
ZMLUVA O DIELO č. 20200201 
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších

predpisov

ČI. 1 
Zmluvné strany

l.lObjednávateľ
Názov: Obec Ondavské Matiašovce
Sídlo: Ondavské Matiašovce 201, 09401 Tovarné
Zastúpený: Bc. Martin Mika, starosta obce
IČO: 00332631
DIČ:2020630271
IČ DPH: nie sme platcom DPH
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel. 057/7880261 
M: 0908 837 807
E -  mail: starosta@ondavskematiasovce.sk
Www.ondavskematiasovce.sk

1.2 Zhotovíte!’
Obchodné meno: Postavíme-Prerobíme s. r. o.
Sídlo: 09401 Ondavské Matiašovce 175
Štatutárny zástupca: Peter Fajčák, konateľ
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Peter Fajčák, konateľ
vo veciach technická'1’• p «5*»»’ iľniML- konateľ
Bankové spojenie: I
IBAN:
IČ O : 51676117 

' D IČ :
IČ O !
Telefón: +421 915474124 
Fax: —
E -  mail: peterfajcak51@gmail.com
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č. 36296/P

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného 
obstarávania -  zadávanie zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov.

ČI. 2 
Predmet plnenia

2.1 Predmetom tejto zmluvy je  zhotovenie diela - stavby „Úprava verejného priestranstva v obci 
Ondavské Matiašovce“ zhotoviteľom pre objednávateľa. Dielo Úprava verejného priestranstva 
v obci Ondavské Matiašovce bude financované z vlastných zdrojov a zdrojov:
Program: Program rozvoja vidieka 2014-2020

Obec Ondavské Matiašovce
Úprava verejného priestranstva v obci Ondavské Matiaäovce

Zmluva o dielo C. 20200201
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Obec Ondavské Matiašovce
Úprava verejného priestranstva v obci Ondavské Matiašovce

Zmluva o dielo č. 20200201

Vyhlasovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou 
skupinou Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva (ďalej len poskytovateľ NFP)

Zameranie výzvy:

309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov 
infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie 
(mimo Bratislavský kraj)

i ■ "if íjtvt v a  V i?*.K-ž

-í f/ti;ánsrvi»
Kód výzvy:

MAS_100/7.2/2
•ý'liCU ; k ŕ ’ou

Podopatrenie:

19.2 -  Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mqne,. n,a(]I«Jvpje 
nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa 
zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez vád a nedorobkov 
brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo 
dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu 
známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými 
kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

A ■ í . it .  U ■

ČI. 3
Rozsah a spôsob plnenia a splnenia <! ' v

3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku*2'. tibd
2.1 budú vykonané na základe :
a) tejto podpísanej zmluvy o dielo, ̂ • v • * r* .... U,
b) projektovej dokumentácie Úprava verejného priestranstva v obci Ondavské 
Matiašovce
c) Výzvy na predkladanie ponúk,
d) súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy),

e) Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby (príloha č. 4 tejto zmluvy)

3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú 
vykonané v rozsahu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.

3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
3.3.1. Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a  ̂

kvality v dvoch vyhotoveniach.
3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy

Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ sp ln í:
3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním 

preberacieho protokolu, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením 
prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne 
dohodnutom v tejto zmluve o dielo.

1 2 . '  b u d ú
í .v í ;
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Obec Ondavské Matiašovce
Úprava verejného priestranstva v obci Ondavské Matiašovce

Zmluva o dielo č. 20200201

Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi 
v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

ČI. 4
Čas a miesto plnenia

4.1 Termín realizácie diela:
Termín začatia: do 7 pracovných dni odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi.
Termín ukončenia: do 90 dní odo dňa začatia, do lehoty dodania sa nepočítajú mesiace
október, november, december, január, február, marec.
4.2 Zhotoviteľ je  povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni 

alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou.
V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac 
ako 14 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie 
zmluvy.

4.3 Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 7 pracovných dní pred 
lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi 
objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.

4.4 Miesto plnenia: Prešovský samosprávny kraj, Okres Vranov nad Topľou, k. ú. Ondavské 
Matiašovce, parcela registra „C“: 127,128/1.

