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VÝZVA 
na predloženie cenovej ponuky na realizáciu stavebných prác  

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

 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov:    OBEC HORNÉ HÁMRE  
IČO:    00320641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
DIČ:    2021111400       
Sídlo:   Horné Hámre č. 45, 966 71 Horné Hámre 
 
V zastúpení:   Ing. Milan Mokrý, starosta obce 
Elektronická pošta:    hhamre@stonline.sk 
Internetová adresa:  www.hornehamre.sk 
Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu:    1412422001/5600 

  

Kontaktná osoba vo veciach predmetu zákazky :  

Meno a priezvisko:  Ing. Milan Mokrý 
Telefón :   +421903 628 860 
E- mail :   hhamre@stonline.sk  
 
 

2. Predmet zákazky a typ zmluvy 

2.1 Názov zákazky:  „Obnova budovy obecného úradu v obci Horné Hámre“ 

2.2 Druh zákazky:   stavebné práce 

2.3 Miesta dodania:  Horné Hámre – obecný úrad  s.č. 45  

2.4 Na uskutočnenie stavebných prác bude uzatvorená Zmluva o dielo (Príloha č. 2). 

 

3. Opis predmetu zákazky 

3.1 Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác a dodávok súvisiacich s úpravami budovy 

obecného úradu v obci Horné Hámre.  Bližšia špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1. 

3.2 Predmet obstarávania požaduje verejný obstarávateľ oceniť v súlade s výkazom výmer na 

ocenenie predmetu obstarávania, podľa Prílohy č. 1. 

3.3 Podmienky realizácie stavebných prác: Podľa výsledku verejného obstarávania  
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3.4 V cene predmetu obstarávania musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s realizáciou 

stavebných prác špecifikovaných v Prílohe č.1. 

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)  

 Hlavný predmet:      45262700-8 Práce na zmene (úprave) budov 

5. Predpokladaná hodnota zákazky  29 880 EUR bez DPH  

6. Cena, mena a spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky: 

6.1 Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

6.2 Cena za predmet zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s realizovaním predmetu 

zákazky. 

6.3 Uchádzačom navrhovaná cena je vyjadrená ako súčet všetkých položiek výkazu výmer, 

v zmysle Prílohy č. 1. 

6. 4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom vo výške cena 

bez DPH.  

Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní uchádzač v ponuke. 

6.5 Navrhovaná zmluvná cena musí byť uvedená v zložení: 

• cena v EUR bez DPH, 

• výška DPH, 

• cena v EUR s DPH 

 

7. Možnosť predloženia variantnej ponuky: NIE 

Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania. 

 

8. Podmienky financovania predmetu obstarávania 

8.1 Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu obce. 

8.2 Zálohy nebudú poskytované. 

8.3 Splatnosť faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi. 

 

9. Podmienky účasti uchádzačov 

9.1 Kópia dokladu o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky (fotokópia) 

9.2 Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávateľa 

stanovenými v tejto výzve a obchodnými podmienkami stanovenými v zmluve (Príloha č. 3). 
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9.3 Obhliadka miesta stavebných prác bude umožnená po dohode s kontaktnou osobou 

obstarávateľa, najneskôr v termíne do 07.10.2015. 

 

10. Lehota a miesto predkladania ponúk 

10.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 09.10.2015 do 13:00 hod. 

10.2 Ponuky musia byť doručené v listinnej podobe v uzatvorených obálkach a označené 

„Obnova budovy obecného úradu v obci Horné Hámre - NEOTVÁRAŤ", osobne alebo poštou 

na miesto predkladania ponúk  

10.3 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: sídlo verejného obstarávateľa uvedené v bode 1 

10.4 Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční 12.10.2015 o 09:30 hod. v sídle  

Verejného obstarávateľa. 

 

11. Kritériá na hodnotenie ponúk 

Najnižšia cena v Eur s DPH tvorená súčtom všetkých položiek popisu prác podľa Prílohy č. 1. 

 

12. Jazyk ponuky 

Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom 

jazyku. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predkladá ponuku v pôvodnom 

jazyku a súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem dokladov 

predložených v českom jazyku. 

13. Lehota viazanosti ponúk 

Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 30.11.2015. 

14. Obchodné a zmluvné podmienky 

14. 1 Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo (Príloha č. 2).  

14.2 Uchádzač prejaví svoj súhlas s obchodnými a zmluvnými podmienkami zadanými verejným 

obstarávateľom podpisom čestného vyhlásenia (Príloha č. 3) 

  

15. Ostatné 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 

a) zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, 

za ktorých sa vyhlásilo VO, 
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b) neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je suma 

finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude použitý postup 

zadávania zákazky zrušený. 

 

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

16.1 Po vyhodnotení cenových ponúk zašle verejný obstarávateľ uchádzačom, ktorých ponuky 

budú vyhodnocované oznámenie o výsledku verejného obstarávania.  

16.2  Úspešnému uchádzačovi bude zaslaný návrh  Zmluvy o dielo, podmienky v zmluve budú 

dohodnuté v súlade s touto výzvou a predloženou cenovou ponukou.  

16.3  Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, verejný obstarávateľ 

môže vyzvať na uzavretie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí. 

16. 4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v 

prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v 

rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. 

