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ZMLUVA O DIELO  

 

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 

(ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov 

 

 

 

                                                                I. Zmluvné strany 

 

Objednávateľ :        Obec Likavka 

so sídlom:                  034 95  Likavka 815 

zástupca:                 Ing. Marián Javorka, starosta obce 

IČO:     00315362 

DIČ:    2020589582 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu - IBAN:  SK88 5600 0000 0083 3872 0001 

(ďalej ako objednávateľ) 

 a 

 

Zhotoviteľ:                JH-ROAD, s.r.o.  

So sídlom:              034 95 Likavka 784 

zástupca:                 Ján Hradský, konateľ spoločnosti   

IČO:    44324421   

DIČ:                            2022668010  

IČ DPH:    SK2022668010  

Bankové spojenie:    VÚB banka, a.s., exp. Ružomberok  

Číslo účtu - IBAN:                   SK51 0200 0000 0026 2056 6258 

 (ďalej ako zhotoviteľ) 

 

II. Východiskové  údaje 

 

2.1. Názov stavby: Odvedenie dažďových vôd z ul. D. Kráľovenskej  

2.2. Miesto stavby: Obec Likavka – ulica D. Kráľovenskej, parc. KN-C č. 2281/9, KN-E č. 346,  KN-E 

č. 7001/4,  KN-E č. 6006/2.    

         Okres: Ružomberok   

III. Predmet diela 

3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia dažďovej kanalizácie na odvedenie dažďových vôd z ul. D. 

Kráľovenskej do vodného recipientu. Bližšia špecifikácia diela je určená v projektovej 

dokumentácii vypracovanej k zhotoveniu diela. 

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade 

s právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve. 

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo bez zjavných vád od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň 

zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok. 
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IV. Čas plnenia 

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo bude ukončené najneskôr 31.10.2021.  

4.2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa. 

 

 

V. Cena diela 

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán ako cena konečná a je doložená zhotoviteľom naceneným výkazom-výmer, ktorý 

tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. 

 

Cena bez DPH:  14.040,- €     

DPH 20%:   2.808,- €                      

Cena celkom s DPH:  16.848,- €     

 

Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky pre zhotovenie diela, vrátane vedľajších nákladov a DPH. 

5.2 Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny: 

- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona 

- v prípade zmeny colných a daňových predpisov, dovoznej prirážky a devalvácie meny 

oficiálne vyhlásenej Vládou SR. 

- ak z viny objednávateľa nebude možné dodržať termín dokončenia stavby – cena sa v tomto 

prípade upravuje pomocou indexu vývoja cien stavebných prác za príslušný odbor 

publikovaného ŠÚ SR, a to tak, že sa upravuje len cena prác, ktoré ku dňu dokončenia stavby 

neboli realizované, a to odo dňa zmluvného dodania prác. 

5.3 Pri väčšom množstve jednotiek práce ako je uvedené v predloženom výkaze-výmer sa použije 

jednotková cena ako pri rozpočtovanom množstve. 

 

VI. Platobné podmienky 

6.1 Skutočne vykonané práce budú fakturované po protokolárnom prevzatí diela. Splatnosť faktúry je 

dohodnutá do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. 

 

VII. Záručná doba – zodpovednosť za vady 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy, a že po 

dobu stanovenú /záručná doba/ bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. Záručná doba diela 

je 60 mesiacov od dodania predmetu diela, podľa zápisnice (protokolu) o odovzdaní a prevzatí 

diela. V rámci záruky ručí zhotoviteľ za vecné odborné vykonanie prác a za to, že tieto práce 

zodpovedajú príslušným normám. Záruka na materiál je daná tak, ako udávajú jednotliví 

výrobcovia. 

7.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby a vady materiálu, zabezpečeného objednávateľom, alebo 

nevhodnosťou použitého materiálu, ktorý použil na základe požiadavky objednávateľa. Zhotoviteľ 

tiež nezodpovedá za chyby, spôsobené dodržaním nevhodných pokynov, daných objednávateľom. 

7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady stavby odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení 

oprávnenej reklamácie objednávateľom najneskôr v lehote do 30 dní od ich písomného oznámenia 

objednávateľom. 

7.4 Objednávateľ je povinný predmet diela prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku. Chyby diela musí 

oznámiť bez zbytočného odkladu najneskôr do konca záručnej doby podľa čl. VII bod 1. 

 

VIII. Podmienky vykonania diela 

Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie diela riadiť nasledovnými podmienkami: 

8.1 Objednávateľ je povinný po prevzatí staveniska odovzdať pracovisko v takom stave, aby zhotoviteľ 

mohol začať na ňom práce podľa podmienok dohodnutých v zmluve. 
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8.2 Zhotoviteľ bude udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok a čistotu. 

8.3 Zhotoviteľ uvoľní pracovisko ku dňu odovzdania diela. 

8.4 Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom. 

Preberacieho konania sa zúčastnia zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa. 

8.5 Objednávateľ prevezme dielo aj vtedy, ak má drobné vady alebo nedorobky, ktoré ani v spojení 

s iným nebránia k užívaniu diela a neznižujú jeho hodnotu. 

