
Z M L U V A O D I E L O 
podľa §§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

č. u zhotoviteľa : 23/2014/08421/M/R 

I. Zmluvné strany: 

I.1. Objednávateľ: Mesto SENEC 

Mierové námestie 8, 903 01 Senec 

zastúpené: Ing. Karol Kvál - primátor mesta 

zodpovedný pracovník za technickú časť: Ing. Ján Gubáni 

00305065 

OTP Banka Slovensko, a.s., 705 9005/5200 

CESTY NITRA, a.s. 

Murgašova 6, 949 78 Nitra 

Ing. Juraj Serva - člen predstavenstva 
Éric Biguet - predseda predstavenstva 
Philippe Étienne Pierre Corbel - člen predstavenstva 
Nicolas Didier - člen predstavenstva 

Zodpovedný pracovník za technickú časť: Ing. Ľubomír Rác, vedúci strediska Trnava 

IČO: 34 128 344, DIČ: 2020410788 IČ DPH: SK2020410788 

Bankové spojenie: Komerční banka, a.s., 107-0057470257/8100 

Zapísaný v obeh. registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 140/N 

II. Predmet zmluvy 
2.1. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že v súlade so svojou súťažnou ponukou v rámci 
vyhláseného verejného obstarávania verejnou súťažou uverejnenej vo Vestníku č.40/2014 zo dňa 

26.2.2014 pod č. 2561 - WYP a nadväzne na súťažné podklady zabezpečí pre objednávateľa 
realizáciu stavby - diela "Revitalizácia verejného priestranstva v zóne západ,Senec" 
v súlade so svojou súťažnou ponukou a podľa spracovaného realizačného projektu firmou PAUER 
architects s.r.o., Senec, č. zák. 003/13/11/ZoD z 05/2013 vrátane výkazu - výmer, na základe 
ktorého zhotoviteľ spracoval odbytový rozpočet, ktorý je súčasťou predloženej ponuky 
objednávateľa a je Prílohou č. 2 tejto ZoD. 
Predmetom technického riešenia realizačného projektu stavby - zákazky je revitalizácia 
spevnených plôch, mobiliáru, zelene, ako aj plôch detských ihrísk a herných prvkov. 
Projekt Revitalizácia verejného priestranstva v zóne západ sa delí na 4 hlavné aktivity (HA) 
ktoré sú zároveň stavebnými objektmi: 
HA1 : SO 01, Úprava verejného priestranstva 
HA2 : SO 02, Obnova verejnej zelene 
HA3 : SO 03, Rekonštrukcia basketbalového a detského ihriska 
HA4 : SO 04, Rekonštrukcia verejného osvetlenia. 
Podkladom pre fakturáciu bude spracovaný odbytový rozpočet (Príloha č. 2). 
2.2 Súčasťou ponuky musí byť taktiež spracovanie odbytového rozpočtu (bude Prílohou č. 2 k 
ZoD) - ide o doplnenie predloženého výkazu - výmer (podľa prílohy súťažných podkladov) 

na kompletnú realizáciu stavby. 
Obsahom a súčasťou diela a v cene predložených položiek výkazu - výmer (ich textácia sa 
nesmie zmeniť) musia byť: 

- všetky potrebné dodávky, komponenty, práce, súvisiace služby tak, aby ukončené dielo 
bolo funkčné 

- pomocné a súvisiace dodávky, práce a služby 
- všetky opatrenia potrebné z hľadiska bezpečnosti realizácie prác a ochrany zdravia 

IČO: 

Bankové spojenie: 

1.2. Zhotoviteľ: 

Štatutárny orgán: 

K 



obyvateľov počas realizácie prác pri zachovaní funkčnosti areálu v dohodnutom rozsahu 
vrátane bezpečnosti a ochrany zdravia vlastných pracovníkov zhotoviteľa a verejného 
priestoru v zmysle platných zákonov 

- spracovanie projektu skutočného vyhotovenia v dvoch vyhotoveniach v zmysle 
požiadaviek na úrovni RP potvrdeného oprávneným projektantom podľa stavebného 
zákona č. 50/1976 Z.b. v znení neskorších predpisov, prípadne potrebnej dodávateľskej 
dokumentácie 

- naloženie na dopravný prostriedok a okamžitý odvoz a likvidácia (uloženie na skládku) 
vzniknutého (vybúraného materiálu) odpadu v zmysle zákona o odpadoch vrátane 
poplatkov za uloženie 

- dočasné a trvalé dopravné značenie, vytýčenie stavby oprávneným geodetom vrátane 
podzemných inžinierskych sietí a vypracovanie porealizačného geometrického plánu 
v troch vyhotoveniach 

- stavebná pripravenosť (potrebné základy, terénne úpravy, atď.) pre osadenie mobiliáru, 
herných prvkov, atď. 

- doprava dodávok a materiálu na stavbu i v rámci stavby, všetky vedľajšie súvisiace 
náklady (VRN) vč. zariadenia staveniska, zariadenie staveniska objednávateľ 
neposkytuje. 

2.3. 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. 

2.4. 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. 