 

Prílohy 

1  Príloha č. 1 - Zoznam položiek ocenenia predmetu zákazky – výkaz výmer 

2  Príloha č. 2 - Návrh Zmluvy o dielo  

3  Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie uchádzača o súhlase s obchodnými a zmluvnými 

 podmienkami  

4  Príloha č. 4 - Súhlas so spracúvaním osobných údajov 
 

 

 

V Horných Hámroch 

 

Dňa 1.10.2015 
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Príloha č. 1  

„Obnova budovy obecného úradu v obci Horné Hámre“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výkaz výmer 



Stavba:   Obnova budovy obecného úradu v obci horné Hámre

Objednávateľ:   obec Horné Hámre

Zhotoviteľ:   Určí výberové konanie

Miesto:   Horné Hámre

Kód Popis Celkom bez DPH DPH Cena s DPH

SO Obnova budovy obecného úradu v obci horné Hámre   

SO 01     Stavebné práce - schodisko   

SO 02     Stavebné práce - interiér   

Celkom   

Rekapitulácia objektov stavby
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Stavba: Obnova budovy obecného úradu v obci horné Hámre

Objekt: Stavebné práce - schodisko

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Skrátený popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

1 011 612471513

Príprava podkladu pred pokládkou dlaždíc 

penetračným náterom   m2 18,000

2 011 622472002 Adhézny náter Supergrund   m2 18,000

3 011 632451051 Vyrovnanie nerovností povrchu betónom   m2 5,000

4 011 632921411

Dlažba z betónových dlaždíc do cem malty 

MC-10 hr 40mm   m2 18,000

5 771 781486010 Lepiaca hmota na dlažby M21   m2 18,000

6 011 627452312 Škárovanie murovacou a škárovacou maltou   m2 18,000

Celkom   

ZADANIE

obec Horné Hámre

Určí výberové konanie

Horné Hámre
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Stavba: Obnova budovy obecného úradu v obci horné Hámre

Objekt: Stavebné práce - interiér

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Skrátený popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

4 Vodorovné konštrukcie   

1 011 434351141

Debnenie  bokov stupňov schodiskových 

pôdorysne priamočiarych zhotovenie   m2 6,720

2 011 434351142

Debnenie bokov stupňov schodiskových  

pôdorysne priamočiarych odstránenie   m2 6,720

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

3 011 610991111

Zakrývanie výplní vnútorných okenných 

otvorov   m2 40,196

4 014 611421121

Oprava vnútorných vápenných omietok 

stropov železobetónových rovných 

tvárnicových a klenieb,  opravovaná plocha 5 

%,hladká   m2 95,318

5 014 612421121

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, 

opravovaná plocha do 5 %,hladká   m2 397,612

6 014 612425931

Omietka vápenná vnútorného ostenia 

okenného alebo dverného štuková - oprava 

po búraní zárubní   m2 22,935

7 011 622472002 Adhézny náter pod vyrovnávací poter   m2 8,505

8 011 632451021 Vyrovnávací poter na schodisko   m2 8,505

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

9 003 941941031

Montáž lešenia priestorového s podlahami 

šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m   m2 281,080

10 003 941941191

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý 

mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 

m, výšky do 10 m   m2 281,080

11 003 941941831

Demontáž lešenia priestorového s 

podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m   m2 281,080

12 003 941955001

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 

lešeňovej podlahy do 1,20 m   kpl 1,000

13 013 965043421

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb 

a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 

150 mm,  plochy do 1 m2 -2,20000t   m3 0,625

14 013 965081712

Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., 

alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -

0,02000t   m2 5,940

15 013 968061125

Vyvesenie alebo zavesenie dreveného 

dverného krídla do 2 m2   ks 20,000

16 013 968061126

Vyvesenie alebo zavesenie dreveného 

dverného krídla nad 2 m2   ks 2,000

17 013 968063455

Vybúranie kovových dverových zárubní,  -

0,08200t  poschodie + 2 x dvere do wc 

prízemie z chodby   m2 29,862

ZADANIE

obec Horné Hámre

Určí výberové konanie

Horné Hámre
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Stavba: Obnova budovy obecného úradu v obci horné Hámre

Objekt: Stavebné práce - interiér

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Skrátený popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

obec Horné Hámre

Určí výberové konanie

Horné Hámre

18 013 978011111

Otlčenie omietok vnútorných cementových 

alebo sadrových v rozsahu do 5 %,  -

0,00300t   m2 492,930

19 013 978059531

Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek 

vnútorných nad 2 m2,  -0,06800t   m2 72,593

20 013 97805953. Odsekanie soklíka chodba + schodisko   m 26,080

21 014 952902110

Príprava a čistenie podláh zametaním v 

miestnostiach, chodbách, na schodišti pred 

pokládkou podláh   m2 132,426

22 011 952901111

Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m po 

ukonční prác   m2 391,552

23 013 979011131

Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 

3.5 m, alebo v rámci podlažia   t 13,684

24 013 979011141 Príplatok za každých ďalších 3.5 m   t 13,684

25 013 979082111

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 

vybúraných hmôt do 10 m   t 13,684

26 013 979081111

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na určené 

miesto do 1 km   t 13,684

27 013 979081121

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na určené 

misto za každý ďalší 1 km na skládku   t 246,312

28 013 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 

dlaždice (17 01 ), ostatné   t 13,684

99 Presun hmôt HSV   

29 014 999281111

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 

vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m   t 9,712

PSV Práce a dodávky PSV   

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia   

30 721 721110809

Demontáž potrubia z kameninových rúr 

normálnych a kyselinovzdorných - odpad z 

wc   m 1,000

31 721 721171109

Potrubie z PP odpadové hrdlové D 110, 

prepojenie wc 5 do podlahy do existujúcje 

kanal.   m 1,000

32 721 721173205

Potrubie z PP pripájacie D 50, prepojenie 

pisoárov do existujúcej kanal.   m 3,000

33 721 721210812 Demontáž vpustu podlahového vo wc v žľabe   ks 1,000

34 721 721212402 Dodávka a montáž podlahového vpustu, PVC    ks 1,000

35 721 998721201

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v 

objektoch výšky do 6 m   %

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   

   Strana 4  z 9



Stavba: Obnova budovy obecného úradu v obci horné Hámre

Objekt: Stavebné práce - interiér

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Skrátený popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

