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ZMLUVA O DIELO 
(ďalej len zmluva) 

číslo BA 11643 
o dodávke stavebno montážnych prác uzavretá v zmysle ustanovenia § 536 a násíedných 

Obchodného zákonníka - zákon č. 513/1991 Zb. vrátane jeho neskorších zmien a doplnkov. 

I. Zmluvné strany 
1. Zholoviteľ: Enermont, s.r.o. Hraničná 14, 827 14 Bratislava 

IČO: 35 859 423 IČ DPH : SK2020264246 
Bankové spojenie zhotoviteľa: Všeobecná úverová banka, 

Bratislava - Ružinov, č.ú. 17 276 400 54/0200 
Čís. reg. v Obeh. registri: Okresný súd Bratislava 1, oddiel Sro vložka číslo 28992/B 
Zastúpení: 

Ing. Vladimír Curgali. konateľ spoločnosti 
Ing. Eduard Kočiský, konateľ spoločnosti 

Osoby oprávnené k podpisu zmluvy: 
Ing. Vladimír Curgali, konateľ spoločnosti 
Ing. Peter Németh, vedúci úseku výroby 

Osoba oprávnená k rokovaniu vo veciach zmluvy a veciach technických: 
p. František Adamkovič, vedúci tímu výroby Bratislava 

Osoba poverená riadením a výkonom prác: 
p. Jaroslav Kučerák, stavbyvedúci mobil: 0905 718 564 

2. Objednávateľ: MESTO SENEC, Mierové nám. 8, 903 01 Senec 

IČO: 00305065 DIČ : 20 2066 2237 
Bankové spojenie objednávateľa: OTP Banka Slovensko a.s. 
Čís. účtu: 562441/5200 

Osoby oprávnené jednať za objednávateľa: 
Zastúpený : 

Ing. Karol KVÁL - primátor 
Osoba oprávnená k podpisu zmluvy: 

Ing. Karol KVÁL - primátor 
Osoba oprávnená k rokovaniu vo veciach zmluvných a technických: 

Karol CZERE - vedúci Odboru životného prostredia a výstavby mesta 
Osoba oprávnená k riadeniu a preberaniu prác- technické zabezpečenie: 

Karol CZERE — vedúci Odboru životného prostredia a výstavby mesta 

II. Predmet zmluvy 
1. Na stavbe : „ Senec, MŠ Kysucká, prekládka VN " sa zhotoviteľ zaväzuje za podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve vykonať montážne práce na objekte : 
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SO 1 preložka VN kábla : 
• Výkopové práce pre pokládku káblového vedenia VN, 
• Pokládka a prepojenie 22 kV káblového vedenia, 
• Prvú úradnú skúšku v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z. § 12, 
• Zabezpečenie pracoviska, 
• Napäťovú a plášťovú skúšku. 
• Odborná prehliadka a odborná skúška, 
• Geodetické zameranie skutkového stavu, 
• Plány skutkového vyhotovenia, 

2. PD vypracovala Viktória Kusá, 03/ 2013 

III. Vykonanie prác 
Dodávku prác podľa časti II. tejto zmluvy vykoná : Tím výroby Bratislava 

Občasný technický' dozor objednávateľa bude zabezpečovať: Karol CZÉRE 
-vedúci Odboru životného prostredia a výstavby mesta 

Vo veciach zmluvných sú oprávnené konať osoby podľa časti I. tejto zmluvy. 