Cl. 5
Cena predmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je  stanovená dohodou 
zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna

í . í> 'u x l 'jiV iíd

5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPl'l zákonom a 
v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
zmien a doplnkov.
Cena diela je: mlavské
Cena bez DPH 21 365,73 eur 
DPH 20 % 4 273,15 eur
Celková cena diela 25 638,88 eur 
Slovom: dvadsaťpäťtisícšesťstotridsaťosemeur 88/100

5.3 Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej 
činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy
o dielo a je  pre vymedzenie predmetu záväzný.

5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za 
skládku, telefón, spracovanie dielenskej alebo výrobnej dokumentácie ak to bude potrebné, 
náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby počas realizácie, kdííiplétäčhá 
činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác a pod. ' i 'fie.skoršu li

5.5 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na 
riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne 
nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

Čl. 6
Platobné podmienky

■ ' j
. ľ  >,s  •rirtmKloa

.j'a tk u /a
u i . poťrebik
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6.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy. Faktúru - daňový doklad je 
možné vystaviť v hodnote min. 50 % z celkovej ceny diela, t. j. min. 50 % hodnoty diela musí byt
prestavané a konečnej faktúry.

6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená 
prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je  v súlade s oceneným 
popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je  výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz 
vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávatela, prípadne dalšími
písomne poverenými osobami.

6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní po skončení mesiaca pred vystavením 
čiastkovej faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesačný výkaz vykonaných 
množstiev prác a dodávok vrátane rozpracovanosti výroby. Objednávateľ overí ich správnost
v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto 
overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.

6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi takto vystavené faktúry za uplynulý hiéäiác 
v lehote splatnosti 60 dní od ich obdržania. Zhotoviteľ nemôže voči objednávatéľovi’iiplhtiiiť 
sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa.

6.5 Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a 
priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v 
siedmych vyhotoveniach pre objednávateľa.

Náležitosti fak tú r:
a) označenie “faktúra” a jej číslo,
b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo),registrácia
c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
f) fakturovaná suma,
g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty, c,
h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok v siedmych
vyhotoveniach,
i) pečiatka a podpis.

6.6 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, 
objednávateľ je  oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry.

6.7 Zhotoviteľ nie je  oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné 
postúpiť tretej osobe a ani nie je  možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné 
strany nedohodnú inak.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je  v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 
tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na 
strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.

6.10Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej 
dodávky. Konečná faktúra bude v sume min. 10% z ceny diela. Právo vystaviť konečnú faktúru 
vzniká po odovzdaní diela a odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotoviteľ 
zašle objednávateľovi konečnú faktúru doporučeným listom v siedmych vyhotoveniach, ktorú 
uhradí objednávateľ do 60 dní od jej doručenia.

úiVje možne
6.11 Práce, ktoré zhotovitel vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, 

nebudú uhradené. Na požiadanie je  ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po 
tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.

Obec Ondavské Matiašovce
Úprava verejného priestranstva v obci Ondavské Matiašovce

Zmluva o dielo č. 20200201
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Obec Ondavské Matiašovce 

Úprava verejného priestranstva v obci Ondavské Matiašovce 
Zmluva o dielo i. 20200201

Cl. 7
Záručná doba -  zodpovednosť za vady

7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, 
o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť 
podpísaný oboma zmluvnými stranami.

7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, 
množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych 
predpisov, STN, a ostatných predpisov.

7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je  60 mesiacov, na technické 
zariadenia je  záručná doba podľa určenia výrobcom a začína plynúť dňom odovzdania diela 
zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol
0 odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady 
predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch 
potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.

7.5 Oznámenie vád predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykórtáhé 
len písomne, inak je  neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada näčhädžä a 
popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :
1 zjavné vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri 

preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním 
v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termíncty ich 
odstránenia, a

2 skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy 
špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je  povinný ich 
reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je  povinný 
reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní. h

7.6 Zhotoviteľ je  povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený 
podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady. : ¿ h J   ̂ íi

7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.

7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 5Í3/ť99Í Žb. 
Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:

a) požadovať odstránenie vád dodaním časti diela za vädnú časť diela, dodanie chýbajúcej 
časti diela a požadovať odstránenie právnych vád, v

b) požadovať odstránenie vád opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
d) odstúpiť od zmluvy.