2.5 . Hlavné technické a organizačné požiadavky pre realizáciu diela sú definované: 
- platnými zákonmi a normami STN 
- garančnou lehotou, ktorú obstarávate!' požaduje minimálne 60 mesiacov odo dňa 

odovzdania a prevzatia diela 
- súčasťou odovzdania a prevzatia musia byť platné atesty (certifikáty, doklady o 

zhode) použitých dodávok, materiálov a výrobkov, predpísané skúšky, kontroly a 
revízie tak, aby ukončené dielo bolo funkčné, a mohlo byť skolaudované a uvedené 

do trvalej prevádzky a užívania 
- minimalizácia plochy staveniska, objekty zariadenie staveniska objednávateľ 

neposkytuje 
- minimalizovať tvorbu medziskládok vybúraných materiálov a zabezpečiť pracovisko 

proti šíreniu prašnosti a hlučnosti 
- organizácia prác s verejným obstarávateľom tak, aby bola zabezpečená funkčnosť, 

prístupnosť do objektov priestranstva s min. vplyvom na ich prevádzku a výluky 
- zabezpečiť postup prác tak, aby nedošlo k poškodeniu existujúcich priestorov, 

ochranu komunikácií a podláh pri doprave dodávok a materiálu, po ukončení prác 
vyčistenie a uvedenie do pôvodného stavu. 

III. Dodacia lehota a miesto plnenia 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia zmluvy v rozsahu a obsahu podľa čl. II. tejto 
zmluvy dodá a zrealizuje do 30.4.2015. Postup prác bude zhotoviteľ zabezpečovať podľa 
dohodnutého časového harmonogramu, ktorý zhotoviteľ spracuje a odsúhlasí s objednávateľom 
najneskôr do 20 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. 
Ukončenie dodávok a prác bude potvrdené písomným prevzatím diela zo strany objednávateľa 
po vykonaní všetkých potrebných revízií, skúšok a vydaní všetkých potrebných dokladov. 
Miesto plnenia je verejné priestranstvo v zóne západ ohraničené ulicami Košická, Pribinova, 
Sokolská a J.G.Tajovského v Senci. 

IV. Cena a platobné podmienky 
4.1. Cena za splnenie podľa čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako pevná 

cena v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov: 
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a) dodávka a realizácia podľa bodu 2.1.a) vo výške odbytového rozpočtu podľa Prílohy č. 2 a 
činí celkom bez DPH 178 152,16 EUR, cena s DPH celkom 213 782,59 EUR, slovom 
dvestotrinásťtisícsedemstoosemdesiatdva eur a päťdesiatdeväť centov. 

4.2. Cenu za predmet plnenia, podľa čl. IV., ods. 4.1.tejto zmluvy, dojednanú v tejto zmluve, 
zhotoviteľ vyfakturuje objednávateľovi po zrealizovaní prác jednotlivých ucelených častí 
(objektov SO a podobjektov A1-A6 na základe súpisu vykonaných dodávok a prác potvrdeného 
určeným zástupcom objednávateľa. Preddavky (zálohy) objednávateľ neposkytuje. 

4.3. Podkladom pre úhradu ceny predmetu zmluvy podľa čl. II. zmluvy bude faktúra vystavená 
zhotoviteľom ako daňový doklad po odovzdaní a prevzatí predmetu, resp. ucelenej časti tejto 
zmluvy. Faktúra je splatná do 60 dní odo dňa jej odovzdania objednávateľovi. 

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

4.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je 
oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie 
splatnosti a nová lehota splatnosti začne opätovne plynúť doručením opravenej faktúry 
objednávateľovi. 

4.6. Bolo dohodnuté zádržné vo výške 10 % z celkovej ceny diela, ktoré bude uhradené po 
kompletnom ukončení, odovzdaní objednávateľovi na užívanie a odstránení všetkých vád a 
nedorobkov. 

V. Záruka - zodpovednosť za vady 

5.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

5.2. Objednávateľ je oprávnený v prípade nesplnenia podmienok za vady uplatniť tieto nároky: 
a) bezplatné odstránenie vád opravou, ak sú vady opraviteľné v priebehu troch dní 
b) odstúpiť od zmluvy bez poskytnutia dodatočnej lehoty, ak ide o vadu neodstrániteľnú. 

5.3. Záručná lehota je dohodnutá na 60 mesiacov od dňa odovzdania a prevzatia prác. 

5.4. Zmluvné strany môžu riešiť zodpovednosť za vady aj iným spôsobom, na ktorom sa dohodnú. 

5.5. Zjavné vady, t.j. viditeľné vady diela musí objednávateľ písomne oznámiť a uplatniť pri 
prebraní diela, inak jeho právo zo zodpovednosti za zjavné vady zanikne. 

5.6. V prípade zodpovednosti za vady má objednávateľ právo požadovať bezplatné odstránenie 
vád opravou, ak sú vady opraviteľné, resp. požadovať primeranú zľavu z ceny, 20 % z ceny prác, 
ak ide o vadu neodstrániteľnú, alebo odstrániteľnú s neprimeranými nákladmi, pričom dielo bude 
užívania schopné. Týmto vysporiadaním sa dotknutá časť dodávky považuje za dodanú bez 
vady. 

5.7. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluve 
všeobecne záväzných technických normách (STN). Uplatenie zodpovednosti a oznámenie vád 
musí byť podané písomne a v dohodnutej dobe. Musí obsahovať označenie vady, ako sa 
prejavuje a návrh vybavenia - spôsob odstránenia vád. 

VI. Obchodné tajomstvo 

6.1. 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. 