IV. Cena za dielo 

1. Podľa § 546 Zák. 513/1991 Zb.5 Zák. 222/2004 Zz. a Zák. 18/1996 Zz. dohodnutá cena 
predmetu plnenia podľa časti II. tejto zmluvy je stanovená vo výške na základe 
individuálnej kalkulácie zo dňa 24,5.2013 ktorá tvorí prílohu č.l 

POPIS 
Spolu za dielo 

SUMA V € 
16 051,68 €J 

K cenám účtuje zhotoviteľ DPH v zmysle platných predpisov. 
2. Cena je spracovaná na základe kalkulácie vyhotovenej zhotoviteľom podľa plánu 

dodaného objednávateľom . Prípadné zmeny v predmete zmluvy, najmä zmeny rozsahu 
prác oproti dohodnutým prejednajú zmluvné strany podľa článku XIII. bodu 2 tejto zmluvy 
a v zmysle § 549 Obchodného zákonníka si zmluvné strany vyhradzujú právo upraviť 
dohodnutú cenu. 

v 

V. Čas plnenia 
1. Termín začatia stavby : 15.7.2013 
2. termín ukončenia elektromontážnych prác: 30.8.2013 
3. V prípade omeškania splnenia povinnosti objednávateľa sa predlžuje lehota splnenia 

záväzku primerane k dobe počas ktorej tieto okolnosti a ich dôsledky pôsobili. 

VI. Fakturácia a úhrada prác 

1. Objednávatel vyhlasuje, že na dodávku prác, ktoré sú predmetom tejto zmluvy má 
zabezpečené finančné prostriedky. 

2. Zhotoviteľ je oprávnený vystavovať čiastkové faktúry za vykonané dodávky a práce, 
objednávateľ je povinný dodávky a práce potvrdiť do 3 dní. 
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3. Zhotoviteľ vystaví zálohovú faktúru na práce vo výške 30 % z ceny diela. Objednávateľ je 
povinný uhradiť faktúru do 14 dní po jej doručení. 

4. Zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru ku dňu preberacieho konania. Objednávateľ je 
povinný uhradiť faktúru do 14 dní po jej doručení. 

5. V prípade oneskoreného splnenia peňažného záväzku, alebo jeho časti, môže zhotoviteľ 
požadovať a objednávateľ uhradí úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy 
za každý deň omeškania. 

6. Ak zhotoviteľ nemôže z príčin na strane objednávateľa pokračovať vo vykonávaní prác, je 
oprávnený vystaviť zálohové listy na dosiaľ vykonané dodávky. Pokiaľ nedôjde do 3 
mesiacov po vzniku práva na zálohu k odstráneniu príčin na strane objednávateľa, je 
zhotoviteľ oprávnený vykonané dodávky prác vrátane vzniknutých nákladov 
vyfakturovať. 

VII. Odovzdanie 

1. Zhotoviteľ telefonicky do 2 dní pred ukončením prác oznámi objednávateľovi, kedy bude 
dodávka pripravená na odovzdanie. Objednávateľ podľa tohto oznámenia dohodne termín 
prevzatia stavebnomontážnych prác vykonaných podľa tejto zmluvy. 

2. Vlastnícke právo k realizovanému dielu preložky VN ostáva nezmenené v zmysle či. XIV. 
Ods. 2 tejto zmluvy. 

VIII. Záručná doba a zodpovednostné vzťahy 

1. V zmysle § 429 Zák. 513/1991 Zb. sa stanovuje záručná doba 24 mesiacov na dodávky 
materiálu a technologických dodávok. Na montážne práce sa stanovuje záručná lehota 36 
mesiacov . Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sú zrejmé pri odovzdaní a prevzatí musí 
objednávateľ reklamovať v zápise o odovzdaní, inak právo zo zodpovednosti za tieto vady 
zaniká. 

2. Záručná doba sa skracuje o dobu, počas ktorej bol objednávateľ v omeškaní so začatím 
preberacieho konania, alebo počas ktorej neoprávnene odmietol práce prevziať. 

3. Objednávateľ môže uplatniť na zhotovíteľovi zmluvnú pokutu za každý deň omeškania 
dodávky montážnych prác vo výške 0,05 % z hodnoty nedokončených prevádzkových 
súborov uvedených v Článku IV. 

4. Záručnú lehotu poskytuje zhotoviteľ objednávateľovi v plnom znení zmluvy o vykonaní 
preložky uvedenej v článku XIV. Ods. 2 tejto zmluvy. 