ČI. 8 "  > j> €’¡,'9«#^
Podmienky vykonania diela

8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa dáňýŕrri v1-Súťaži 
na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podmienok tejto zmluvy, v súlade s 
požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými 
právnymi všeobecno záväznými predpismi ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi 
a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.

8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení 
zástupcovia zmluvných strán.

8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
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Obec Ondavské Matiašovce
Úprava verejného priestranstva v obci Ondavské Matiašovce

Zmluva o dielo č. 20200201

a) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov
zhotoviteľa, u
Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí 
viditeľné označenie stavby, zabezpečí príjazd a výjazd na stavenisko podlá platných nariadení
v danej lokalite. , .

8.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (zabezpečuje zhotovitel . 
Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniská sú
súčasťou ceny predmetu zmluvy.

8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy 
a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnost na stavbe. Prípadné 
škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích 
osôb.

8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich 
dočasných prípojov a meračov, vrátane telefónu.

8.7 Zhotoviteľ do 7 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia 
staveniska a prípadného nepotrebného materiálu. ,

8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác 1 ý^ifiláde 
s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.

8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti ná 
výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je  predmetom 
zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečností a 'ochrany 
zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.

8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 precliädžä4; Ha 

objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma 
zmluvnými stranami.

8.12 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení
§ 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov.
Zmena zmluvy musí byť oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne.

JV . . x;.U, &
8.13 Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:
8.13.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju  predloží písomne 
prostredníctvom Zmenového listu. i

H j ,;!ti\:;nv
8.13.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy 
respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu 
požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej Objednávateľom. itá

:JV!Íúvy QájQÍŕjíj
8.13.3 V prípade, že dôjde k navýšeniu rozsahu prác z dôvodu nepredvídateľných okolností, tak sa ich 
cena určí: ■ .tamneo,

a) Pr ' položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k 
zmluve bude zachovaná ich jednotková cena

b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých 
v cenníku CENKROS budú cenníkové ceny požadovaných naviac prác upravené 
smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou 
a rozpočtovou cenou z projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia.

c) Pr' položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku 
CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pŕipräVf

f t K? |’OiíS<iľ:ÍU
! í
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kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca: 
priamy materiál 
priame mzdy
Ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifná doprava)
Výrobná réžia zo základne 2 + 3
Správna réžia zo základne 2 + 3 + 4
Vedľajšie rozpočtové náklady + kompletizačná činnosť
Zisk zo základne 2 + 3 + 4 +  5 + 6
Jednotková cena spolu:
Priamy materiál: vutó.v,uí-
cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom 
s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie).
Priame mzdy:
Budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu 'Zh'otoviteľa 
upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške.
Ostatné priame náklady:
Odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase 
spracovania ceny, sadzby stroj hodín budú podľa cenníkov firmy CENEKON (v 
prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ 
individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná 
faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu.
Sadzby nepriamych nákladov:
(podľa skutočných režijných nákladov firmy)

Obec Ondavské Matiašovce
Úprava verejného priestranstva v obci Ondavské MatiáŠcrvtfe

Zmluva o dielo i. 202;()0201

- výrobná réžia HSV 44%  Á . hcíom
- výrobná réžia PSV 42%
- správna réžia HSV 38 %
- správna réžia PSV..... 36.%
- VRN......0.%
- Kompletizačná prirážka 0 %
- zisk.......10..%

8.13.4 Práce, ktoré Zhotoviteľ vykonal bez zadania, ktoré je  písomne potvrdené Objednávateľom, alebo 
bez Objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľnéhó 
odchýlenia od zmluvy, nie je  povinný Objednávateľ zaplatiť.

8.13.5 Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej 
lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne či 
trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.
V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými 
stranami písomne uzavretá zmena zmluvy.

8.13.6 Zhotoviteľ je  oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku 6 Platobné 
podmienky tejto zmluvy a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je  potom povinný takto 
vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo.

8.13.7 V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na lehotu 
plnenia, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene lehoty plnenia.

8:13.8 V prípade, že zmenu zmluvy bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky 
podľa bodu 8.16. Naviac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na 
základe zmeny zmluvy.