6.2. 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 

7.1. 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 obchodnom zákonníku. 
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7.2. Podstatným porušením zmluvy je: 

a) ak ide o nedodržanie parametrov, termínov a podmienok podľa čl. II., III, IV. a V. tejto zmluvy 

b) prekročenie termínu ukončenia prác uvedeného v článku III., bod 3.1. o viac ako 30 dní, 

c) neodstránenie vád a nedorobkov podľa pripomienok objednávateľa v dohodnutých termínoch 

d) nezabezpečenie finančných prostriedkov zo strany objednávateľa trvajúce viac ako 90 dní. 
VIII. Podmienky vykonania diela 

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

8.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že odovzdá zhotoviteľovi uvoľnené a vypratané stavenisko pre 
vykonávanie stavebných prác v zmysle harmonogramu podľa bodu 3.1. 

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

8.4. 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. 

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

8.6. Zodpovedný stavbyvedúci za vykonávanie prác zo strany zhotoviteľa je určený Ing. Ľubomír 
Balážik, ktorý má odbornú spôsobilosť, ev. č. 10827*20*, resp. ekvivalentný doklad. 

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

8.8. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom 
začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. 

8.9. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť platnú poistnú zmluvu vo výške min. 570 300,00 EUR na 
obdobie realizácie stavby proti poškodeniu alebo zničeniu majetku iných osôb, usmrteniu 
alebo zraneniu osôb spôsobených činmi alebo nedbanlivosťou zhotoviteľa. Kópiu predloží 
objednávateľovi pri podpise tejto zmluvy o dielo. 

8.10. Styk objednávateľ sa bude vykonávať okrem záznamov v stavebnom denníku v zmysle 
bodu 8.7. tejto ZoD kontrolnými dňami min. dvakrát mesačne, v prípade potreby operatívnymi 
poradami. 

IX. Zmluvné pokuty 

9.1. Za nedodržanie termínu realizácie prác podľa čl. III., bod 3.1. tejto zmluvy zaplatí zhotoviteľ 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 500,- EUR za každý deň omeškania. 

9.2. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi pokutu vo výške 1000,- EUR za každý deň omeškania s 
termínom odstránenia vád v dohodnutých termínoch. 

9.3. Zhotoviteľovi nevzniká povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu podľa bodov 9.1., 9.2. po dobu 
omeškania z dôvodov na strane objednávateľa. 

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

9.5. Zmluvné strany sa dohodli na možnosti odpočítania zmluvných pokút z fakturácie vykonaných 
prác. 

X. Záverečné ustanovenia 

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

10.2. 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. 
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10.3. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. 

10.4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne 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, jc každá zo zmluvných 
strán oprávnená požiadať o rozhodnutie sporu príslušný obchodný súd. 

10.5. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s plnením tejto 
zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to oprávnenými osobami (či už 
objednávateľa alebo inými osobami určenými na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku uzavretej medzi MPaRV SR a objednávateľom) a poskytnúť im všetku 
potrebnú súčinnosť. 

10.6. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých dva dostane zhotoviteľ a štyri 
objednávateľ. 

10.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda 
nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v súlade so všeobecne 
záväznými predpismi. 

VSenci dňa V Nitre dňa 21.11.2014 

Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

"podpísané" "podpísané" 
Ing. Karol Kvál Ing. Juraj Serva^ člen predstavenstva 

primátor 

"podpísané" 

Philippe Étienne Pierré Corbel - čjén predstavenstva 

Nedeliteľná súčasť tejto ZoD: Príloha č. 1 - RP - PAUER architeWs.r.o., Senec. 

č. zák. 003/13/11/ZoD z 05/2013 

Príloha č. 2 - odbytový rozpočet stavby 

f/hu<j 



Výkaz výmer - rekapitulácia 
Projekt: Revitalizácia verejného priestranstva v zóne Západ, Senec 

objekty bez DPH DPH 20% s DPH 
SO 01 Úprava verejného priestranstva 66 768,78 
SO 01 A1 - Spevnené plochy a chodníky 56 096,28 
SO 01 A2- Mobiliár 10 672,50 

SO 02 Obnova verejnej zelene 16 116,14 
SO 02 A3 - Obnova verejnej zelene 16 116,14 

SO 03 Rekonštrukcia basketbalového a detského ihriska 74 499,02 
SO 03 A4 - Rekonštrukcia basketbalového ihriska a pieskoviska 10 977,23 
SO 03 A5 - Nové detské ihriská 63 521,79 

SO 04 Rekonštrukcia verejného osvetlenia 20 768,22 
SO 04 A6 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia 20 768,22 
Celkový rozpočet bez DPH: 178 152,16 35 630,43 213 782,59 
DPH: 
Celkový rozpočet s DPH: 

X 



Výkaz výmer 
Projekt: Revitalizácia verejného priestranstva v zóne Západ, Senec 

P.č. 
Názov hlavnej/ 

podpornej aktivity 
Kod položky Názov položky Merná 

jednotka Množstvo Jednotková 
cena 

celkom 

SO 01 Úprava 
verejného 

priestranstva 
SO 01 A1 -

Spevnené plochy 
a chodníky 

Práce a dodávky HSV 
Zemné práce 

1 917862111b 
Vykopanie ryhy na vytvorenie základu pre lavičky, stojany na bicykle 
a odpadkové koše m3 

7,740 24,00 185,76 
((5+22+21 )*0,25*0,25*0,6)+22*0,3*1,5*0,6 

Komunikácie 
2 596911112 Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 m2 929,450 8,80 8 179,16 

892,64+36,81 
3 5922901990 SEMMELROCK CITYTOP sivá, vzor 30, hr. 6 cm m2 937,272 7,90 7 404,45 

