické 
normy a podmienky tejto zmluvy. 

12.3. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele 
z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne 
vynaložené náklady. 

XIII. Záverečné ustanovenia 

13.1. Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony. Ich vôľa 
vyjadrená v tejto zmluve je určitá, slobodná a vážna, nekonajú v tiesni ani za 
nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená. 

13.2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len formou 
písomných dodatkov, ktoré musia byť podpísané oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán. 

13.3. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana 
obdrží po 2 vyhotovenia. 

13.4. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa spravujú slovenským 
právnym poriadkom. 

13.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými 
stranami. Účinnosť nadobúda nasledujúci deň po dni jej zverejnenia. 

V 
J S "N/C / 

Za objednávateľa 

dňa. J-:> 3 ^ o ^ 

Za zhotovíte ľa 

Ing 
p r i m á t o r ^ 

/ 

C H stredisko Trnava 
I M . 

ÄľÄS'S--
/ 

(i ng. Pavol Jurák 
konateľ 
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T i i EuroBrik s.r.o. 

EuroBrik s.r.o., Gen. Viesta 1670/ 34, 911 01 Trenčín 
IČO: 44 765 843 IČ DPH: 20 22 81 12 85 

Zapísaná vobchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddieli 
vložke 21597/R 

ONUKOVÝ ROZPOČET 
avba : Parkovisko s prístupovým chodníkom na Krátkej ul. v Senci 
j e k t : 

um: 7.3.2011 

ednávateľ: Mesto Senec 

otovíte!': EuroBrik s.r.o, 

Parkovisko 
Vyčistenie 

1 
2 
3 

Vyčistenie plochy parkoviska - naloženie odpadu 
Vodorovné premiestnenie odpadu do 5 km 
Poplatok za skládku 

m3 
t 
t 

25,000 
42,500 
42,500 

6,20 € 
4,16 € 

15,00 € 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Parkovisko 

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3 

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m 

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 

Poplatok za skládku 

Úprava pláne so zhutnením 

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutneni 210 mm 

Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, 
KZC I, po zhutneni hr. 120 mm 

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutneni 40 mm 

Osadenie cestného obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s 
bočnou oporou 

Obrubník cestný 100/25/15 cm 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m2 

m2 

m2 

m 2 

m 

ks 

166,364 

5,472 

171,836 

171,836 

171,836 

341,500 

341,500 

316,500 

316,500 

31,300 

32,000 

5,20 G 

8,80 € 

7,08 € 

0,63 € 

10,00 € 

0,50 € 

6,20 € 

9,10 € 

1,33 € 

8.30 C 

6,00 € 



5 

6 

7 

8 

9 

0 

Zámková dlažba betónová hr 8 cm 

Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm 

Základ pre oporný múr z bet. B-15 

Izolácia proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou 

Oporný múr betónový z deb. tvárnic DT 20 vystužený ocel. prútmi 

Stĺpik ocelový pre zábradlie na opôr. múre s osadením 

m2 

m2 

m3 

m2 

m2 

ks 

316,500 

316,500 

3,500 

14,500 

13,860 

10,000 

Csns 

4 

6 

1 

Chodník + rigol 3 8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 
9 

0 

1 

32 

33 
34 

35 

36 

37 

38 

39 

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3 

Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1 -4 do 5000 m 

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 

Poplatok za skládku 

Úprava pláne so zhutnením 

Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 
150 mm 0.225 t (rigol) 

Vybúranie časti Det. oplotenia stanice SAD 
Poplatok za skládku 

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenost do 
5 km 

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny 

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm 

Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, 
KZC I, po zhutnení hr. 120 mm 
Podklav -o štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 40 mm 

Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou 
oporou 

Obrubník záhonový 100/20/5 cm 

Zá~iková dlažba betónová hr. 6 cm 

Kladenie zámkovej dlažby hr 6 cm 
Dodávka bet. tvárnic odvodňovacieho rigola 40/40/8 cm 

Osadenie odvodňovacieho žlabu do lôžka z bet. B-15 

m3 

m3 

m3 

m3 

m2 

m2 

m2 
t 

t 

t 

m2 

m2 
m2 

m 

ks 

m2 

m2 
ks 

m 

20,286 

20,286 

20,286 

20,286 

57.960 

37,500 

6,600 
18,616 

18,616 

18,616 

57,960 

7,500 
58,500 

7,500 

8,000 

58,500 

58,500 
95,000 

37,500 

1 

1 

2 

4 

1 
2 



Cesta 
40 

41 

42 
43 

44 

45 

Odkop cesty - poškodené časti 

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 
5 km 

Poplatok za skládku 

Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrenim a zhutnením, 
KZC I, po zhutnení hr. 200 mm 
Vyrovnávacia vrstva z obal. kameniva OK II hr. 4 cm 

Kryt cesty z asfalt, betónu AB I hr. 5 cm 

m3 

m3 

t 
rr>2 

m2 

m2 

26,250 

26,250 

47,250 
75,000 

118,625 

237,250 

2 

Cena spo 0 

označené položky financujú majitelia polyfunkčných domov na Krátkej ulici 


