
ZMLUVA O DIELO 

o realizácii stavebných prác na stavbe : 
Zbúranie nadzernnej časti budovy "Stará poliklinika" 

uzatvorenej v zmysle §§ 536 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a 
doplnkov (ďalej len "ZoD") 

I. Zmluvné strany: 

l. Objednávateľ: Mesto SENEC 

IČO : 

Mierové nám. 8, 903 Ol Senec 
zastúpené: Ing. Karol K vál - primátor mesta 
zodpovedný pracovník za technickú časť: Ing. Ján Gubáni 
oo 305 065 

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a. s. 
č. ú. : 562441/5200 

2. Zhotoviteľ: A V A- stav, s r.o. 
Z. Kodálya 787/6, 924 O l Galanta 

zastúpený : Alexander Gyurkovics, konateľ spoločnosti 
osoba oprávnená na rokovanie : 
vo veciach technických: Ing. Karol Kollárik, technický riaditeľ 
Tel. : +421 908 598 318 
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., pobočka Galanta 

2627090627 /ll oo Číslo účtu : 
IČO : 43 989 268 
DIČ: 2022539596 
I ČD PH: SK 2022539596 
Zapísaný v registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 21431/T 

II. Predmet zmluvy 

l . Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa: 

a) názov stavby: Zbúranie nadzernnej časti budovy "Stará poliklinika" (ďalej len "dielo") 
b) miesto stavby: Farské námestie, Senec 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade so svojou súťažnou ponukou v podprahovej zákazke 
vyhlásenej vo Vestníku VO č. 56/2012 zo dňa 21.3.2012, pod číslom 03337-WYT zabezpečí pre 
objednávateľa realizáciu prác stavby uvedenej v odseku l tohto článku, t.j. predmet zákazky. 
Predmetom zákazky je zabezpečenie kompletného zbúrania existujúcej nadzemnej časti objektu 
vrátane odvozu a likvidácie vybúraných materiálov v zmysle zákona 223/200 l Z.z. o odpadoch 
v znení neskorších predpisov. 
Skladba materiálov: 
- Nosné murivo a priečky sú prevažne z plných pálených tehál, miestami pórobetónových 
kvádrov 
- Strop je drevený trámový 
- Krov drevený väznicový so stojatou stolicou 
- Krytina strechy, v prevažnej miere pálená škridla, v časti plechová krytina 
- Okenné otvory, drevené segmentové, s jednoduchým zasklením 



Zákazka rieši kompletnú likvidáciu- odstránenie hornej stavby. Železobetónová základová doska 
a základové pásy sa zachovajú, ako aj celé pivničné priestory, ktoré sa nachádzajú pod 
spomenutou železobetónovou doskou. Tak tiež zostávajú zachované jestvujúce priľahlé spevnené 
betónové plochy. Pri objekte sa nachádzajú 2 šachty, pravdepodobne bývalá žumpa, tieto tiež nie 
sú predmetom búrania. K objektu je zavedená aj plynová prípojka, ktorú je nutné zachovať bez 
poškodenia. Na uvedené je potrebné pamätať pri použití ťažkých mechanizmov. Výpočty 
jednotlivých objemov búraných konštrukcií sú vyčíslené priamo vo výkresoch aj v celkovom 
sumáre. Mimo budovy je potrebné vyčistenie okolia objektu. 
V konečnej cene je zahrnutý, resp. cena je upravená o prípadný výzisk (využitie vybúraných 
materiálov). 
Zaradenie predmetu zmluvy v zmysle spoločného slovníka obstarávania CPV : hlavný slovník: 
45110000-1 -búranie budov a demolačné práce a zemné práce 