IX. Stavebnomontážny denník 
1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebnomontážny denník (ďalej 

iba "denník"), do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti pre splnenie tejto zmluvy. 
2. Denník sa bude viesť podľa technologického postupu prác. V denníku budú zapísané 

všetky rozhodujúce skutočnosti, ktoré majú rozhodujúci vplyv na montážne práce. 
3. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. 
4. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalé prístupný. Povinnosť viesť 

denník končí odovzdaním a prevzatím prác. 
5. Ak objednávateľ nesúhlasí s vykonaným záznamom zhotoviteľa, je povinný pripojiť 

najneskôr do 3 dní svoje vyjadrenie. 
6. Dohodou vyjadrenou zápisom do denníka možno meniť alebo dopĺňať zmluvu. 
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X. Neodvrátiteľné okolnosti 

1. Týmito okolnosťami, ktoré vylučujú zodpovednosť za nedodržanie záväzkov zo 
zmluvy a za škodu, sa rozumejú udalosti: 

a) spôsobené vyššou mocou ( najmä prírodnými silami, poveternostnými vplyvmi 
znemožňujúcimi montáž v zmysle platných noriem STN ). 

b) osobitné okolnosti, ktorých vznik nemá pôvod v realizácii obchodných vzťahov ( 
násilné akcie a z nich vyplývajúce dôsledky, respektíve opatrenie štátu politického 
charakteru, priemyselné a iné katastrofy ). 

2. Zmluvné strany sa oslobodzujú od zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie 
zmluvných záväzkov, pokiaľ ich splnenie bolo ovplyvnené alebo znemožnené 
neodvrátiteľnými okolnosťami. V tomto prípade sa predlžuje lehota plnenia zmluvných 
povinností o dobu, počas ktorej budú následky neodvrátiteľných okolností trvať. 

XI. Spolupôsobenie objednávateľa 

Objednávateľ sa zaväzuje pri vykonaní diela spolupôsobiť a pre montážne práce 
zabezpečí: 
1. Právoplatné stavebné povolenie. 
2. Realizačnú projektovú dokumentáciu odsúhlasenú prevádzkovateľom distribučnej siete. 
3. Realizačnú projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní. 
4. Realizačnú projektovú dokumentáciu overenú v zmysle vyhl. 508/2009 § 5 ako 

konštrukčnú. 
5. Vytýčenie podzemných inžinierskych sietí. 
6. Vyčistené stavenisko. 
7. Rozkopávkové povolenie. 
8. Vstupy na dotknuté pozemky so zabezpečením podmienok vstupu zmluvy o vykonaní 

preložky pod.č. 13/22100/017 

XII. Zakrývanie prác 

1. Zhotoviteľ je povinný vopred vyzvať objednávateľa cez denník alebo priamym oznámením 
k prevereniu prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú 
neprístupnými. Výsledok preverenia prác sa zapíše do denníka. 

2. Zhotoviteľ je povinný vopred vyzvať vlastníka elektroenergetického rozvodného 
zariadenia v zmysle zmluvy o vykonaní preložky k prevereniu prác, ktoré v ďalšom 
pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výsledok preverenia prác 
sa zapíše do denníka. 

XIII. Ostatné ujednania 
1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť na dielo uvedené v článku II. 

tejto zmluvy. 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny materiálov, technologických postupov a prác 

oproti PD budú vopred prejednané v súčinnosti objednávateľa a zhotoviteľa zápisom do 
denníka. V prípade zmeny rozsahu prác a dodávok bude cena diela upravená podľa 
skutočne vykonaných dodávok a prác. 

Zmluva o dielo ŕ. BA 11643 strana č. 4 



enermont i člen skupiny ZS E • • 
s.r.o., Hraničná 14, 821 14 Braíislax'a 

J.. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú uhradiť si navzájom škodu, ak vznikne porušením povinností 
uložených v tejto zmluve. 