 

IX. Zmluvné sankcie 

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných sankciách: 

9.1 Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu tejto zmluvy 

za každý deň omeškania s odovzdaním predmetu tejto zmluvy. 

9.2 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej fakturovanej 

ceny za každý deň omeškania s platením faktúry. 

 

X. Vyššia moc 

10.1 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné 

strany, napr. živelné pohromy, vojna a pod. 

10.2 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 

374 Obchodného zákonníka. 

 

XI. Ostatné ustanovenia 

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, platné technické normy, 

špecifikácie dodané objednávateľom a podmienky tejto zmluvy. 

11.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činnosti v rozsahu definovanom v čl. III. 

tejto zmluvy. 

11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve 

zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane, ktorá je porušením povinností dotknutá. Spôsob 

odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a je možné ho vykonať do 

14 dní od času, kedy sa strana, ktorá chce právo odstúpenia uplatniť o podstatnom porušení tejto 

zmluvy dozvedela. Túto zmluvu je možné zrušiť iba písomnou formou. 

 

XII. Záverečné ustanovenia 

12.1 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami k zmluve. 

12.2 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 

12.3 Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z toho dve vyhotovenia pre objednávateľa a jedno 

vyhotovenie pre zhotoviteľa. 

12.4 Účastníci zmluvy prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu ju vlastnoručne a dobrovoľne podpísali. 

12.5 Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne v 

deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.  

12.6 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy: 

Príloha 1 : nacenený výkaz-výmer 

 

 

 

V Likavke dňa 02.09.2021    V Likavke dňa 02.09.2021 

 

Za objednávateľa               Za zhotoviteľa 

Ing. Marián Javorka                                                          Ján Hradský 



Stavba:   Rekonštrukcia odvodňovacieho rigola ulica D.Kráľovenskej

Objekt:   SO01 Dažďová kanalizácia

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Likavka Dátum:   11. 08. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1 113107144

Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 

150 do 200 mm,  -0,45000t   m2 31,120 8,000 248,96

21+(3,4+1,2)*(1+1,2)   31,120

2 131201201 Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 28,741 22,000 632,30

(3,4+1,2)*(1+1,2)*2,84   28,741

3 131201209

Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s 

urovnaním dna v hornine 3   m3 28,741 1,200 34,49

4 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 24,786 15,000 371,79

20,04*(1,09+1,27)/2   23,647

(20,94-20,04)*(1,27+1,26)/2   1,139

Súčet   24,786

5 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v 

hornine 3   m3 24,786 4,100 101,62

6 151101101

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 

príložné do 2 m   m2 49,572 5,000 247,86

24,786*2   49,572

7 151101111

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 

hĺbky do 2 m   m2 49,572 2,000 99,14

8 151101201

Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky 

do 4m   m2 38,624 5,000 193,12

(3,4+1,2+1+1,2)*2*2,84   38,624

9 151101211 Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m   m2 38,624 2,000 77,25

10 151101301

Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 

4 m   m3 28,741 1,200 34,49

11 151101311

Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 

m   m3 28,741 0,300 8,62

12 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 53,527 3,000 160,58

28,741+24,786   53,527

13 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 107,054 0,350 37,47

53,527 * 2   107,054

14 167101101

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 

m3   m3 53,527 5,200 278,34

15 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 53,527 0,500 26,76

16 171209002

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 80,291 40,000 3211,64

53,527 * 1,5   80,291

17 174101002

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 25,154 2,000 50,31

24,786-3,141-14,568   7,077

28,741-1,518-0,34-3,4*1*2,59   18,077

Súčet   25,154

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   
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Stavba:   Rekonštrukcia odvodňovacieho rigola ulica D.Kráľovenskej

Objekt:   SO01 Dažďová kanalizácia

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Likavka Dátum:   11. 08. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

18 583310003400 Štrkopiesok frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1   t 42,762 9,000 384,86

25,154 * 1,7   42,762

19 175101101

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny   m3 14,568 12,500 182,10

20,04*(0,4+0,3)   14,028

0,9*(0,3+0,3)   0,540

Súčet   14,568

20 583310000600

Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 12620 + 

A1   t 24,766 9,000 222,89

14,568 * 1,7   24,766

4 Vodorovné konštrukcie   

21 451572111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   m3 4,659 38,000 177,04

20,94*0,15   3,141

(3,4+1,2)*(1+1,2)*0,15   1,518

Súčet   4,659

22 452112111

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky 

do 100 mm   ks 2,000 8,000 16,00

23 592250000100

Vyrovnávací prstenec TBP 2-60/10, vnútorný priemer 600 

mm, výška 100 mm, hr. 100 mm   ks 2,000 16,000 32,00

24 452311141

Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 

16/20   m3 0,678 89,000 60,34

3,4*1*0,1   0,340

1,5*1,5*0,15   0,338

Súčet   0,678

25 452351101

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 

blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 1,780 15,000 26,70

(3,4+1)*2*0,1   0,880

1,5*4*0,15   0,900

Súčet   1,780

5 Komunikácie   

26 566902252

Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí 

plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení 

hr. 150 mm   m2 31,120 26,000 809,12

27 572953121

Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí 

nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm   m2 31,120 26,000 809,12