3. Súčasťou zhotovenia diela - realizácie prác a tým i súčasťou ceny musí byť taktiež: 
a) naloženie na dopravný prostriedok a okamžitý odvoz a likvidácia (uloženie na skládku) 

vzniknutého (vybúraného materiálu) odpadu v zmysle zákona o odpadoch, 
b) doprava strojového zariadenia na stavbu, presun hmôt, vedľajšie súvisiace náklady vrátane 

zariadenia staveniska. 
c) opatrenia potrebné z hľadiska bezpečnosti realizácie prác vrátane zabezpečenia prác počas 

prevádzky susediacich komunikácií plôch, ako i bezpečnosti a ochrany zdravia vlastných 
pracovníkov a verejného priestoru, činnosť zodpovedného stavbyvedúceho v zmysle 
platného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom pláne a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov (stavebný zákon) 

d) minimalizácia obmedzení a výluk komunikácií z hľadiska prístupu k existujúcim objektom, 
čo taktiež znamená v prípade potreby i prácu počas víkendu alebo sviatkov, dočasné 
dopravné značenie a vytýčenie podzemných inžinierskych sietí pred začatím prác 

e) v prípade narušenia existujúcich zariadení, objektov, plôch, vedení a komunikácií počas 
realizácie prác zhotoviteľom ich uvedenie do pôvodného stavu 

5. Hlavné technické a organizačné požiadavky pre realizáciu diela sú definované: 
a) platnými zákonmi a normami STN v SR 
b) minimalizácia plochy zariadenia staveniska, objekty zariadenia staveniska objednávateľ 

neposkytuje 
c) pri realizácii diela je potrebné dodržiavať všeobecné platné predpisy a zvyklosti z hľadiska 

ochrany a bezpečnosti pri práci, ochrany životného prostredia a ekologických požiadaviek, 
vrátane minimalizácie vplyvov prác na výluky existujúcich komunikácií, chodníkov a 
parkovísk s prípadným využívaním víkendov, resp. sviatkov 

d) minimalizácia tvorbu medziskládok vybúraných materiálov, resp. dodávok a materiálov 
e) minimalizácia hluku, obmedzení a výluk 
t) potvrdenie ukončenia prác vrátane požadovaného rozsahu a kvality bude predmetom 

obstarávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác. 
6. Objednávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy za podmienok tejto zmluvy prevziať a zaplatiť 

dohodnutú cenu podľa skutočne vykonaných prác a platobných podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve. 

7. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom predmetu plnenia, že sú mu 
známe technické podmienky na realizáciu prác a že disponuje dostatočnými kapacitami a 
potrebnými odbornými znalosťami . 

ll. Dodacia lehota 

l. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá a zrealizuje dielo v rozsahu a obsahu podľa čl. II. tejto zmluvy: 
a) začatie prác: máj 2012, resp. 3 dni od odovzdania staveniska 
b) ukončenie prác podpisom preberacieho protokolu: najneskôr jún 2012 



IV. Cena a platobné podmienky 

l. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako 
pevná cena v zmysle zákona č . 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov vo 
výške súpisu prác podľa Prílohy č . l tejto zmluvy a predstavuje 21 998,98 € bez DPH, celkovú 
cenu s 20 % DPH 26 398,78 €, slovom ( dvadsaťšesťtisíctristodeväťdesiatosem EUR 
a sedemdesiatosem centov ). 

2 . Cenu za zhotovenie diela, dojednanú v tejto zmluve podľa odseku l tohto článku, zhotoviteľ 

vyfakturuje objednávateľovi po odovzdaní a prevzatí prác. Súčasťou faktúry bude aj potvrdenie 
o uložení faktúrovaného množstva odpadu z výstavby na povolenej skládke. 

3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, údržbu a vypratanie 
zariadenia staveniska zhotoviteľa. 

4. Financovanie diela bude prebiehať na základe potvrdeného súpisu vykonaných prác. 
5. Súpis skutočne zrealizovaných prác je podkladom pre fakturáciu zmluvnej ceny. Zhotoviteľ 

dostane zaplatené za množstvo skutočne vykonanej práce pri použití sadzieb uvedených v súpise 
prác. 

6. Objednávateľ má právo u zhotoviteľa objednať naviac práce a zhotoviteľ ich musí vykonať po 
uzatvorení dodatku k tejto zmluve. 