XIV. Záverečné ustanovenia 
1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom zástupcov uvedených v článku L tejto 

zmluvy. Účastníci vyhlasujú, že pred uzatvorením zmluvy si jej obsah prečítali, obsah 
vzájomne odsúhlasili a na znak svojej slobodne a vážne prejavenej vôle podpísali 
vlastnoručným podpisom. 
Realizácia diela podľa či. II. ods. II. 1. tejto zmluvy je podmienená uzatvorením zmluvy 
o vykonaní preložky v súlade § 45 zákona č. 251/2012 Z.z. Z.z, o energetike a v zmysle 
ustanovenia § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991Zb., vrátane 
neskorších predpisov) s vlastníkom elektro - energetického rozvodného zariadenia, 
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6. Bratislava 816 47, IČO: 36 361 518, 
zapísaná v OR OS Bratislava 1, odd. Sa, vi. č. 3879/B na základe zmluvy o vykonaní 
preložky pod č. 13/22100/017 
Objednávateľ je povinný obchodnú zmluvu potvrdiť do 5 dní od doručenia návrhu. Po 
uplynutí tejto lehoty zhotoviteľ môže prijatie návrhu odmietnuť ako oneskorený návrh. 
V prípade potvrdenia zmluvy objednávateľom po termíne podľa bodu XV. 2 môže 
zhotoviteľ posunúť termíny plnenia zmluvy v zmysle bodu V.3 tejto zmluvy. 
Zmeny zmluvných záväzkov sa budú upravovať písomne dodatkami. Objednávateľ návrh 
dodatku písomne potvrdí, alebo oznámi svoje stanovisko. 
Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, resp. predĺžiť lehotu splnenia záväzku podľa 
bodu V. tejto zmluvy, ak nemôže z príčin na strane objednávateľa pokračovať v postupe 
prác. Vzniknuté nároky vysporiada s objednávateľom podľa bodu VI. tejto zmluvy. 
Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im 
boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám alebo tieto informácie 
nepoužijú pre iné účely ako pre splnenie podmienok tejto zmluvy. 

7. 

8. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch: 
2 x pre objednávateľa 
2 x pre zhotoviteľa. 

V Bratislave dňa 10.7.2013 V Bratislave dňa 4 . 0 • - ^ 0 ^ 3 

podpísané 
podpísané 



Sumár 
Kód stavby: 

Názov stavby 

Miesto1 

Dátum: 

Spracoval: 

BA11643 

Senec - Má Kysucká ul. prekládka VN 

Senec 

24.5.2013 

Németh Z. 

°.Č. 
1 
2 
3 

Skrátený popis 

SO 01 

Celkom bez DPH 

Materiál 
Montážne práce 
Ostatné služby 

Celkom bez DPH 
DPH 
Celkom s DPH 

Cena celkom 

4 704,55 
6 771,33 
4 575,80 

16 051,68 
16 051,68 

3 210,34 
19 262,01 

h 
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Súpis prác 
SO 01 
Prekládka VN kábla 
BA11643 
Senec - MŠ Kysucká ul. prekládka VN 

Kód zákazky: 

Názov zákazky 

Kód stavby: 

Názov stavby 

Miesto: 

Dátum: 

Soracoval: 

P.Č. 

1 
2 
3 
4 
5 
c 

7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 

18 
19 

TOV 

M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
D 
M 
M 

Senec 
24.5.2013 
Németh Z. 

Kód položky 

IA031 
IC039 
IC033 
IC044 
IC051 
BD008 

BD026 
FB060 
FB071 
IG194 
IC139 
IF137 

IB412 
FC112 
ÍH026 
IH022 
BD004 
IC059 

IH028 

Skrátený popis 

VYTÝČENIE TRASY VONK VED.VN PREHĽ.TER. 
Lôžko káblové pieskové, š 50cm, ochranná platňa KPL 250/10 
FÓLIA VÝSTRAŽNÁ Z PVC ŠÍRKA 30CM S BLESKOM 
CHRANIČKA KÁBLOVÁ 200X12X6000MM-6M KORUGOVANA 
PRÍPLATOK NA ZÁŤAH. KÁBLA, HM. DO 41 C 
ZVÄZKOVANIE JEDNOŽILOVÉHO KÁBLA VN 
KÁBEL NA2XS(F)2Y 1X240 RM/25 12/20KV VOĽNE UL.RUČN 
MATERIÁL POMOCNÝ PRE KÁBL.SPOJKU 22-35KV 