8 Rúrové vedenie   

28 871374010

Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného 

SN 10 DN 315   m 1,000 2,000 2,00

29 286140002200

Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 315 dĺ. 6 m hladká pre 

gravitačnú kanalizáciu, WAVIN   ks 0,167 300,000 50,10

1 * 0,167   0,167

30 871394012

Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného 

SN 10 DN 400   m 20,000 3,000 60,00

31 286140002500

Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 400 dĺ. 6 m hladká pre 

gravitačnú kanalizáciu, WAVIN   ks 3,340 420,000 1402,80
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Stavba:   Rekonštrukcia odvodňovacieho rigola ulica D.Kráľovenskej

Objekt:   SO01 Dažďová kanalizácia

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Likavka Dátum:   11. 08. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

20 * 0,167   3,340

32 892371000 Skúška tesnosti kanalizácie D 300   m 1,000 1,500 1,50

33 892391000 Skúška tesnosti kanalizácie D 400   m 20,000 1,500 30,00

34 894302127

Steny šachiet armatúrnych hrúbky nad 200 mm zo 

železobetónu vodostavebného C 20/25   m3 4,504 100,000 450,40

3,4*1*0,2   0,680

(3,4+0,6)*2*0,2*2,39   3,824

Súčet   4,504

35 894302193

Príplatok k cene pre steny armatúrne za hrúbku steny do 

200 mm   m3 4,504 4,000 18,02

36 894403011

Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný 

akéhokoľvek druhu   ks 1,000 10,300 10,30

37 592240004700

Doska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 pre kanalizačnú 

šachtu DN 1000   ks 1,000 128,600 128,60

38 894403021

Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek 

druhu   ks 1,000 37,900 37,90

39 592240003500

Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40 pre 

kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/600x400 mm   ks 1,000 480,000 480,00

40 894502201

Debnenie stien šachiet armatúrnych pravouhlých alebo 

štvorhraných a viachranných obojstranné   m2 40,000 6,000 240,00

(3,4+1)*2*2,59   22,792

(3+0,6)*2*2,39   17,208

Súčet   40,000

41 894609114 Výstuž šachiet armatúrných zo zváraných sietí KARI   t 0,333 1 000,000 333,00

(3,4+1)*2*2,59*2*5,3*1,2/1000   0,290

3,4*1*2*5,3*1,2/1000   0,043

Súčet   0,333

42 899104111

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 

hmotn. nad 150 kg   ks 1,000 30,000 30,00

43 552410002400 Poklop liatinový D 400, WAVIN   ks 1,000 160,000 160,00

44 899503111

Stúpadlo do šachiet a drobných objektov poplastované 

vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní   ks 8,000 5,000 40,00

45 899721132

Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou 

fóliou   m 21,000 0,300 6,30

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

46 919735114

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 

hĺbky nad 150 do 200 mm   m 55,600 3,000 166,80

21*2+(3,4+1,2+1+1,2)*2   55,600

47 953943125

Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred 

zabetónovaním, hmotnosti 30-120 kg/kus (bez dodávky)   ks 1,000 10,000 10,00

48

133310000300

PC

Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 50x50x6 mm 

s pracňami 8x50x150   t 0,072 2 386,000 171,79

(3+0,6)*2*10/1000   0,072

49 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km   t 14,004 1,500 21,01

50 979082219

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km 

pre vodorovnú dopravu sutiny   t 196,056 0,300 58,82

51 979087212

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 

dopravu sutiny   t 14,004 4,000 56,02
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Stavba:   Rekonštrukcia odvodňovacieho rigola ulica D.Kráľovenskej

Objekt:   SO01 Dažďová kanalizácia

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Likavka Dátum:   11. 08. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

52 979089212

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, 

dechtové výrobky (17 03 ), ostatné   t 14,004 40,000 560,16

99 Presun hmôt HSV   

53 998276101

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 

alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 108,126 5,500 594,69

PSV Práce a dodávky PSV   

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   

54 711511201

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena 

asfaltovým lakom penetračným   m2 26,192 0,500 13,10

3,4*1+(3,4+1)*2*2,59   26,192

55 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch   t 0,009 2 120,000 19,08

26,192 * 0,00035   0,009

56 711511202

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena 

asfaltovým lakom   m2 26,192 0,500 13,10

57 246170001100 Lak asfaltový ALT-RENOLAK S/SN v sudoch   t 0,020 2 120,000 42,40

26,192 * 0,00075   0,020

58 998711201

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 

m   %

767 Konštrukcie doplnkové kovové   

59 767590120

Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov 

skrutkovaním   kg 99,990 1,000 99,99

1,01*0,66*3*50   99,990

60 767995200PC Dodávka atypického výrobku - prejazdný pororošt   kg 99,990 2,000 199,98

61 998767201

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 

objektoch výšky do 6 m   %

Celkom   14042,77
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