obec Horné Hámre

Určí výberové konanie

Horné Hámre

36 721 722229102

Montáž ventilu výtok., 

plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vy

púšťacieho  ventilov do G 3/4 pre wc a 

pisoáre   ks 4,000

37 551 5518300006

Sanitárne armatúry Guľový rohový ventil  

3/4"   ks 4,000

38 721 998722201

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v 

objektoch výšky do 6 m   %

725 Zdravotechnika - zariaď. predmety   

39 721 725110811

Demontáž záchoda splachovacieho s 

nádržou alebo s tlakovým splachovačom,  -

0,01933t   súb 3,000

40 721 725210821

Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez 

výtokovej armatúry,  -0,01946t   súb 4,000

41 721 721220801 Demontáž umývadlových sifónov   ks 4,000

42 721 725820801

Demontáž batérie nástennej do G 3/4,  -

0,00156t   súb 5,000

43 721 725119215

Montáž záchodovej misy kombinovanej s 

použitím silikonového tmelu   ks 3,000

44 642 6423004200 WC kombi biele   ks 3,000

45 642 6420133290

Sanitárna keramika sedátko biele s 

poklopom   ks 3,000

46 721 725129201

Montáž pisoárového záchodku z bieleho 

diturvitu   súb 3,000

47 642 6425211400 Pisoár biely   ks 3,000

48 642 642521140. Deliaca stena pre urinály zo SDK   ks 2,000

49 721 725219401

Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z 

bieleho diturvitu na skrutky do muriva   súb 4,000

50 642 6420137490 Sanitárna keramika umývadlo  50cm biele   ks 4,000

51 721 725829201

Montáž batérie umývadlovej a drezovej 

nástennej chromovanej   ks 5,000

52 551 5514403300 Batéria umývadlová nástenná na jednu vodu   ks 3,000

53 551 5514403300. Batéria umývadlová nástenná na dve vody   ks 2,000

54 721 725869101

Montáž zápachovej uzávierky pre 

zariaďovacie predmety   ks 8,000

55 551 5516131100 Uzávierka zápachová umývadlová sifón   ks 5,000

56 551 5516172000 Uzávierka zápachová pisoárová   ks 3,000

57 721 998725201

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v 

objektoch výšky do 6 m   %

731 Ústredné kúrenie, kotolne   

58 731 731341130

Hadica napúšťacia flexi - napojenie nádržky 

wc a pisoáre   m 7,000

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie   
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Stavba: Obnova budovy obecného úradu v obci horné Hámre

Objekt: Stavebné práce - interiér

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Skrátený popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

obec Horné Hámre

Určí výberové konanie

Horné Hámre

59 731 733111114

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných strednotlakových do DN 

20 pre dopojenie vykur telies   m 55,000

60 731 733120815

Demontáž potrubia z oceľových rúrok do 

priem. 38,  -0,00200t   m 25,000

61 731 733120826

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

hladkých nad 60, 3 do D 89,  -0,00800t   m 30,000

62 731 998733201

Presun hmôt pre rozvody potrubia v 

objektoch výšky do 6 m   %

734 Ústredné kúrenie, armatúry.   

63 731 734209114 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi   ks 40,000

64 422 4225700400 Armatúra závitová k radiátorom   ks 20,000

65 422 4228461001

Hlavica termostatická radiátorová so 

šróbením   ks 20,000

66 731 998734201

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky 

do 6 m   %

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá   

67 731 735121810

Demontáž vykurovacích telies oceľových 

článkových,  -0,01000t   ks 21,000

68 731 735221842

Demontáž registra z rúrok hladkých DN 100 

do 3m s počtom prameňov registra 2,  -

0,04600t   ks 2,000

69 731 735291800

Demontáž konzol alebo držiakov 

vykurovacieho telesa, registra, konvektora, 

radiátora   ks 29,000

70 731 735158110

Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška 

telesa vodou VSŽ Košice jednoradového   ks 20,000

71 731 735159110

Montáž vykurovacieho telesa panelového 

jadnoradového do 1500mm s odvzdušnením   ks 20,000

72 484 4848541700 Konzola s príchytkou k vykur. telesám   

sú

b 20,000

73 484 4848542700 Odvzdušnenie + Zátka   

sú

b 20,000

74 484 4845363000

Vykurovacie telesá oceľové  doskové Korad  

600x1200   ks 6,000

75 484 4845363500

Vykurovacie telesá oceľové  doskové Korad  

600x1400   ks 8,000

76 484 4845361000

Vykurovacie telesá oceľové  doskové Korad  

600x0800   ks 2,000

77 484 4845360000

Vykurovacie telesá oceľové  doskové Korad  

600x0600   ks 4,000

78 731 735487HV Hydraulické vyregulovanie systému   kpl 1,000

79 731 998735201

Presun hmôt pre vykurovacie telesá v 

objektoch výšky do 6 m   %

763 Konštrukcie - drevostavby   

80 763 763133110

SDK podhľad  zavesená nosná kca ocel profil 

dosky GKB hr. 12,5 mm   m2 16,035
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Stavba: Obnova budovy obecného úradu v obci horné Hámre

Objekt: Stavebné práce - interiér

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Skrátený popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