892,64* 1,05 

4 5922901991 SEMMELROCK CITYTOP piesková, vzor 30, hr. 6 cm m2 38,651 9,20 355,59 
36,81* 1,05 

5 596911112a Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2 m2 353,240 8,90 3 143,84 
6 5922901992 SEMMELROCK CITYTOP sivá, vzor 30, hr. 8 cm m2 370,902 8,40 3 115,58 

353,24*1,05 
7 5922901993 Dlažba NATURO čierna, hr. 6cm m2 274,481 14,00 3 842,73 

261,41* 1,05 

8 5922901994 Kladenie dlažby NATURO čiernej, hr. 6cm m2 
261,410 9,00 2 352,69 

9 5922901995 Dlažba pre nevidiacich s výstupkami 20x20, sivá, hr. 6cm m2 4,956 8,00 39,65 
4,72*1,05 

10 5922901995a Kladenie dlažba pre nevidiacich s výstupkami 20x20, sivej, hr. 6cm m2 
4,720 9,00 42,48 

11 5922901996 Kladenie dlažby pre nevidiacich s výstupkami 40x40, sivá, hr. 6cm m2 
5,530 9,00 49,77 

12 5922901996a Dlažba pre nevidiacich s výstupkami 40x40, sivá, hr. 6cm m2 5,807 8,00 46,46 
5,53*1,05 

13 5922901997 D+M Podklad pod zámkovú dlažbu zo štrkopiesku frakcie 0/8 m3 62,174 1,50 93,26 
(353,24+892,64+36,81+261,41+4,72+5,53)*0,04 

14 5922901997a Podklad pod zámkovú dlažbu pod lavičkami zo štrku frakcie 16/32 m3 
2,970 32,00 95,04 



P.č. 
Názov hlavnej/ 

podpornej aktivity 
Kód položky Názov položky Merná 

jednotka Množstvo Jednotková 
cena celkom 

22*0,15*1,5*0,6 

15 596911193 
Príplatok za kladenie maloformátovej bet. dlažby hr.60mm, do kruhu 
do 20 m2 m2 

113,040 0,80 90,43 
6*3,14*2*2 75,360 
1*3,14*4*4 50,240 
-3,14*2*2 -12,560 

16 5969111934 Obrubník plastový "skrytý" okolo zatrávňovacích panelov m 31,500 3,30 103,95 
30*1,05 

17 5969111935 D+M, Plastové zatrávňovacie panely pre stojany na bicykle m2 21,000 13,00 273,00 
20*1,05 

18 5922902940 Obrubník parkový 50/20/5 cm, sivá m 1 708,092 1,30 2 220,52 

1674,6 * 1,02 
19 917862111 Osadenie chodník, obrúb, betón, stojatého s bočnou oporou m 1 674,600 7,90 13 229,34 
20 5922902940 1 Obrubník cestný 50/30/15 cm, sivá m 39,882 3,50 139,59 

(35+4,1)* 1,02 

21 917862112 Osadenie cestného obrúb, betón, stojatého s bočnou oporou m 39,100 12,00 469,20 
Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

22 917831700 Búranie pôvodného asfaltového povrchu hr. 6cm m2 1 306,940 0,00 
23 917831701 Búranie pôvodnej zámkovej dlažby m2 286,870 0,60 172,12 
24 917831702 Búranie pôvodného záhonového obrubníka so základom m 1 585,000 1,00 1 585,00 
25 917861925 Odstránenie pôvodného plechového koša aj so základom ks 21,000 75,00 1 575,00 

26 917861926 
Odstránenie pôvodných oceľových stojanov na bicykle, koberce aj so 
základom ks 

9,000 35,00 315,00 

27 917862111a Betónové lôžko pod chodníkový obrubník zo suchého betónu B20 m3 
38,558 55,00 2 120,69 

{1674,6+35+4,1)*0,15*0,15 

28 917862111c 
Základový betón 012/15 pre lavičky, stojany na bicykle a odpadkové 
koše m3 

4,770 86,00 410,22 
((5+22+21)*0,25*0,25*0,6)+22*0,15*1,5*0,6 

29 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 804,780 1,60 1 287,65 

30 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 
804,780 0,00 

31 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 
804,780 1,60 1 287,65 

32 979082111a Kontajnerový odvoz na skládku ks 7,000 48,00 336,00 
1306,94*0,06=79 vybúraný asfalt 
79/15=5,3 kontajnera 
1585*0,15*0,1=23,7 základ obrubníka 
23,7/15=1,6 kontajnera 
5,3+1,6= 7 kontajnerov 

Presun hmôt HSV 

3 



P.č. Názov hlavnej/ 
podpornej aktivity 

Kód položky Názov položky Merná 
jednotka Množstvo Jednotková 

cena 
celkom 

33 998222012.1 Presun hmôt na spevnených plochách pre akékoľvek dľžky t 852,480 1,80 1 534,46 

Celkom SO 01 A1 bez DPH 56 096,28 

SO 01 A2-
Mobiliár 

Práce a dodávky PSV 

Konštrukcie doplnkové kovové 

34 767995000.1 
Dodávka a montáž stojanov na bicykle, vrátane zemných prác a 
betonáže základov ks 

5,000 112,00 560,00 

35 767995000.2 
Dodávka a montáž parkových lavičiek, vrátane zemných prác a 
betonáže základov ks 