7. Na naviac práce, ktoré sa vyskytnú počas realizácie a sú zapísané v stavebnom denníku, je 
zhotoviteľ povinný vopred vypracovať a odsúhlasiť doplnok rozpočtu . Ocenenie naviac prác a 
dodávok bude jednotkovými cenami platnými pre toto dielo v cenovej úrovni dohodnutej 
v prílohe č. l tejto zmluvy. Naviac práce a zmeny je možné fakturovať po podpise dodatku k 
zmluve uzatvoreného v súlade s platným zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

8. Všetky zmeny, doplnky a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene, budú ocenené sadzbami a cenami 
uvedenými v prílohe č. l. tejto zmluvy. Uhradené budú až po odsúhlasení objednávateľom a 
obojstrannom potvrdení dodatku k zmluve uzatvoreného v súlade s platným zákonom č . 25/2006 
Z. z. o verejnom obstarávaní., pri dodržaní postupu podľa bodu 7 tohto článku. 

9. Nové položky musia byť kalkulované rovnakým spôsobom, ako bola vypočítaná cena, t.j. pri 
použití rovnakých réžií, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materiálov. 

l O. Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri včasnom 
upozornení objednávateľom, na nedostatky na strane zhotoviteľa. 

ll. Podkladom pre úhradu ceny za zhotovenie diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom ako daňový 
doklad na základe a po odsúhlasení a podpísaní súpisu vykonaných prác ucelenej časti diela. 
Faktúra je splatná do 120 dní odo dňa jej odovzdania objednávateľovi. 

12. Faktúry, ktoré predloží zhotoviteľ odberateľovi, musia obsahovať nasledovné údaje: 
a) číslo zmluvy, označenie faktúry a jej číslo, fakturovanú čiastku a náležitosti pre účely DPH 
b) názov a sídlo organizácie veriteľa a dlžníka ( obchodné meno a adresa ), 
c) predmet diela, súpis vykonaných prác potvrdený zodpovedným pracovníkom objednávateľa 
d) deň odoslania faktúry, zdaniteľného plnenia a lehotu jej splatnosti, 
e) označenie peňažného ústavu a č. ú. na ktorý má byť platené, 
f) pečiatku a podpis oprávnenej osoby. 

13. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v odseku 12 tohto článku, 

objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie. V takom prípade sa preruší 
plynutie splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 
objednávateľovi. 

14. Objednávateľ neposkytne zálohovú platbu. 

V. Záruka- zodpovednosť za vady 

l . Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 
2. Zhotoviteľ zodpovedá za chyby v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. 



VI. Obchodné tajomstvo 

l. Zhotoviteľ a objednávateľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré boli zverené 
zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez písomného súhlasu, alebo tieto informácie 
nepoužije pre iné účely, než na plnenie podmienok tejto zmluvy. 

2. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú dostupné tretím 
osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom. 

VII. Odstúpenie od zmluvy 

l. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve, 
zakladá oprávnenie odstúpiť od tejto zmluvy tej strane, ktorá je tým dotknutá a za podmienok 
ustanovených v§§ 344-351 Obchodného zákonníka. 

2. Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného 
porušenia zmluvy čo značne obmedzí úžitky vyplývajúce zo zmluvy. 

3. Podstatným porušením zmluvy je: 
a) ak ide o nedodržanie parametrov, termínov a podmienok podľa čl. II., III a V. tejto zmluvy 
b) prekročenie termínu ukončenia prác uvedeného v článku III., ods. l. , písm. b) tejto zmluvy o 

viac ako 5 dní, 
c) neodstránenie vád a nedorobkov podľa pripomienok objednávateľa v dohodnutých termínoch 

4. Odstúpenie od zmluvy z iného dôvodu ako je uvedené v odseku 3 tohto článku je možné len v 
tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej strane primeranú lehotu s písomným 
upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi . 

5. Platby pri odstúpení od zmluvy 
a) Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ 

vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na 
úhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy. 

b) Ak celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce 
zhotoviteľovi , rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi. 

c) Pokiaľ zhotoviteľ od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ 

vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie 
objednávateľovi. 

VIII. Podmienky vykonania diela 

l . Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo . 

2. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník o vykonaných prácach, v zmysle zákona č. 237/2000 
Z. z., ktorým sa dopÍňa stavebný zákon č. 50/1976 Zb. 

3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej 
profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon a s 
ním súvisiace predpisy a nariadenia, ktoré stanovujú zásady pre výstavbu) a podmienky tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi 
objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a 
vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a verejnej správy vydaných pred zahájením 
a počas realizácie stavby. 