obec Horné Hámre

Určí výberové konanie

Horné Hámre

81 763 763135010 SDK kazetový podhľad 600x600 mm   m2 73,780

82 763 763135045 SDK akustický kazetový podhľad  600/600   m2 110,400

83 763 998763401

Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie 

v stavbách(objektoch )výšky do 7 m   %

766 Konštrukcie stolárske   

84 766 766661432

Montáž dverového krídla 

kompletiz.otváravého protipožiarneho, 

dvojkrídlové   ks 2,000

85 611 6117101000

Oceľové zárubne pre dvere 1200/1970 a 

1400/1970   ks 2,000

86 611 6116402100

Dvere vnútorné hladké plné dvojkrídlové do 

sály, samozatvárač, prah   ks 2,000

87 766 766662811

Demontáž prahu dverí jednokrídlových,  -

0,00100t   ks 14,000

88 766 766661112

Montáž dverového krídla 

kompletiz.otváravého do oceľovej alebo 

fošňovej zárubne, jednokrídlové poschodie + 

prízemie 2x dvere do wc z chodby + pošta 

2ks a kuchynka 1ks   ks 18,000

89 611 6116011100

Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 

60x197 cm prefa + zámok, kľučka   ks 5,000

90 611 6116014100

Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 

70x197 cm prefa + zámok, kľučka   ks 3,000

91 611 6116017100

Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 

80x197 cm prefa + zámok, kľučka   ks 2,000

92 611 6116020100

Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 

90x197 cm prefa + zámok, kľučka   ks 8,000

93 611 6117103139

Zárubňa vnútorná, normal, fólia, š.60, 70, 80, 

90cm do 17cm   ks 13,000

94 611 61171031393

Zárubňa vnútorná, normal, fólia, š.60, 70, 80, 

90cm do 30cm   ks 5,000

95 766 998766201

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v 

objektoch výšky do 6 m   %

767 Konštrukcie doplnkové kovové   

96 767 767581801 Demontáž podhľadov   m2 110,400

97 767 767662210 Montáž mreží pevných otváravých   m2 4,000

98 611 61139032M Mreža bezpečnostná   ks 2,000

99 767 998767201

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m   %

771 Podlahy z dlaždíc   

100 771 771275901 Montáž profilu schodiskovej hrany   m 18,900

101 272 2725503100 Hrana schodov Al   m 18,900

102 771 771441017

Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo 

dlaždíc keram. rovných 70 mm   m 12,240
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Stavba: Obnova budovy obecného úradu v obci horné Hámre

Objekt: Stavebné práce - interiér

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Skrátený popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

obec Horné Hámre

Určí výberové konanie

Horné Hámre

103 771 771441037

Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo 

dlaždíc keram. schodiskových stupňovitých 

70 mm   m 13,840

104 597 5976583000

Obkladačky keramické glazované hladké 70 

mm, standardná kvalita   m2 1,880

105 771 771576119

Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu 

flexibil., v obmedz. priest.a v schodisku  bez 

povrchovej úpravy alebo glaz.   m2 60,583

106 597 5976457000

Dlaždice keramické glazované alebo s 

protišmykovým povrchom líca bežný rozmer 

štandardná kvalita   m2 61,795

107 771 998771201

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v 

objektoch výšky do 6m   %

775 Podlahy vlysové a parketové   

108 775 775411820

Demontáž soklíkov alebo líšt drevených 

pribíjaných alebo pripevnených skrutkami do 

dreva,  -0,00100t   m 58,400

109 775 775551210

Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, 

parozábranou a s olištovaním, s profilmi, 

laminované tabule   m2 73,780

110 611 6119800100 Laminátové parkety  štandardná kvalita   m2 74,518

111 775 775552019 Montáž prechodovej lišty    m 8,300

112 611 6119800956 Lišta prechodová   m 8,383

113 775 998775201

Presun hmôt pre podlahy vlysové a 

parketové v objektoch výšky do 6 m   %

776 Podlahy povlakové   

114 775 776200820

Odstránenie povlakových podláh zo 

schodiskových stupňov lepených -0,00050t   m2 12,390

115 775 776200830

Odstránenie povlakových podláh zo 

schodiskových stupňov lepených hrán 

stupňov -0,00030t   m 18,900

116 775 776551830

Stiahnutie textilných podláh voľne 

položených,  -0,00100t   m2 89,815

117 775 998776201

Presun hmôt pre podlahy povlakové v 

objektoch výšky do 6 m   %

781 Dokončovacie práce a obklady   

118 771 781415014

Montáž obkladov vnútor. stien kladených do 

tmelu pravouhlých   m2 92,641

119 597 5978152000

Obkladačky keramické hladké, bežný rozmer 

štandardná kvalita   m2 94,494

120 771 998781201

Presun hmôt pre obklady keramické v 

objektoch výšky do 6 m   %

783 Dokončovacie práce - nátery   

121 783 783425150

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

dvojnásobné so základným náterom   m 55,000
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Stavba: Obnova budovy obecného úradu v obci horné Hámre

Objekt: Stavebné práce - interiér

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Skrátený popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

obec Horné Hámre

Určí výberové konanie

Horné Hámre

784 Dokončovacie práce - maľby   

122 784 784401801

Odstránenie malieb obrúsením alebo 

oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 

m   m2 492,930

123 784 784411301

Pačokovanie jednonás. v miestnostiach 

výšky do 3, 80 m   m2 492,930

124 784 784452931

Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex 

jednofarebné  do 3, 80 m   m2 492,930

785 Dokončovacie práce - tapetovanie   

125 784 785411200

Lepenie tapiet výšky do 3, 80 m stien alebo 

stropov tapetami   m2 102,978

126 624 6246111000 Tapeta na steny - dodávka   m2 102,978

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   

127 921 210010101

Lišta elektroinšt. dodávka a montáž, pre 

káblové vedenie k spínačom   m 10,000

128 921 210200004

Svietidlo žiarovkové so zdrojom stropné - do 

kazetového podhľadu miestností kancelárií  ks 12,000

129 348 3480121900

Svietidlo 600/600 do kazetových podhľadov 

s trubicami   ks 12,000

130 921 210200005

Svietidlo žiarovkové so zdrojom stropné - do 

SDK doskového podhľadu   ks 5,000

131 348 3480138700 Svietidlo so zdrojom philips massive   ks 5,000

132 921 210200006 Svietidlo žiarovkové - stropné   ks 5,000

133 348 34801219001 Svietidlo stropné s trubicami   ks 5,000

134 921 210200007 Spätná montáž svietidiel - sála   ks 4,000

135 921 210800125 Kábel medený uložený pod omietkou v strope    m 150,000

136 341 3410106400 Káble silové s medeným jadrom CYKY   m 150,000

137 921 218200031 Demontáž svietidla stropného   ks 11,000

138 921 210040701

Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a 

začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 

29 mm    kpl 1,000

139 921 PM Podiel pridružených prác a materiálu   %

Celkom   
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Príloha č. 2 

„Obnova budovy obecného úradu v obci Horné Hámre“ 

Návrh zmluvy o dielo 

ZMLUVA O DIELO č.  
na základe dohody účastníkov o voľbe právneho predpisu uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a násl. 