22,000 224,20 4 932,40 

36 767995000.3 
Dodávka a montáž parkových smetných košov so strieškou, vrátane 
zemných prác a betonáže základov ks 

21,000 213,50 4 483,50 

37 767995000.4 
Dodávka a montáž oceľových stojanov na bicykle, vrátane zemných 
prác a betonáže základov ks 

3,000 232,20 696,60 

Celkom SO 01 A2 bez DPH 10 672,50 

Celkom SO 01 bez DPH 66 768,78 

SO 02 Obnova 
verejnej zelene 

SO 02 A3 - Obnova 
verejnej zelene 

Práce a dodávky HSV 

Zemné práce 

1 2519115501 Výkop a spätný zásyp jamy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m2 
67,824 4,70 318,77 

(19+5+2+60+6+34+75+58+55)*0,6*0,6*0,6 0,00 
2 2519115502 Javor Mliečny guľový - Acer Platanoides Globosum 12/14 ks 19,000 75,00 1 425,00 

3 
2519115503 

Zasadenie javora Mliečneho guľového - Acer Platanoides Globosum ks 
19,000 27,00 513,00 

4 2519115504 Borovica čierna - Pinus nigra - bal 175/200 ks 5,000 112,00 560,00 
5 2519115505 Zasadenie borovice čiernej - Pinus nigra ks 5,000 29,00 145,00 
6 2519115506 Platan Javorolistý - Platanus hispanica 10/12 ks 2,000 54,00 108,00 
7 2519115507 Zasadenie Platana Javorolistého - Platanus hispanica ks 2,000 29,00 58,00 

4 



P.č. Názov hlavnej/ 
podpornej aktivity 

Kod položky Názov položky Merná 
jednotka Množstvo Jednotková 

cena celkom 

8 2519115508 Hrab obyčajný - Carpinus betulus 80/100 ks 60,000 2,00 120,00 
9 2519115509 Zasadenie Hraba obyčajného - Carpinus betulus ks 60,000 1,50 90,00 
10 2519115510 Obrubník plastový - skrytý okolo mulčovacej kôry m 175,560 1,30 228,23 

159,6*1,1 

11 2519115511 Osadenie obrubníka plastového - skrytý okolo mulčovacej kôry m 
159,600 1,00 159,60 

12 2519115512 Jarabina Vtáčia - Sorbus aucuparia 12/14 ks 6,000 60,00 360,00 
13 2519115513 Zasadenie Jarabiny Vtáčej - Sorbus aucuparia ks 6,000 32,00 192,00 
14 2519115514 Tavoľník van Houtteho - Spiraea vanhouttei Co 11 ks 34,000 1,90 64,60 
15 2519115515 Zasadenie Tavoľníka van Houtteho - Spiraea vanhouttei ks 34,000 1,50 51,00 
16 2519115516 Zlatý dážď- Forsythia intermedia Lynwood Co 31 ks 75,000 2,20 165,00 
17 2519115517 Zasadenie Zlatého dážďa - Forsythia intermedia Lynwood ks 75,000 1,50 112,50 
18 2519115518 Zemolez obyčajný - Lonicera xylosteum ks 58,000 2,20 127,60 
19 2519115519 Zasadenie Zemoleza obyčajného - Lonicera xylosteum ks 58,000 1,50 87,00 
20 2519115520 Vavrínovec lekársky - Prunus laurocerausus Etna Bal60/80 ks 55,000 8,00 440,00 

21 
2519115521 

Zasadenie Vavrínovca lekárskeho - Prunus laurocerausus Etna ks 
55,000 2,75 151,25 

22 2519115522 D+M Mulčovacia kôra m2 76,398 3,80 290,31 
72,76*1,05 

23 2519115522.1 D+M Agrotextília, tkaná 100g m2 80,036 0,90 72,03 
72,76*1,1 

Presun hmôt HSV 
24 998222012.1 Presun hmôt na spevnených plochách pre akékoľvek dľžky m3 5,024 18,00 90,43 

(55+58+75+34+6+60+2+5+19)*0,2*0,2*0,4 

Práce a dodávky M 
Zemné práce pri extr.mont.prácach 

25 183403153 Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 8 464,890 0,12 1 015,79 
26 183403161 Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 8 464,890 0,02 169,30 
27 183403268 Zavlažovanie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 8 464,890 0,10 846,49 

28 460620006 
Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie 
hrablami,postrek, m2 

8 464,890 0,50 4 232,45 
29 0057211200 Trávové semeno - odolná zmes kg 270,100 4,10 1 107,41 
30 460620006.1 Dosyp zeminy na vyrovnanie trávnika m3 21,162 22,00 465,56 

8464,89*0,05*0,05 

31 460620006.2 
Trávnikové hnojivo a jeho aplikácia s rovnomerným rozsýpaním na 
celom trávniku m2 

8 464,890 0,09 761,84 

32 460620006.3 D+M Kolíky ku stromom (3ks na 1 strom) vrátane spojok a úväzkov ks 
258,000 2,71 699,18 

(19+5+2+60)*3 

33 460620006.4 Nová zemina použitá pri osádzaní stromov m3 12,900 21,49 277,22 



P.č. 
Názov hlavnej/ 

podpornej aktivity 
Kod položky Názov položky Merná 

jednotka Množstvo Jednotková 
cena celkom 

(19+5+2+60)*(0,5*0,5*0,6) 
34 460620006.5 Drenážna zavlažovacia hadica m 86,000 2,50 215,00 