8.14 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska bude mať uzatvorené poistenie zodpoVediiosti 
za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu 
podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny (cena 
s DPH). Túto skutočnosť zhotoviteľ preukáže pri prevzatí staveniska kópiou dokladu; ’ ktorá 
potvrdzuje skutočnosť uvedenú v prvej vete. Nepredloženie požadovaného dokladu sa bude 
považovať za vážne porušenie zmluvných podmienok.

' v mrv takto
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Obec Ondavské Matiaäovce 
Úprava verejného priestranstva v obci Ondavské Matiaäovce 

Zmluva o dielo t. 20200201

8 15 V prípade, že v súvislosti s realizáciou diela si Zhotoviteľ potrebuje nayýšiť kapacity zamestná 
minimálne dve osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie diela (v poradí dostupnosti 
kapacít - obec, okres, VÚC) tak, aby dokázal zabezpečiť realizaciu diela v súlade so zmlúv 
záväzným časovým harmonogramom.

ČI- 9 y-j ŠKoiiu
Zmluvné pokuty

9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2
určenom v čl. 4 ods 4.1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo vyske 0,05 /o za kazdy 
deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods 5.2.

9 2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne 
8. špecifikovanom v čl. 4 ods.4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo vyske 0,05 /o za 

každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.

9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých 
vád v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.5, objednávateľ si môže uplatnit zmluvnú pokutu 
vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.

ČI. 10 ; ■* .
„  . . , , . 2 ! v ternu neOstatne ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto 
zmluvy.

10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok
nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto 
okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, 
bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkoV 
podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnósth

10.3 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení
zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán:
10.3.1 výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou 

alebo
10.3.2 odstúpením od zmluvy. t , tňsť'ótT

10.4 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede
druhej zmluvnej strane.

10.5 Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:
prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní, 
prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 30 dní, 
neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy.

10.6 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane
objednávate! a, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

Čl. 11
Záverečné ustanovenia

11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
11.2 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa. Zmluva 

nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Túto 
skutočnost oznámi objednávate! e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo
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v článku I. Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že 
dôjde k schváleniu žiadosti oN FP a procesu verejného obstarávania poskytovateľom 
nenávratného finančného príspevku. V prípade neschválenia žiadosti o NFP alebo procesu 
verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, objednávateľ si 
vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie 
oznámenia o neschválení žiadosti o NFP alebo správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou 
poskytovateľ nenávratného finančného príspevku neschváli predmetné verejné obstarávanie.

11.3 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených 
obidvoma zmluvnými stranami.

11.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako 
aj právne pomery znej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v platnom znení.

11.5 Zhotoviteľje povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom 
zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčirinosť. 
Oprávnenými osobami sú: 1 •',0C.cí>u
a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a híin 
poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými1 právnyníi 
predpismi SR a EU.

11.6 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné 
strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. >; [:~v

11.7 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
11.8 Táto zmluva je  vyhotovená v ôsmich (8) vyhotoveniach, z ktorých šesť (6) vyhotovenia óbdrží 

objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
11.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v 

tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju  podpisujú.
11.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je  príloha: 

č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet
č. 2 - Harmonogram plnenia zmluvy
č. 3 - Zoznam ekvivalentných položiek neuplatňuje )

V* '  ä’ ! • - í  i
č. 4 - Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby

Obec Ondavské Mati&sovce
Úprava verejného priestranstva v obci Ondavské Matiašovcé

Zmluva o dielo C. 20200201

V Ondavských Matiašovciach, dňa 05.02.2020 V Ondavských Matiašovciach, dňa
, , i š r \ $ f ( j r ž í

zhotoviteľ objednávateľ
Peter Fajčák Bc. Martin Mika

konateľ starosta obce
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Krycí list stavby



Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Úprava verejného priestranstva v obci Ondavské Matiašovce 

__________ ____ Názov objektu ZRN
Vlastný 21 365,73

Celkom bez DPH 21 3 6 5  7 3

DPH 2 0 % z 21 365,73
DPH 0% z 0  00  

Celkom v EUR

VRN

— Sadzby DPH

A B
20% 0%

HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena

o,oo| o,oo| 0,00 0,00 21 365,73

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 21 365,73 

4 273,15 

0 ,0 0



Krycí list rozpočtu

Stavba Úprava verejného priestranstva v obci Ondavské Matiašovce

Objekt Vlastný Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa 05.02.2020

Odberatef: Obec Ondavské Matiašovce

IČO: DIČ:

Projektant: BOSKOV s. r. o.