Obchodného zákonníka  č.513/91 Zb. v platnom znení nasledovne : 
 
 

I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
1.1 Objednávateľ:                       Obec Horné Hámre 
 Sídlo:    Horné Hámre č. 45,  
                     966 71 Horné Hámre 
 V zastúpení:    Ing. Milan Mokrý, starosta obce 
 Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. 
 Číslo účtu:    1412422001/5600 
 IČO:    00320641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 DIČ:     2021111400       
 Elektronická pošta:     hhamre@stonline.sk 
 Internetová adresa:   www.hornehamre.sk 
 
  
 a 
 
 
1.2 Zhotovitel':    
  

   
 
 

II. 
Predmet zmluvy  

 
1.  Realizácia stavebných prác a dodávok pre akciu :        

   „Obnova budovy obecného úradu v obci Horné Hámre“ 

 v rozsahu oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí  Prílohu  k tejto zmluve. 
  
2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. 
 
 

III. 
Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy. 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
2. Objednávateľ počas realizácie prác má právo kontrolovať dodávku stavebných prác a materiálov a zhotoviteľa 

upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.  

http://www.hornehamre.sk/
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3. Osoby oprávnené konať za zmluvné strany , poverené vedením stavby , kontrolou vykonaných prác, vedením 
stavebného denníka, vykonaním OBP a PO vlastných zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov, odovzdaním 
a prevzatím diela : 

  za objednávateľa :   Ing. Milan Mokrý    
  za zhotoviteľa :      ............................... 
4. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj za bezpečnosť a ochranu 

zdravia všetkých osôb, ktoré sa s jeho vedomím a oprávnene zdržiavajú v priestore staveniska a zabezpečenie ich 
vybavenia ochrannými pracovnými pomôckami. Ďalej zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy 
a zabezpečiť stavbu z hľadiska bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a životného prostredia. Tieto povinnosti 
zhotoviteľ nemá v prípade, pokiaľ z dôvodov na strane objednávateľa dôjde k prerušeniu vykonávania diela. 

5. Všetky odborné práce musia vykonávať zamestnanci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú 
kvalifikáciu. 

6. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich 
vykonávacie vyhlášky. Zhotoviteľ sa zaväzuje v záujme dosiahnutia požadovanej kvality diela použiť na jeho 
zhotovenie len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky zák. č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení 
neskorších predpisov resp. vyhl. č. 246/1995 Z. z. o certifikácii výrobkov v znení neskorších predpisov. Príslušné 
doklady k týmto výrobkom predloží zhotoviteľ objednávateľovi ku kontrole pred ich zabudovaním, súhrnne pri 
odovzdaní a prevzatí diela.   

7. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté 
alebo sa stanú neprístupnými resp. k prácam, ktoré si v stavebnom denníku vyhradí stavebný dozor 
objednávateľa. Výzva musí byť doručená najmenej  5  dní vopred. 

8. Zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikne na diele činnosťou zhotoviteľa alebo vyššou mocou v priebehu 
realizácie znáša zhotoviteľ. Objednávateľ škody na diele znáša v prípade, pokiaľ došlo z dôvodov na jeho strane 
k prerušeniu vykonávania diela. 

9. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, riadnou realizáciou prác. 
Zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi a objednávateľ je povinný riadne ukončené dielo bez vád a nedorobkov 
prevziať. Objednávateľ môže prevziať i dielo, ktoré má drobné vady a nedorobky, nebrániace jeho riadnemu 
užívaniu. 

10. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 7 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na 
odovzdanie. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom, začať preberacie 
konanie a  riadne v ňom pokračovať. 

11. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a predložiť objednávateľovi pred začatím preberacieho konania potrebné doklady, 
najmä : 

a) zoznam materiálov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, vrátane atestov, certifikátov 
a vyhlásení o zhode 

b) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov 
c) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu stavebnomontážnych prác zakrytých 
d) ostatné doklady podľa príslušných STN 
e) stavebné denníky 
f) potvrdenia o uložení odpadov 

12. Zmluvné strany pri odovzdaní a prevzatí spíšu zápisnicu o odovzdaní a prevzatí, ktorá bude podpísaná oboma 
zmluvnými stranami. V zápisnici musí objednávateľ výslovne prehlásiť, či dielo preberá alebo nie a pokiaľ nie, 
z akých dôvodov. 

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.  

 
IV. 

Čas plnenia 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v dohodnutom čase : 
• termín začatia prác :    do 2 dní od prevzatia staveniska 
• termín ukončenia vykonávania diela :  do  40 dní od prevzatia staveniska 

2. Čas plnenia sa predĺži o čas prekážok na strane objednávateľa, uvedených v ďalších ustanoveniach tejto zmluvy. 
Čas plnenia tejto zmluvy sa rovnako predĺži o čas takých nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré bránia 
vykonávaniu diela bežným projektom predpokladaným alebo pre vykonávané práce obvyklým technologickým 
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postupom. Predpokladom pre spočívanie lehoty plnenia je najmenej záznam oprávneného zástupcu ktorejkoľvek 
zmluvnej strany, osvedčujúci existenciu nepriaznivých klimatických podmienok v tom ktorom konkrétnom dni 
plnenia podľa tejto zmluvy. 

3. Dokončením stavby sa pre potreby tejto zmluvy rozumie spôsobilosť diela pre úspešné ukončenie preberacieho 
konania, vrátane odovzdania dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre diela (revízne správy, atesty 
a certifikáty, doklady o likvidácii odpadov, doklady o zhode zabudovaných výrobkov). 