(19+5+2+60)*1 

35 460620006.6 Štrkodrva - okapový chodník m3 13,675 29,00 396,58 
136,75*0,1 

Celkom SO 02 A3 bez DPH 16 116,14 

Celkom SO 02 bez DPH 16 116,14 

SO 03 
Rekonštrukcia 

basketbalového a 
detského ihriska 

SO 03 A4 -
Rekonštrukcia 

basketbalového 
ihriska a 

pieskoviska 
Práce a dodávky HSV 
Zemné práce 

1 121101111 
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a do 100m3 m3 

4,380 1,40 6,13 
21,9*0,2 

2 215901101 
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina 
súdržných do 92 % PS a nesúdržných m2 

21,900 0,45 9,86 
3 767995000.34a Výkop základov pre umiestnenie volejbalových stĺpikov m3 0,160 36,00 5,76 

(0,4*0,4*0,5)*2 

Komunikácie 

4 
235521352.2.1 

Vankúše zhutnené pod základy z drveného kameniva 16/32 so 
zhutnením m3 

2,190 32,00 70,08 
21,9*0,1 

5 575191111 
Makadam asfaltový výsypný, z kameniva hrubého drveného 
obaleného asfaltom, po zhutneni hr.100 mm, -0,21700t m2 

21,900 28,33 620,43 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
6 917861925 Odstránenie pôvodného piesku z pieskoviska m3 6,348 8,00 50,78 

4,6*4,6*0.3 

7 917861927 Odstránenie pôvodného oplotenia vrátane brány m 121,500 3,00 364,50 

8 979082111a Kontajnerový odvoz na skládku ks 1,000 48,00 48,00 
Práce a dodávky PSV 



P.č. 
Názov hlavnej/ 

podpornej aktivity 
Kód položky Názov položky Merná 

jednotka Množstvo Jednotková 
cena celkom 

Konštrukcie doplnkové 
9 767995000.2a D+M Nový piesok na pieskovisko, hr. 30cm m3 6,348 32,00 203,14 

4,6*4,6*0,3 

10 767995000.2b 
D+M "Okapotovanie" stien pieskoviska gum. bezpeč.povrchom 
červenej farby,steny+vrch,0,5x0,5m,hr 2,5cm,vrátane kotvenia m2 

21,000 56,00 1 176,00 
17,16+3,84 

11 767995000.2c 
D+M Gumený bezpečnostný povrch vedľa detského ihriska v šírke 
1m a 0,7m, červenej farby,0,5x0,5m, hr2,5cm m2 

21,900 44,00 963,60 

12 767995000.3 
Rekonštrukcia exteriérovej športovej plochy - rekonštrukcia 
basketbal, košov ks 

2,000 750,00 1 500,00 

13 
767995000.34 

Osadenie a ukotvenie nových stĺpikov pre chytenie volejbalovej a 
tenisovej siete ks 

2,000 29,00 58,00 

14 767995000.5 
D+M Oplotenia ihriska s pletivom OVERPLAX, zelené, 1.8m, 
priemer drôtu 2,8 [mm] m 

126,500 6,50 822,25 
Oplotenie ihriska 

72+16,5+33 
Oplotenie pri transfostanici 
2,5*2 

15 767995000.6 D+M Okrúhle stĺpiky zelené, zinok + polyester,výšky 2,4 m ks 3,000 22,00 66,00 
Stĺpiky pri trafostanici 

16 
767995000.7 

Materiál potrebný k montáži (napínací drôt v 4 úrovniach,viazací drôt, 
m 

126,500 0,60 75,90 
17 767995000.4 Presun hmôt pre konštrukcie doplnkové % 

Podlahy povlakové 

18 776591000.3 
Rekonštrukcia exteriérovej športovej plochy, nový povrch 
asfaltobetón, vrátane podkladných vrstiev a nového čiarovania m2 

277,200 17,60 4 878,72 
19 776591000.4 D+M Betónového obrubníka 50/20/5 pre basketbalové ihrisko m 73,920 0,00 

70,4*1,05 

20 776591000.5 Betónové lôžko pod chodníkový obrubník zo suchého betónu B20 m3 
1,056 55,00 58,08 

70,4*0,15*0,1 
21 998776201 Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m % 

Celkom SO 03 A4 bez DPH 10 977,23 

S0 03A5- Nové 
detské ihriská 

Práce a dodávky HSV 
Zemné práce 

22 121101111 
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a do 100m3 m3 

57,424 1,40 80,39 
7 



P.č. Názov hlavnej/ 
podpornej aktivity 

Kód položky Názov položky Merná 
jednotka Množstvo Jednotková 

cena celkom 

287,12*0,2 

23 215901101 
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina 
súdržných do 92 % PS a nesúdržných m2 

287,120 0,45 129,20 

78,87+95,25+113 
24 767995000.34a Výkop základov pre umiestnenie volejbalových stĺpikov m3 0,160 39,00 6,24 

(0,4*0,4*0,5)*2 
Zakladanie 

25 274313521 Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15 m3 0,216 65,00 14,04 

Komunikácie 

26 235521352.2.1 
Vankúše zhutnené pod základy z drveného kameniva 16/32 so 
zhutnením m3 

28,712 32,00 918,78 
287,12*0,1 

27 575191111 
Makadam asfaltový výsypný, z kameniva hrubého drveného 
obaleného asfaltom, po zhutnení hr.100 mm, -0,21700t m2 