Spojka prechodová VN 24/1x120-240-3HL 
ODJUTOVANIE A OČISTENIE KÁBLA DO 300MM2 

VYPODLOŽENIE,ODDE..KRYTIE SPOJKY DO 35KV 
VÝKOP JAMY PRE SPOJKU NAD 10KV, ZEM.TR.3 
ZÁHRN JAMY KÁB.SPOJKY STROJ, VOĽ.TERÉNE 
KÁBLOVÝ UZÁVER 1KV - TZUK4.240MM2 

KONTROLA SLEDU FÁZ 
VYSTAVENIE "B" PRÍKAZU 
Kábel ANKTOYPV SP.3X240MM2 22KV voľne uložený 
PRÍPLATOK NA ZÁŤAH. KÁBLA, HM. DO 20KG 

Kompletizačná činnosť 

MJ 

KM 
M 
M 
KS 

M 
KS 

M 

KS 
KS 
M 
KS 
KS 
M3 
KS 
KS 
KS 
M 

M 
HO 

Množstvo celkom 

0 100 
91,000 
91,000 

1,333 
24.000 

125,000 
570,000 

12,000 
4,000 

12,000 
4,000 

2,000 
9,000 

12,000 
2,000 
1,000 

230,Cuv 
230,000 

10,000 

Celkom 6 771,33 € 
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Súpis materiálu - celkový 
Kód zákazky: 

Názov zákazky: 

Kod stavby: 

Názov stavby: 

Miesto: 

Dátum 

Spracoval: 

SO 01 
Prekládka VN kábla 
BA11643 
Senec - MS Kysucká ul. prekládka VN 

Senec 
24.5.2013 
Németh Z, 

Kód položky 

0001200103459 
0001200103114 

0001200104808 

F.00000011 

0001200100208 

0001200107242 

0001200102883 

Popis 

KÁBEL NA2XS(F)2Y 1X240 12,7/22 KV 
SPOJKA PRECHOD.VN 24/1X120-240-3HL 

PLATŇA OCHRANNÁ KÁBLOVÁ KPL 250/10 

Piesok ťažený 

FÓLIA VÝSTRAŽNÁ ČERV.300 X 0,6 S BLESKOM 

PÁSKA SŤAHOVACIA 365X7,8 MM 

CHRÁNIČKA KÁBLOVÁ 200X15MM-6M KORUGOVANA 

MJ 

M 
KS 

KS 

KG 

M 

BAL 

M 

Množstvo 

598,500 
4,000 

194,000 

20865,000 

91,000 

1,250 

7,998 

Cena 
jednotková 

5,41 

267,50 

0,69 

0,01 

0,32 

4,80 

2,38 

Cena celkom 

3237,89 
1070,00 

133,86 

208,65 

29,12 

6,00 

19,04 

Celkom 4 704,55 € 
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Ostatné priame náklady 
Kód zákazky: SO 01 
Názov zák.: Prekládka VN kábla 
Kód stavby: BA11643 
Názov stavby: Senec - MŠ Kysucká ul. prekládka VN 

.04 
Miesto: Senec 

Dátum: 24.5.2013 

Druh práce 

Zemné pfáce - dodávateľsky 

Porealizačné geodetické zameranie 

Prvá odborná prehliadka a odborná skúška 

Dozor a zabezpečenie pracoviska VN 

Napäťová skúška 

Plášťová skúška 

Úradná skúška 

Poplatok za odpad z Demontáže - Z.z. č.386/2009 bod 41. §40c 
Celková cena 

Cena bez DPH 

1 474.80 

90,00 

326,00 

695,00 

790,00 

700,00 

400,00 

100,00 

4 675,80 
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