IČO: DIČ:

Dodávateľ: Postavíme-Prerobíme s. r. o.

IČO: DIČ:

“Ä ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady
Jo

1 HSV 18 026,00 3 780,92 18 026,00 6 Ostatné náklady 0,00

2 PSV 1 534,75 403,57 1 783,73 7 Kompletačná činnosť 0,00

• 1 MONT 1 556,00 0,00 1 556,00 8 HZS 0,00

4 9
I , g Spolu 21 365,73 10 Spolu 0,00

C VRN D VRN _ ______

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+Mj 0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+Mj 0,00

12 Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P] 0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+Mj 0,00

•13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+Mj 0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00

f 4 19

15 20 Spolu 0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady
'%

21 Súčet riadkov 5,10,15,20 21 365,73
4

22 DPH 20% z 21 365,73 4 273,15
‘■•■S

23 DPH 0% z 0,00 , i!ó 'ô

24 Spolu v EUR 25 638,88
.-tí F 0,00

„1 ' ■-‘¡«Í!

Odberateľ 26 Dodávateľ

•■í

.1

%
...- °  « ,4  5

. . ,-ä-as



•  •

t i e  OnoavsKc teaítetgsyÄe Odberateľ: Obec Ondavské Matiašovce spracova«: Spracoval:

Projektant: BOSKOV s. r. o. Ks:

Dodávateľ: Postavíme-Prerobíme s. r. o. Dátum: 05.02.2020

Stavba Úprava verejného priestranstva v obci Ondavské Matiašovce 

Objekt Vlastný

Prehľad rozpočtových nákladov
Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť(T)

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE 2 396,87 194,87 2 396,87 0,0100 0,2100

ZÁKLADY 1 955,41 0,00 1 955,41 6,3500 99,3400

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE 1 134,30 0,00 1 134,30 0,0000 0,0000

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 346,84 0,00 346,84 0,1900 10,7600

SPEVNENÉ PLOCHY 6 197,77 2 296,76 6 197,77 1,7100 63,1000

OSTATNÉ PRÁCE 3 346,81 1 289,29 3 346,81 0,2200 16,0700

PRESUNY HMÔT 2 648,00 0,00 2 648,00 0,0000 0,0000

Práce HSV 18 026,00 3 780,92 18 026,00 8,4800 189,4800

Práce PSV

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE 834,73 154,59 834,73 0,7700 0,2100

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 207,20 248,98 456,18 0,0000 0,0100

NÁTERY 492,82 0,00 492,82 0,0000 0,0400

Práce PSV 1 534,75 403,57 1 783,73 0,7700 0,2600

Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE 1 556,00 0,00 1 556,00 0,0000 0,0000

Montážne práce 1 556,00 0,00 1 556,00 0,0000 0,0000

Celkom v EUR /.■ ■f*. s 0 21 i 21 116,75 4  184;49 21 365,73 189,7400 0,0000 i



Rozpočet ¿2rava verejného priestranstva v obci Ondavské Matiašovce /  Vlastnýl^ ^ i;

davské Watiascvče

¿¿«R Kf); ¡

*MÍ8h obyčajný

j - ;sycaf

Odberateľ: Obec Ondavské Matiašovce 

Projektant: BOSKOV s. r. o.

Dodávateľ: Postavíme-Prerobíme s. r. o.

Zákazka Úprava verejného priestranstva v obci Ondavské Matiašovce 

Objekt Vlastný

Prehľad rozpočtových nákladov

SpraeovBú Spracoval:

Ks:
uaium:
05.02.2020

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

1/A 1 121101112
Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3. Odhumusovanie. m3 71,000 0,81 57,51

1/A 1 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3. Obrubníky m3 26,500 24,45 647,93

1/A 1 133201101 Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3. Základové pätky m3 2,500 37,08 92,70

1

1/A 1 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 71,000 0,35 24,85

1 162301211
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5- 
7, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m m3 26,500 2,25 59,63

26 0266200005 Javor japonský, v. 1.5; listnatý strom dekoratívny listom, drevom ks 2,000 4,64 9,28