4. V prípade omeškania objednávateľa v plnení záväzkov, vyplývajúcich zo zmluvy z dôvodov nevyhnutnosti 
vykonávania prác, ktoré neboli uvedené vo výkaze výmer resp. zmenil sa ich rozsah, zmluvné strany dodatkom 
k zmluve dohodnú nový termín dokončenia predmetu zmluvy. Po čas omeškania objednávateľa s poskytnutím 
spolupôsobenia, ktorým sa rozumie aj riadne financovanie a platenie diela, nie je zhotoviteľ v omeškaní so 
splnením záväzku. 

5. Prípadné dokončenie a prevzatie prác pred termínom dohodnutým v tejto zmluve je podmienené súhlasom 
objednávateľa. 

6. V prípade prerušenia prác z dôvodu na strane objednávateľa, alebo z dôvodu pôsobenia vyššej moci, zmluvné 
strany dohodnú nový termín dokončenia predmetu zmluvy, pričom predĺženie lehoty plnenia bude primerané 
k dobe, na ktorú bolo treba vykonávanie prác prerušiť. 
 

V. 
Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa. 

 
1. Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi zápisnične, priestorovo vymedzené.  
2. Zhotoviteľ zodpovedá za stavenisko a všetky stavebné konštrukcie  a rozvody inžinierskych sietí prevzaté od 

objednávateľa pri preberaní staveniska  po celú dobu realizácie stavby, až do  jej zápisničného odovzdania.  
3. Lokalitu na odvoz a uskladnenie vybúranej sute a zeminy zabezpečuje objednávateľ, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje 

stavebnú suť na takúto skládku ukladať a materiály  vhodné na recykláciu odovzdať do zberných surovín.  
5. Stavebný denník bude vedený podľa § 46 d/ Stavebného zákona č. 237/2000 Z. z. v platnom znení.  
6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa odovzdania staveniska a mať ho trvale dostupný na stavbe 

počas pracovného času. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník a zapisovať v ňom všetky náležitosti 
podstatné pre vykonávanie diela. 

7. Objednávateľ sa zaväzuje pravidelne, minimálne však 1x týždenne na zápisy v stavebnom denníku reagovať. 
Denné záznamy v stavebnom denníku musia obsahovať náležitosti v zmysle stavebného zákona. 
 

VI. 
Cena plnenia a platobné podmienky 

 
1. Cena za dielo je v súlade s výsledkom verejnej obchodnej súťaže stanovená dohodou zmluvných strán podľa 

zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a platná pri splnení kvalitatívnych a dodacích podmienok, určených projektom 
stavby a STN, pri dodržaní bežných technologických postupov a bezpečnostných predpisov, materiálov 
a technologických častí v I. kvalitatívnej triede vo výške :  

    
   Cena bez DPH :   ................... € 
   DPH :       ................. € 
   Cena vrátane DPH :  .................. € 

  
 
 Cena za zhotovenie diela stanovená v bode 1 tohto článku je doložená podrobnou kalkuláciou zhotoviteľa 

(položkovitým rozpočtom) a je uložená 2x u objednávateľa a 2x u zhotoviteľa. Položkovitý rozpočet tvorí ako 
príloha č.1 k tejto zmluve jej nedeliteľnú súčasť. 
  

2. V prípade, že sa pri zhotovovaní diela podľa tejto zmluvy vyskytne potreba realizácie naviac prác, ktoré 
v pôvodnom oceňovanom výkaze výmer neboli zahrnuté, môže zhotoviteľ tieto práce realizovať a účtovať len 
vtedy, ak ich objednal a schválil objednávateľ písomne vrátane ceny a to minimálne zápisom v stavebnom 
denníku.     Zhotoviteľ takéto investorom požadované, prípadne vyvolané naviac práce odsúhlasené  projektantom 
a stavebným dozorom ocení jednotkovými cenami uvedenými v položkovitom rozpočte, a v prípade potreby 
vzniku nových položiek, zhotoviteľ ich ocení do výšky ekonomicky oprávnených nákladov. 

3. Prípadné obmedzenie zmluvne dojednaného rozsahu prác na základe požiadaviek objednávateľa bude v prípade 
ich zazmluvneného nevykonania z ceny diela odpočítané a to v rozsahu, v akom boli zahrnuté do rozpočtu. 
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4. Objednané naviac práce, menej práce, termín vykonania naviac prác a cenu (±) sú zmluvné strany povinné 
premietnuť do základnej zmluvy o dielo dodatkom k ZoD.  

5. Zhotoviteľ je povinný raz mesačne vyhotoviť súpis vykonaných prác a predložiť ho objednávateľovi na 
odsúhlasenie.  Odsúhlasený  súpis bude súčasťou faktúry.  

 Splatnosť faktúry bude 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. 
 Celková suma finančných úhrad za čiastkové mesačné plnenia nesmie prevýšiť 90 % dohodnutej ceny podľa čl. VI. 

tejto zmluvy, čiastka 10 %  bude uhradená po odstránení závad z preberacieho konania. 
6. Drobné zmeny a doplnky vyplývajúce z operatívnych potrieb pri realizácii diela budú dojednávané formou zápisu 

do stavebného denníka a s výkazom výmer prác budú podkladom pre fakturáciu po odsúhlasení objednávateľom 
a projektantom  a dodatku k ZoD. 

7. Faktúra – originálny písomný doklad musí spĺňať náležitosti daňového a účtovného dokladu v jednom a musí 
obsahovať originálny podpis vystavujúcej strany s týmito údajmi : 

a) označenie, že ide o faktúru 
b) IČO oboch zmluvných strán 
c) náležitosti podľa § 71 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov 
d) číslo objednávky alebo zmluvy (vrátane platných dokladov) 
e) deň vystavenia faktúry 
f) deň odoslania faktúry 
g) termín splatnosti faktúry 
h) konštantný symbol 
i) formu úhrady 
j) výšku plnenia celkom 
k) sumu k úhrade 
l) meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovateľa 
m) pečiatku vystavovateľa faktúry 
n) miesto výkonu prác 

8. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodu na strane objednávateľa, budú zmluvné 
strany postupovať spôsobom dojednaným v ďalších ustanoveniach tejto zmluvy. 