4. V prípade porušenia resp. nesplnenia týchto povinností bude objednávateľ prípadné sankcie 
uplatňovať u zhotoviteľa. 

5. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho 
prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela zápisom v 
stavebnom denníku. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia 
diela, pokiaľ objednávateľ na použití odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá. 

6. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a za poškodenie 
vedení a inžinierskych sietí, ako i zabezpečenie potrebného bezpečnostného značenia . 



7. Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku mesta, 
vlastníkov susedných nehnuteľností a súkromných osôb, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým 
dôjde počas realizácie prác, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci ZoD. Zhotoviteľ 
nenesie zodpovednosť v prípade vyššej moci . 

8. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a v celom objekte, súviace s jeho 
stavebnou činnosťou. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho 
činnosti. 

9. Zhotoviteľ vykoná dielo v zmysle kvalitatívnych a technických podmienok určených v príslušných 
STN a predpisoch platných v čase odovzdávania diela. 

ll. Počas vykonávania prác na diele zhotoviteľom, má tento právo hospodárenia na predmetnom 
diele, pokiaľ objednávateľ začne svojvoľne využívať neodovzdané a neprebraté dielo, zodpovedá 
za všetky škody spôsobené na diele. 

12. Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby 
spôsobí. 

13. Zhotoviteľ zabezpečí stavbyvedúceho prostredníctvom spôsobilej osoby v zmysle stavebného 
zákona.(príloha č . 2) 

14. Objednávateľ sa zaväzuje, že odovzdá zhotoviteľovi uvoľnené a vypratané stavenisko pre 
vykonávanie stavebných prác tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom 
a s podmienkami zmluvy. 

16. Zhotovitel' môže s písomným súhlasom objednávateľa, poveriť iný subjekt k zhotoveniu 
niektorých prác. Tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej 
vZoD. 

17. Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu objednávatel'a. 
18. Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotovitel' zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby 

nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom. V prípade vzniku akejkoľvek škody na majetku alebo 
zdraví tretích osôb nesie zhotovíte!' plnú zodpovednosť a zaväzuje sa uhradiť škody v plnom 
rozsahu týmto osobám. 

19. Počas realizácie stavby je zhotoviteľ povinný: 
a) udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok, 
b) zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie, 
c) zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska 

20.Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to povolenie od 
objednávateľa, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú resp. majú 
vykonávať práce v súlade so ZoD. 

21. Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, 
kontrolnými dňami konanými l x týždenne a ďalšími potrebnými a dostupnými formami -
vyžaduje sa však písomná forma. 

22. S odpadom, ktorý vznikne pri výstavbe je povinný uchádzač nakladať alebo inak s ním 
zaobchádzať v súlade so zákonom č . 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov tak, 
aby chránil zdravie l'udí a životné prostredie. V záujme ochrany životného prostredia bude 
rešpektovať ďalšie zákony, najmä : zákon č. 478/2002 Z.z. o ovzduší zákon č . 543/2002 Z.z. o 
ochrane prírody a krajiny -zákon č . 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a doplnení 
niektorých zákonov. 

23. Vozidlá opúšťajúce stavenisko budú v plnom rozsahu rešpektovať podmienky vyplývajúce zo 
zákona č. 395/1998 Z.z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č . 135/1991 Zb. o pozemných 
komunikáciách (zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev). Pri činnostiach , pri ktorých môžu 
vznikať prašné emisie v zariadeniach, v ktorých sa uskladňujú alebo prepravujú (kontajner, resp. 
korby vozidiel) je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie prašných 
emisií. Realizátor je povinný zabezpečiť, aby nasadené stoje a strojné zariadenia neznečisťovali a 
neznižovali kvalitu podzemných vôd a vodných zdrojov a v plnom rozsahu rešpektovali zákon č . 

364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov. 



IX. Zmluvné pokuty a uplatňovanie náhrady škody 

l . Za nedodržanie termínu realizácie prác podl'a čl. III., odsek l. tejto zmluvy zaplatí zhotovíte!' 
objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške l 00,- € za každý deň omeškania. 

2. Zhotovíte!' zaplatí objednávatel'ovi pokutu: 
a) ak nezačne odstraňovať reklamované vady v dohodnutom termíne l 00,00 € za každý deň 

omeškania 
b) ak neodstráni vady v dohodnutom termíne l 00,00 € za každý deň omeškania. 