26 0266200005b Javor horský, v. 1.8; listnatý strom dekoratívny listom, drevom ks 1,000 4,83 4,83

26 0266200015
Dráč Thunbergov -Berberis thunbergii ATROPURPUREA, v. 1.2; 
listnatý krík dekoratívny listom, drevom ks 5,000 4,46 22,30

26 0266200150
Jaseň štíhly - listnatý strom dekoratívny listom, drevom. Výška 
sadenice 2.5m. ks 2,000 9,75 19,50

26 0266201120
Skalník stlačený - Cotoneaster buxifolius NANA; listnatý stálozelený 
krík ks 5,250 4,34 22,79

26 0266201145 BFŠIenJtortuneov - Euonymus fortunei; listnatý:stálozelený krík ks 5,250 3,95 20,74

. 26 0266201210 Hloh obyčajný; listnatý stálozelený krík f  ,000 ! : 4,40. ks 5,000 4,40 22,00

26 0266205715 Jalovec obyčajný; ihličnatá drevina solitérna, vžpriameno rastúca ks 6,000 10,69
| . í ■ ' '  ' "  

64,14
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Rozpočet Morava verejného priestranstva v obci Ondavské l^tiašovce /  Vlastný

Cenník Kód položky Názov s') ■ ŕ -/.. .v. ■« a v ■ ■'1 ̂ _ - "j1. . Mj Množstvo*.-. Cena/Mj Cena celkom Hmotnost’/Mj Hmotnosť Suť

26 0266205835
Tis obyčajný - Taxus baccata FASTIGIATA AUREA, v. 60/80; 
ihličnatá drevina solitérna, vzpriameno rastúca ks 6,000 21,40 128,40

231/A 2 180402111 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 846,000 0,61 516,06

231/A 2 183204111
Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím letničiek alebo 
dvojročných ks 10,000 0,10 1,00

231/A 2 184102115
Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer 
balu nad 500 do 600 mm ks 24,000 13,93 334,32

231/A 2 184102116
Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer 
balu nad 600 do 800 mm ks 2,000 31,71 63,42

231/A 2 184202111
Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm 
pri dĺžke kolov do 2 m ks 15,000 6,04 90,60 0,000 0,006

S/S 10 0057211200 Trávové semeno - parková zmes kg 26,141 6,02 157,37 0,001 0,026

S/S 10 0521721000 Tyče ihličňanové tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 2-3 m a viac bez kôry ks 15,000 2,50 37,50 0,012 0,18

ZEMNÉ PRÁCE 2 396,87 0,010 0,210

ZÁKLADY

11/A 1 271533001
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva 
hrubého drveného fr.32-63 mm. Parkovisko a spevnené plochy m3 18,000 43,61 784,98 2,070 37,26

11/A 1 271573001
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0- 
32 mm m3 27,000 34,72 937,44 2,070 55,89

11/A 1 275313612 Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25 m3 2,800 83,21 232,99 2,211 6,191

ZÁKLADY 1 955,41 6,350 99,340

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

15 327210200
Gabionový plot z drôtokamenných košov š. do 0,5m výšky do 1m zo 
zváraných panelov, povrchová ocharana, výplň kamenivo m3 6,000 189,05 1 134,30

iíUKGíĽ ZVISLÉ KONŠTRUKCIE '!!•> •0 c,: s s 1 134,30 0,000 0,000

ľ ' f..r
<ONŠTP UKCit VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE Ü !'■ ,i>? I . ... ■ i|  .

vod 
221/A 1

srovne alebt 
451317777

Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100- 
120mm z bet. tr. C 16/20 .. ':M m2 3 « 58,000 5,9.8

I I
34.6,84 0,185

i ....i____L. ,i ; __ , 10,757
F
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Rozpočet J^jrava verejného priestranstva v obci Ondavské l^tiašovce /  Vlastný

'j ' RiiíZvV.

•Bim - 

¡C&šgáník-kutí?