287,120 15,40 4 421,65 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

28 917861927.1 
Odstránenie a likvidácia pôvodného vybavenia ihriska - pri 
pieskovisku ks 

2,000 75,00 150,00 

29 917861927.2 
Odstránenie a likvidácia pôvodného vybavenia ihriska - pôvodné 
preliezky ks 

3,000 75,00 225,00 

30 917861927.3 
Odstránenie a likvidácia pôvodného vybavenia ihriska - rôzne iné 
predmety ks 

2,000 75,00 150,00 

31 917861929 
Odstránenie pôvodných stĺpov oplotenia s pletivom vrátane základov 
pri trafostanici ks 

3,000 45,00 135,00 
32 979082111a Kontajnerový odvoz na skládku ks 2,000 48,00 96,00 

Práce a dodávky PSV 
Konštrukcie doplnkové 

33 767995000.2d D+M Prvok detského ihriska, kolotoč bez sedákov DE4193 ks 1,000 883,67 883,67 

34 767995000.2e 
D+M Gumený pružný povrch detského ihriska zelenej farby, 
0,5x0,5m, hr4,5cm m2 

78,870 69,00 5 442,03 

35 767995000.2í 
D+M Plastový obrubník pre okraj gumeného povrchu detského 
ihriska 

m 
135,100 36,00 4 863,60 

36 767995000.2g 
D+M Prvok detského ihriska, dvojmiestna hojdačka ( vrátane 
sedákov 1 + 1) AP0400 ks 

1,000 1 207,84 1 207,84 

37 767995000.2i 
D+M Prvok detského ihriska, zostava s nerez šmykľavkou a 
schodíkmi - NEZÁBUDKA AC0504. ks 

1,000 3 236,60 3 236,60 

38 767995000.2j 
D+M Gumený pružný bezpečnostný povrch detského ihriska zelenej 
farby, 0,5x0,5m, hr. 6,5cm 

m2 
95,250 74,00 7 048,50 

39 767995000.2k D+M Prvok detského ihriska, pružná hojdačka DRAK AR009 ks 2,000 410,45 820,90 

40 
767995000.21 

D+M Prvok detského ihriska , dvojmiestná hojdačka ( vrátane 2 
sedákov klasik) AP0400 ks 

1,000 810,45 810,45 

41 767995000.2m 
D+M Gumený pružný bezpečnostný povrch detského ihriska zelenej 
farby 0,5x0,5m, hr. 9cm m2 

113,000 105,00 11 865,00 
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P.č. 
Názov hlavnej/ 

podpornej aktivity 
Kód položky Názov položky Merná 

jednotka Množstvo Jednotková 
cena 

celkom 

42 767995000.2n 
D+M Prvok detského ihriska, veľká preliezačka FINNO MOTORIC 
WORKOUT 120300M ks 

1,000 17 200,00 17 200,00 

43 
767995000.20 

D+M Prvok detského ihriska, telocvičný šesťuholník + vrchná 
lezecká sieť AP0100 ks 

1,000 2 562,09 2 562,09 
44 767995000.2p D+M Prvok detského ihriska, bradlá AC012 ks 1,000 1 254,81 1 254,81 
45 767995000.4 Presun hmôt pre konštrukcie doplnkové % 

Celkom SO 03 A5 bez DPH 63 521,79 

Celkom SO 03 bez DPH 74 499,02 

SO 04 
Rekonštrukcia 

verejného 
osvetlenia 
SO 04 A6 -

Rekonštrukcia 
verejného 
osvetlenia 

Práce a dodávky HSV 
Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

1 917831700 Demontáž svietidla so zdrojom do výšky 8 m ks 24,000 4,80 115,20 
2 917831701 Demontáž svorkovnice - likvidácia ks 24,000 8,15 195,60 
3 917831703 Demontáž konzoly uchytenia svietidla, vrátane základov ks 24,000 39,25 942,00 
4 917831704 Ostatné drobné demontážne práce ks 24,000 11,80 283,20 
5 917831705 Demontáž lanového vodiča AlFe 25mm2 - likvidácia m 120,000 0,35 42,00 
6 917831706 Demontáž rozvádzača - likvidácia ks 1,000 19,75 19,75 
7 979082111a Kontajnerový odvoz na skládku ks 1,000 89,00 89,00 
8 998767103 Presun hmôt pre búracie práce v objektoch výšky do 6 m % 2,00 

Zakladanie 
9 275321312 Betón základov C16/20 pre upevnenie stožiarov m3 1,848 139,00 256,87 

(0,3*0,3*1,2-0,031 )*24 

Práce a dodávky PSV 
Konštrukcie doplnkové kovové 

10 767995000.1 Svietidlo Indal Miniluma Lite, 48W, príkon 4900 Im ks 24,000 386,25 9 270,00 
11 767995000.2 Stožiar 5m, pozinkovaný ks 24,000 214,30 5 143,20 
12 767995000.3 El výzbroj poistka svorky radové ks 24,000 18,50 444,00 
13 767995000.4 Osadenie, uchytenie stožiara ks 24,000 53,85 1 292,40 
14 767995000.7 Doprava ks 1,000 250,00 250,00 