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovedností vyplývajúcich z tejto 
zmluvy. 

3. Zhotovitel'ovi nevzniká povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu podl'a odseku l. a 2. tohto článku po 
dobu omeškania z dôvodov na strane objednávatel'a. 

4. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry, zhotovíte!' vyúčtuje úroky z omeškania vo 
výške 0,04 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania so zaplatením faktúry. 

5. Pri uplatňovaní a úhrade náhrady škôd sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami§§ 373 až 386 
Obchodného zákonníka. 

X. Vyššia moc 

l. 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, pod. 

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch 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 jeho doručenia druhej 
zmluvnej strane. 

XI. Záverečné ustanovenia 

l. Na vzťahy. medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou vyslovene 
neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

2. Obsah tejto zmluvy je možné meniť a doplňovať len formou písomných dodatkov, ktoré budú 
platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

3. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. 
4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohl'adne zmeny alebo zrušenia záväzku 

vyplývajúceho z tejto zmluvy budú riešiť formou rokovaní na úrovni štatutárnych zástupcov. Ak 
sa spor nepodarí vyriešiť uzavretím dohody alebo zmieru, je každá zo zmluvných strán oprávnená 
požiadať o rozhodnutie sporu príslušný obchodný súd. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dva dostane každá zmluvná 
strana. 

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na 
webovej stránke objednávatel'a. 

7. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve Mestom Senec za 
podmienok zákona Č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

8. Zmluvné strany sa oboznámili s jej obsahom prečítaním, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že 
táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak toho ju podpisujú. 
Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 9. 
~ č. l Kalkulácia ceny - súpis prác -- --
~ č. 2 Kó ia soôsobilo"ti ct<>~··--'-'- • 

Podpísané 

Podpísané 



, ., 
KRYCI LIST ROZPOCTU 

Názov stavby Zburanie nadzemnej casti budovy Stara poliklinika JKSO 

Názov objektu Buracie prace EČO 

Názov časti Miesto Senec 

IČO DIČ 

Objednávateľ Mesto Senec 

Projektant 

Zhotoviteľ AVA-stav s.r.o. 43989268 SK2022539596 

Rozpočet číslo Spracoval Dňa 

IJ ing.Bottlik l 111.4.2012 l 
Merné a účelové jednotky 

Počet Náklady /1 m.j . Počet Náklady /1 m.j . Počet Náklady /1 m.j . 

o 0,00 o 0,00 o 0,00 

Rozpočtové náklady v EUR 

A Jzákladné rozp. náklady 8 j Doplnkové náklady c ! vedľajšie rozpočtové náklady 

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00 
r--

2 Montáž 19 402,32 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00 
f--

4 Montáž 2 596,66 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00 
f--

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (r.1-6) 21 998,98 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00 

Projektant D j Celkové náklady 

23 Súčet 7, 12, 19-22 21 998,98 

Dátum a podpis Pečiatka 
24 20% 0,00 DPH 0,00 

Objednávateľ 25 20% 21 998,98 DPH 4 399,80 
-

26 Cena s DPH (r. 23-25) 26 398,78 

Dátum a popis E l Prípočty a odpočty 
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00 .r.o. 

alan ta 28 KÍzavá doložka 0,00 

Dátum a podpi 
2539596 29 Zvýhodnenie + - 0,00 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 
Stavba: 

Objekt: 
časť: 

JKSO: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Dátum: 

Kód 

HSV 

9 

PSV 

762 

764 

765 

Zburanie nadzemnej casti budovy Stara poliklinika 

Buracie prace 

Mesto Senec 

AVA-stav s.r.o. 