Cenník Kód položky Názov -• r-«*ta.ve .. »..• - •  - M j^  Množstvo^:. Cena/M j -Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 346,84 0,190 10,760

SPEVNENÉ PLOCHY

221 

221/A 1

596811342
Kladenie betónovej dlažby komunikácií pojazdných do lôžka z 
cementovej malty, veľ. do 0,25 m2 plochy od 100 do 300 m2 m2 58,000 9,62 557,96

569851111
Spevnenie krajníc alebo komún, pre peších s rozpr. a zhutnením, 
štrkodrvinou hr. 150 mm. Spevnené štrkové plochy. m2 59,000 3,93 231,87 0,278 16,401

221/A 1 596911112
Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so 
zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm m2 165,000 10,47 1 727,55 0,112 18,48

231/A 2 596911115 Kladenie stupníc do lôžka na sv.nad 1:5 do 1:2 m2 6,000 2,77 16,62

592 5921951110b
Dlažba betónová (ekv. High value Premac alebo ekvivalent) 20x10x6 
cm, oker m2 83,000 16,47 1 367,01

S/S60 5838065600 Kameň lomový neupravený tr 1 (balvany) nad 200 kg t 6,000 29,67 178,02 1,000 6

S/S70 5921951110
Dlažba betónová (ekv. High value Premac alebo ekvivalent) 20x10x6 
cm, grafit m2 83,000 16,47 1 367,01 0,138 11,454

S/S70 5921952460 Dlažba pojazdná-normál bezšpárová 20x16,5x8cm, sivá m2 58,500 12,85 751,73 0,184 10,764

SPEVNENÉ PLOCHY 6 197,77 1,710 63,100

OSTATNÉ PRÁCE

11/A 1 953943122
Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred 
zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky) ks 2,000 5,15 10,30 0,000 0

221 917762112
Osadenie chodník, obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu 
prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou m 11,000 8,32 91,52

221 917862112
Osadenie chodník, obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu 
prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou m 285,000 6,48 1 846,80

' ...... --

231 936104211 Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky ks 1,000 10,40 10,40

553 5538168053
Odpadkový kôš 50I, kruhový pôdorys opláštený tropickým drevom- 
lamely, strieška u • ks S- . jo: 1,000 98,50

• i- , , 
98,50

S/S 70 5921954660 Rrernac alebo ekvivalent obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý ks y f’ 142,000 2,08 295,36 0,023 3,266

í

^  u

S/S70 5922903040 Obrubník betónový cestný nábehový 100/20/12.'cm, sivá

:: í*..?-, 

ks 11.000 . 4,59

■" ' ...

50,49 0,050 0,545 j l  ■ - $ 5

oniHA. -.ca
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Rozpočet Úcrava verejného priestranstva v obci Ondavské INflatiašovce /  Vlastnýl ^ ^ i

Cenník Kód položky Názov • i-. - > ;• Mj Množstvo .- Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

S/S70 5922903060 Obrubník betónový cestný 100/25/15 cm, sivá ks 142,000 5,70 809,40 0,081 11,502

S/S70 5922903100
Obrubník betónový cestný, oblúkový 78/25/15 cm (vonkajší rádius 
R=2,0 m), sivá ks 12,000 11,17 134,04 0,063 0,756

OSTATNÉ PRÁCE 3 346,81 0,220 16,070

PRESUNY HMÔT

221/A 1 998223011
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 
2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu t 240,000 6,09 1 461,60

231/A 2 998231311
Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m 
vodorovne bez zvislého presunu t 40,000 29,66 1 186,40

PRESUNY HMÔT 2 648,00 0,000 0,000

Práce HSV 18 026,00 8,480 189,480

Práce PSV

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

605 6054201770
Hobľovaná doska smrek, 170x19 mm, sušená 14±2%, triedy 3A STN 
480055, bez defektov, hniloby, hrčí m2 1,600 3,44 5,50

605 6054206080
KVH - konštrukčné drevo, NSI priemyselná kvalita, Š x V x D 
100x100x13000 mm m3 0,300 403,06 120,92

762 762341004
Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z 
dosiek na zraz m2 1,600 9,83 15,73

762/A 1 762523104 Položenie sedacích dosiek hobľovaných z fošien m2 7,500 4,82 36,15

762/A 1 762712110
Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného 
prierezovej plochy do 120 cm2. Informačná tabuľa m 72,000 6,97 501,84 0,000 0,015

S/S80 6055612000
Doska dubová omietaná akosť I hr.30xB=100-200mm. tepelne 
upravené drevo (THERMOWOOD alebo ekvivalent). Sedenie m3 0,250 618,36 154,59 0,770 0,193