P.č. Názov hlavnej/ 
podpornej aktivity 

Kód položky Názov položky Merná 
jednotka Množstvo Jednotková 

cena celkom 

15 998767203 
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m % 

Elektromontáže 
16 210110000.2 Montáž elektrovýzbroje ks 24,000 16,30 391,20 
17 210110000.3 CYKY3Jx1,5 kábel od poistky do svietidla m 120,000 1,32 158,40 
18 210110000.4 Montáž svietidla so zdrojom do výšky 10 m ks 24,000 9,60 230,40 
19 210110000.5 Dodávka a montáž rozvádzača verejného osvetlenia RVO ks 1,000 665,00 665,00 
20 210800000.1 Elektromontážne práce hod 24,000 30,00 720,00 
21 210110000.1 Revízia osvetlenia ks 1,000 260,00 260,00 

Celkom SO 04 A6 bez DPH 20 768,22 

Celkom SO 04 bez DPH 20 768,22 

Celkom SO 01-04 bez DPH: 178 152,16 
DPH 20% 35 630,43 

Celkom SO 01-04 s DPH: 213 782,59 

> 
v 
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UNIQA 

POISTNÝ CERTIFIKÁT 

UNIQA poisťovňa, a.s 
Lazaretská 15 
820 07 Brat slava 27 

CERTIFICATE OF INSURANCE 

UNiQA poisťovňa a s. 
Lazaretská 15 
820 07 Bratislava 27 

týmto Dotv'dzuje. že v ráma medzinárodného 
poistného programu 

hereby conf ms tha: beíongmg ;o the 
mternabonal insurace program 

COLAS COLAS 

majú spoločnosti Inžiniorsko stavby, a.s.. 
Priem yslená 7. 042 45 Košice, IČO 31651402 
CESTY NITRA, a.s.. Murgašova 6. 949 79 Nitra. 
IČO 34128344 alS-LOM s.r.o., Magiovec 
Pnemyseiná 7. 042 45 Košice. IČO 31720803 
uzatvorenú poistnú zniuvu pre poisteniB 
všeobecnej zodpovednosti a zodpovednosti za 
šxodu spôsobenú vadným výrob<om číslo 
9107035242 

cornpanfes Inžinierske stavby, a.s., 
Priemyslená 7. 042 45 Košice. IČO 31651402. 
CESTY NITRA, a s.. Murgašova 6. 949 78 Nitra, 
IČO 34128344 alS-LÓM s r o Magiovec. 
Pnemyselná 7, 042 45 Košice. IČO 3172C803 
are nsured jnder Public and Produc! Liability 
Po'icy no 9107035242 

Horeuvedené spoločnosti sú touto zmluvou 
poistené proti škodám na majetku a zdraví ktoré 
vyplývajú zo všeobecnej zodpovednosti a ebo 
zodpovednosl za škod^ spôsobenú vadným 
výrobkom v súvislosti s norinikateľskou 
činnosťou spoločnosti oo i 1 2014 do 1.1.2015. 

Limit odškodnenia: 
1. všeobecná zodpovednosť: 1 525 000 EUR 
na potstnú udalosť 
2. zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným 
výrobkom 1 525 000 EUR na poistnú udalosť 
a potstné obdobie 

Spoluúčasť: 1 bOU EUR na poistnú udalosť 

Územná platnosť: 
Celý svet s vylúčením USA a Kanady a ich 
teritórií 

Above ncntioncd compames arc »nsû ed under 
ths pohcy. whksh covers property damage and 
bodily injury cajsed to third party resuJting 
from public and product liability In cornection 
with their business activities from Jan 1. 2014 
untfl Jan 1. 2015 

Limits of índemnity 
1 public liablity. 1 525 000 € per occurrenco 

2 product liability 1 525 000 € per occurrence 
and >n aggregate 

Deductlble: 1 500 EUR per occurance 

Territorial Scope 
Woricwide excluc mg USA and Canada and the* 
terrítor es 

Teoto ceiifikÄi sa vystavuje iba pre informáciu a jeho 
držitefovi z neho nevypíyvaiu žiadne práva Nevytvára pre 
oots:<!eľa záväzky. podmienky a"i obmedzenia ktoré oy 
prekračovali T3rsan vyšfcie uvocen^ poistnej zmfcvy 

V Bratislave, dna 16 12 2013 

Podpísané za UNIQA poisťovňu, a s 

Trus ceiincate s fes^ed as a rotter of irtforTO&on ony 
arv2 conŕers ro nghts upon me certiteate TM& R does 
ooc birc ir»e írsLrer GeyO"<3 the te<"rts. concibors arxj 
linits & abovemerconed cogral poiicy 

in Bratislava. December 16. 2013 

Sg^ed on behalf of UNIQA poisťovňa, a.s. 

"podpísané" 
£ L 

UNIQA 

UNIQA coi j favf ta, a j . _ 
O*/*!* vy 
unirou's 
' JÄXť t f i 
lilK? I<*UÍUVÉ 27 
•dO: OCtttfOl WČ SCJXW42 

Ing Ján Kjbaŕa 
Podnikový Controlling a zai&tonij 

"podpísané" 
ing. Mgr Danieía Kašovská 
pOijrtenie rnodznárodr.ych nzík 

UNIQA ponfovAj. j i. lAMrmki 15. B20 07 Brjtlil*v» 27. SlovcnsM rfpuWlka 
íelŕionicVy *on?&hr C«50 III -400. w®b. hctpi.'wm uniqj.U, E-mtil: pci4to%«M©un.qa A w í u t m r\>ŕ i.mi.wíu) i*4 r»ow. wrrtviwíw r*,.-...**, tKJM.il rvm*ivkt>l.«/Nív R4\?B 