11.4.2012 

Práce a dodávky HSV 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

Práce a dodávky PSV 

Konštrukcie tesárske 

Konštrukcie klampiarske 

Konštrukcie - krytiny tvrdé 

Celkom 

Popis 

2 
Cena celkom 

3 

19 402,32 

19 402,32 

2 596,66 

1 994,53 

92,13 

510,00 

21 998,98 



ROZPOČET 
Stavba: 
Objekt: 
časf: 

Zburanie nadzemnej casti budovy Stara poliklinika 
Buracie prace 

JKSO: 

Objednávateľ: Mesto Senec 
Zhotoviteľ: AVA-stav s.r.o. 
Dátum: 11.4.2012 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

D 

D 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

D 

D 

K 

K 

K 

K 

K 

D 

K 

D 

K 

013 

013 

013 

013 

013 

013 

013 

013 

762 

762 

762 

762 

762 

764 

765 

HSV 

9 
962032231 

962032631 

964011221 

965043341 

978011191 

979081111 

979081121 

979089612 

PSV 

762 
762331813 

762341811 

762342812 

762811811 

762822830 

764 

1764312822 

765 

1765312810 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

Ostatné konätrukcie a práce-búranie 

Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových 
na maltu, -1 ,90500t 

Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1 ,63300t 

Vybúranie vencov, prekladov železobetónových 

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom 
hr.do 100 mm, plochy nad 4m2 -2,20000t 

Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 
1 oo %, -0,05000t 

Odvoz sutiny a vybúraných hmOt na skládku do 1 km 

Odvoz sutiny a vybúraných hmOt na skládku za každý ďalši 1 km 

Poplatok za skladovanie- iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné 

Práce a dodávky PSV 

Konätrukcie tesárske 

Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do so•, prierez. plochy 224 -
288 cm2, -0.02400t 

Demontáž debnenia striech z dosiek hrubých, hobľovaných- pod plech.krytinou 

Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st. , pri osovej vzdialenosti lát 0,22-
0,50 m, -0.00500t 

Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, 
-0.01400t 

Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 288 - 450cm2, -0.02500t 

Konätrukc1e klampiarske 

l Demontáž plechovej krytiny hladkej strešnej z tabúľ do 30st. 

Konätrukcie - krytiny tvrdé 

l Demontáž pálenej krytiny zo škridiel drážkových na sucho do sutiny, -0,04200t 

Celkom 

m3 351 ,120 

m3 17,890 

m3 25,030 

m3 32,250 

m2 605,000 

t 963,434 

t 13 488,076 

t 963,434 

m 1 205,505 

m2 177,180 

m2 772,720 

m2 1 251 ,000 

m 685,400 

lm2l 177,1801 

lm2l 772,7201 

10,12 

11 ,05 

39,05 

29,57 

1,18 

5,55 

0,22 

4,87 

0,74 

0,43 

0,21 

0,34 

0,64 

0,521 

o,ssl 

19 402,32 

19 402 32 . 
3 553,33 

197,68 

977,42 

953,63 

713,90 

5 347,06 

2 967,38 

4 691,92 

2 596,66 

1 994 53 

892,07 

76,19 

162,27 

425,34 

438,66 

92,13 

92,131 

510,00 

510,ool 

21 998,98 



Slovenská komora stavebných inžinierov 

Osvedčenie 
o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti 

Slovenská komora stavebných InŽinierov osvedčuje, že 

Ing. František Kováč 

24.8.1957 
narodený/ á 

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podl'a zákona SNR č . 138/ 1992 Zb. 
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 

v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti 

stavbyvedúci 

s evidenčným číslom 09258 

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe 
podl'a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

v znení neskorších predpisov. 

7. 9. 2011 

Dátum vydania 
prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD. 

Predseda SKSI 



JUDr.Otto SZABÓ, notár so sídlom v Galante 
Mierové námestie č. 4, 924 01 Galanta, 

DIČ: 1030849446, IČ DPH : SK1030849446, kontakt: tel.č .: 031/780-23-42, 
E-mail: otto.szabo@notar.sk 

OSVEDČOVACIA DOLOŽKA 

O s ved č u j e m, že predložená listina d o s l o vn e súhlasí s predloženým 
originálom ~osvedčeným odp+sem), skladajúcim sa z 1 strán. Ide o odpis úplný (š@stoč
~boli na nej vykonané tieto zmeny, doplnky, vsuvky, črty: neboli žiadne, na listine ne
boli .{botiJvykonané opravy nezhôd s pred lože nou listinou. 

V Galante dňa 22 .5.2012 

Upozornenie! 

Notár vykonaním úkonu 
neosvedčuje pravdivosť skutočností 
uvádzaných v listine 

---