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE Zl »M. o 834,73 0,770 0,210
ä í :  ¿¿j eaíis

.Ni\ KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
L

jV C -

767/A 3
sísve

767995103
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 10 do 20 kg. Kotviace prvký. ľ  :' . kg f i? ŕO 70,000: J . 2,96 

■ . . . . . . . . . — . . .  i
207,20 0,000

r  ^
0,005

; KOVOVÉ DOf 
Modiáxs Bfsíäto
feírStíiikci; ¡¡a;
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Rozpočet¿§rava verejného priestranstva v obci Ondavské l^^iašovce /  Vlastný

Cenník Kód položky Názov * r. i.. IWj • Množstvo Cena/Mj Cena celkom HmotnostYMj Hmotnosť Suť

S/S40 4249519400 Oceľové kotviace prvky, platničky, tŕne, hranové L profily t 0,400 622,45 248,98 0,001 0

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 456,18 0,000 0,010

NÁTERY

783/A 1 783711201 Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 1x lakovaním m2 82,000 2,91 238,62 0,000 0,016

783/A 1 783782203
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom 
QB alebo ekvivalent m2 82,000 3,10 254,20 0,000 0,026

NÁTERY 492,82 0,000 0,040

Práce PSV 1 783,73 0,770 0,260

Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

348 3484301170 Vonkajšie svietidlo LED na stĺp 1x40W,42441m, IP=66, D=515mm ks 4,000 302,60 1 210,40

HZS/HZ
S HZS000113

Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé 
remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín. Osadenie svietidiel. hod 24,000 14,40 345,60

M-21 ELEKTROMONTÁŽE 1 556,00 0,000 0

Montážne práce 1 556,00 0,000 o
Celkom v EUR 21 365,73 189,740 0

i

r % tk?,

. ip  l,sé
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Príloha č. 2 k zmluve o dielo č. 20200201 

H A R M O N O G R A M  PLN EN IA  ZM LUVY

Týždeň
Popis činnosti 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Prevzatie staveniska x X

ZEMNÉ PRÁCE X x
ZÁKLADY x x x
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE x x x
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE x x x
SPEVNENÉ PLOCHY x x x x x
OSTATNÉ PRÁCE x x x x
PRESUNY HMÔT X x x x x x x x x x
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE x x x x
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE x x x x x
NÁTERY x x x
M-21 ELEKTROMONTÁŽE x x
Vyčistenie stavby x
Odovzdanie stavby a staveniska x

V Ondavských Matiašovciach, dňa 05.02.2020 V Ondavských Matiašovciach, dňa

objednávateľ 
Bc. Martin Mika 
starosta obce

7zhotoviteľ 
Peter Fajčák 
konateľ



Ohlásenie stavby

OZNÁMENIE K OHLÁSENIU DROBNEJ STAVBY

starostka obce 
v Tovamom 1 7 , 1 2 . 2319 '

P i'

Číslo:
V Tovamom, dňa 17.12.2019

Obec Ondavské Matiašovce. 00332631, Ondavské Matiašovce 201, 094 01

(meno, priezvisko, resp. názov a adresa stavebníka)

VEC: Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby

Dňa 17.12.2019 ste ohlásili stavebné úpravy - Úprava verejného priestranstva v obci 
Ondavské Matiašovce, LV 344, pare. číslo 127, 128/1, katastrálne územie obce Ondavské 
Matiašovce, druh pozemku podľa katastra nehnuteľností: zastavané plochy a nádvoria, 
resp. stavebnú úpravu stavby (stručný opis)

Proti uskutočneniu drobnej stavby (stavebnej úpravy) v rozsahu uvedenom 
v ohlásení nemá tunajšia obec Tovamé podľa § 57 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov námietky.

Poznámka:
Oznámenie sa stavebníkovi doručuje do vlastných rúk podľa § 24 zákona č. 71/1967 Zb. 

Podľa § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov oprávnenou osobou v administratívnoprávnych vzťahoch 
je starosta obce Ondavské Matiašovce.

. Uvt O'

Príloha:
overený jednoduchý situačný náčrt ( len pri drobnej stavbe) t>. o jzem aoŕn  

n.ímielk'-