9. Obe zmluvné strany vylučujú postúpenie pohľadávky bez predchádzajúcej písomnej dohody a ak sa zmluvné 
strany na možnosti postúpenia dohodnú, je možné toto postúpenie vykonať len do výšky základu dane. Daň 
z pridanej hodnoty sa zmluvné strany zaväzujú vysporiadať v zmysle zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení 
neskorších predpisov a uhradiť ju priamo. Pre prípad postúpenia pohľadávky bez predchádzajúcej písomnej 
dohody sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute rovnajúcej sa súčtu 100 % sumy postúpenej pohľadávky 
a jej príslušenstva, existujúceho alebo účtovateľného ku dňu takéhoto postúpenia.  

10. Faktúra musí byť vystavená v origináli. 
 

 
VII. 

Záručná doba za zrealizované dielo. 
 

1. Záručná lehota na dielo zrealizované zhotoviteľom je 60 mesiacov a začína plynúť odovzdaním a prevzatím diela. 
Záručná lehota však neplynie v čase, počas ktorého objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady diela, za ktoré 
zodpovedá zhotoviteľ. Záručná lehota na materiál a na výrobky, ktoré sú súčasťou diela, ale zhotoviteľ nemôže 
ovplyvniť ich dĺžku záruky, bude podľa lehoty uvedenej výrobcom na záručnom liste, najmenej však 24 mesiacov. 

2. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom resp. užívateľom. 
Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela resp. poškodenia živelnou pohromou. 
 

VIII. 
Zodpovednosť za vady, sankcie 

 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady vzniknuté na diele ním zrealizovanom, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania, ako 

aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v rozsahu § 560 – 562 Obchodného zákonníka a ktoré vznikli 
z dôvodu porušenia povinností zhotoviteľa.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady ním zrealizovaného diela bezplatne odstrániť bez zbytočného odkladu po 
uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom resp. budúcim užívateľom diela v dohodnutých lehotách. 

3. V prípade vzniku škody  budú zmluvné strany postupovať pri je náhrade v súlade s ustanoveniami § 373 – 386 
Obchodného zákonníka.  
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4. Pokiaľ sa počas záručnej doby vyskytne vada na zhotoviteľom zrealizovanom diele, objednávateľ je povinný bez 
zbytočného odkladu po zistení vady uplatniť jej písomnú reklamáciu u zhotoviteľa. V reklamácii musí byť vada 
popísaná a musí byť uvedené, ako sa vada prejavuje. 

5. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú reklamované vady odstraňovať. 
O presnom časovom postupe odstraňovania záručných vád sa zmluvné strany dohodnú písomne. 

6. Ak sa preukáže, že v sporných prípadoch objednávateľ reklamoval neoprávnene, t. j. že ním reklamovaná vada 
nevznikla vinou zhotoviteľa a že sa na ňu nevzťahuje záruka resp. že vadu spôsobil nevhodným užívaním diela 
objednávateľ alebo užívateľ, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady vzniknuté 
s odstraňovaním vady. 

7. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých 
objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, 
alebo na nevhodnosť objednávateľa upozornil a ten na ich použití trval. 

8. Ak zhotoviteľ nenastúpi k odstráneniu oprávnene reklamovanej vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ 
oprávnený poveriť odstránením vady inú odbornú organizáciu –firmu. Všetky takto vzniknuté náklady je 
zhotoviteľ povinný objednávateľovi uhradiť a to do výšky ceny porovnateľných prác za porovnateľných 
obchodných podmienok, ako by ich vykonával zhotoviteľ. 

                           
IX. 

Ostatné ustanovenia. 
1. Miestom dodania predmetu obstarávania je budova obecného úradu v obci Horné Hámre s.č. 45  
2. Objednávateľ  sa zaväzuje zabezpečiť  pre zhotoviteľa : 
 Poskytnúť miesto napojenia vody  a miesto  napojenia elektrickej  energie. Za spotrebovanú  elektrickú energiu 

a vodu  bude objednávateľ  požadovať  úhradu od zhotoviteľa na základe skutočne spotrebovaného množstva 
evidovaného v stavebnom denníku – odsúhlaseného zodpovednými pracovníkmi zmluvných strán ( na meranie 
spotreby energií budú zriadené samostatné merania zhotoviteľa )  

3. Objednávateľ osobitne uhradí zhotoviteľovi všetky preukázateľné náklady súvisiace s odstránením 
nepredvídaných prekážok, ktoré sa vyskytnú na stavenisku, okrem prekážok, ktoré zavinil zhotoviteľ. Súčasne 
budú dodatkom k zmluve upravené všetky ustanovenia zmluvy súvisiace s výskytom a odstránením nepredvídanej 
prekážky vopred odsúhlasenej stavebným dozorom objednávateľa 

4. Ak objednávateľ alebo orgán na to oprávnený dá príkaz na prerušenie prác, súvisiacich s plnením záväzku, 
zhotoviteľ je povinný tento príkaz akceptovať a uschovať všetko, čo pripravil na plnenie záväzku. 

5. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi náklady účelne vynaložené v súvislosti s prerušením, ktoré bolo 
spôsobené z dôvodov mimo zhotoviteľa. 

6. 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. Za vyššiu moc sa považujú aj poveternostné 
podmienky znemožňujúce riadne plnenie zmluvy bežným technologickým spôsobom.  

7. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 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 doručenia oznámenia. 

8. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 
ObchZ za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne 
druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela. 

9. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia. 
10. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo nevyužije 

v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy 
v zmysle § 346 ObchZ. 

11. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa čl.X./7. stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú 
lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy rovnakým spôsobom ako je uvedený v čl.X./7. a to do 15 dní po 
márnom uplynutí dodatočnej lehoty na plnenie. 

12. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane. 
13. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu spôsobenej 

škody (vyjmúc prípad nárokov zhotoviteľa na náhradu škody, pokiaľ k odstúpeniu od zmluvy došlo z dôvodov na 
strane zhotoviteľa) a nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie. Po zániku zmluvy si zmluvné 
strany vysporiadajú vzťahy dohodou a zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku 
dňu odstúpenia od zmluvy nachádza. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným dielom aj : 

a) atesty, osvedčenia, záručné listy a pod. týkajúce sa zrealizovanej časti diela 
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b) Objednávateľ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplatí. 
14. O odovzdaní a prevzatí nedokončeného, rozostavaného diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán 

protokol. Protokol bude predovšetkým obsahovať tieto náležitosti : 
a) zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti zmluvného diela 
b) súpis odovzdávaných dokladov 
c) zoznam častí zmluvného diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi 
d) záruku a dĺžku jej trvania 
e) dátum a podpisy oprávnených zástupcov 
f) ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho osobitne sa uvedie zaplatená čiastka a zostatok k úhrade 

15. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy : 
a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa 
b) prípadné preddavky poskytnuté do odstúpenia od zmluvy vysporiada zhotoviteľ faktúrou, ktorá bude 

mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od obdržania odstúpenia od zmluvy. Pre fakturáciu platia 
ustanovenia čl. V. tejto zmluvy. 

c) finančné rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dní od obdržania faktúry objednávateľom 
 

X. 
Zmluvné pokuty 

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží čas plnenia dohodnutý v tejto zmluve, objednávateľ má právo účtovať 
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny nezrealizovanej časti predmetu plnenia za každý deň 
omeškania. 

 
2. V prípade, že zhotoviteľ nebude dodržiavať ani náhradné dielčie termíny realizácie diela uvedené 

v harmonograme postupu prác zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 16,60 € za každý deň omeškania až do 
doby vyrovnania časového sklzu.  

3. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží lehotu dojednanú podľa  čl. X./2. tejto zmluvy na odstránenie oprávnene 
reklamovaných vád diela objednávateľom alebo užívateľom, je objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú 
pokutu vo výške 16,60 € za každý deň omeškania. 

4. Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne v tejto 
súvislosti škoda, ktorú je možné vymáhať samostatne. 

 
XI. 

Záverečné ustanovenia 
1. Túto zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len písomnými dodatkami k nej, podpísanými oprávnenými zástupcami 

zmluvných strán. To sa týka predovšetkým prípadov obmedzenia rozsahu diela alebo jeho rozšírenia nad rámec 
tejto zmluvy. V oboch prípadoch je predchádzajúca zmena zmluvy nevyhnutnou podmienkou, bez splnenia ktorej 
nie je možné požadovať zmenu ceny. 

2. V prípade, že obstarávateľ nebude mať zdroje na plynulé financovanie stavby, upraví sa dodatkom k zmluve 
začiatok stavby a ukončenie stavby. 

3. Táto zmluva je dôverná. Jej účastníci sa zaväzujú nezverejňovať ani iným spôsobom nesprístupniť skutočnosti, 
ktoré sa pri jej uzatváraní alebo plnení dozvedia o druhej zmluvnej strane a to minimálne po čas 5 rokov odo dňa 
ukončenia diela. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 
vyhotovenia. 

5. Pokiaľ nebolo v zmluve dohodnuté niečo iné, riadia sa právne vzťahy a pomery zo zmluvy vyplývajúce a vznikajúce 
obchodným zákonníkom. 

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni  
jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.  

7. V tejto zmluve nie sú vykonávané žiadne opravy či už prepisovaním alebo škrtaním. 
8. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo sú prílohy : 
  Príloha č. 1 – ocenený výkaz výmer. 
 
 
 
 ........................................................                                           ........................................................    

                objednávateľ                                                                                       zhotoviteľ           
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                          Príloha č. 3 
 
 

Čestné vyhlásenie uchádzača o súhlase s obchodnými a zmluvnými podmienkami 
 
 

Názov zákazky: 

 „Obnova budovy obecného úradu v obci Horné Hámre“ 

 
 
 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
 
 

 
Obchodné meno  ....................................................................................................................................................................  

 
IČO:  ...................................................................... 
 
zastúpená   ......................................................................  
 

 
týmto čestne vyhlasuje 
- že súhlasí s podmienkami zadanými verejným obstarávateľom vo výzve na predloženie 

ponuky  
- že ním poskytnuté údaje sú úplné a pravdivé; 
- že súhlasí s návrhom zmluvy o dielo  - príloha č. 2 výzvy  
 
 
 
 
 
 
 
 

V ........................................ dňa ........................ ......................................................................................... 
Fyzická osoba alebo štatutárny orgán  
meno a podpis 
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Príloha č. 4  

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov 

(podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov) 

 

Názov zákazky: 

 „Obnova budovy obecného úradu v obci Horné Hámre“ 

 

 

Meno a priezvisko:   .............................................................. 

Narodená/-ý:  .............................................................. 

Adresa trvalého pobytu: .............................................................. 

 

 

Dole podpísaná/podpísaný .......................................................udeľujem týmto súhlas so spracúvaním 

mojich osobných údajov pre účely procesu verejného obstarávania (realizovaného podľa zákona NR 

SR č. 25/2006 Z. z. v platnom znení) podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.") Obci Horné Hámre ako verejnému 

obstarávateľovi. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je 

možné kedykoľvek písomne odvolať. 

 

Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. 

 

V Horných Hámroch, dňa ........................             

            

  

 

 

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

       Fyzická osoba alebo štatutárny orgán  

       meno a podpis 
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